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Tonny Freriks Horeca-makelaars
Van Gijselstraat 2 • 5712 HE Someren

Tel.: 0493-441200
www.tonnyfreriks.nl

Al méér dan 30 jaar
uw adviseur in:

• aan- / verkoop
• huur / verhuur

van horecabedrijven

Biljartbril

Bril speciaal op
uw sterkte aange-
meten en aan uw

stijl aangepast

Diverse modellen
handgemaakt dus
alles is mogelijk!
Nu vanaf € 199,-

Markt 26, 6651 BC Druten
Telefoon: (0487) 51 16 30

www.a1biljarts.nl

Hét adres voor al uw biljart- 
en dartartikelen en sportprijzen.

Webwinkel en showroom••Winkel/werkplaats 800m2

Emmaplein 28 • 4615 KK Bergen op Zoom

Tel: 0164 - 24 41 64 • Fax: 0164 - 23 09 98

E-mail: biljart1@planet.nl • www.biljart-boetiek.nl

De goedkoopste biljart, dart en

sportprijzen leverancier in de regio
De goedkoopste biljart, dart en sportprijzen leverancier

OPENINGSTIJDEN: ma. van 13.00-17.30 uur, di. t/m vrij. van 11.15 tot 17.30 uur

za. van 10.00-16.00 uur, verder volgens afspraak

Bezoek ook onze site: www.biljart-boetiek.nl

Dekkers
B I L J A R T S

Leverancier 
Wilhelmina 
Biljarts

Carambole, Snooker, Pool, 
Electronische scoreborden, Schroefkeuen, 
Biljarttruien en vesten en alle accessoires
Dorpstraat 73a 5241 EB Rosmalen
Telefoon 073-6415464 Fax 073-6488888
www.biljartsupplies.nl www.dekkersbiljart.nl

A1
BILJARTS
A1
BILJARTS

In De Matshoek 9-11 april
EK jeugd Classics in Afferden

 keukens
 badkamers

 tegels
 natuursteen

Bedrijvenweg 11  St-Michielsgestel
073-5340930 www.particolare.nl

 badkamers  natuursteen

Bedrijvenweg 11  St-Michielsgestel
073-5340930 www.particolare.nl

 keukens
 badkamers

 tegels
 natuursteen

Het vierde EK jeugd in de klassieke spelsoorten wordt van 9 tot en met 11
april georganiseerd in het Limburgse Afferden. Plaatselijk topfavoriet Ray-
mund Swertz heeft alle drie voorgaande EK’s op zijn naam gebracht. Een
eventuele vierde titel op rij zal, vanwege zijn leeftijd, tevens zijn laatste zijn
bij de jeugd.

Online verkoop, snelle levering!
Betrouwbare service

Alles voor Pool en Carambole!
en een beetje snooker

www.Biljartwinkel.nl

www.Biljartwinkel.nl

Titelverdediger Raymund Swertz. Foto: www.youreventlive.nl

Voor een dealer bij u in de buurt,
informeer bij:

de Distelbiljarts
Kade 46 

4703 GH Roosendaal
0165 563 800

www.dedistelbiljarts.nl

De acht deelnemers zijn verdeeld over
twee poules. Raymund Swertz is als eer-
ste in poule A geplaatst. Zijn belangrijk-
ste concurrent de afgelopen jaren, de
Tsjech Pavel Böhm, voert poule B aan.
Op de matchtafels gaat het libre over
250 caramboles en het ankerkader
47/2 heeft een partijlengte van 150 tref-
fers. Op vrijdag 9 april is de openings-
ceremonie om 13.30 uur. De groeps-
wedstrijden vangen om 14.00 uur aan.
Zaterdag 10 en zondag 11 april gaan
de jeugdspelers om 10.00 uur van ac-
quit. Het toernooi wordt gehouden in de

zaal van De Matshoek aan Langstraat 6
te Afferden.

Poule A Nat Moy
1. Raymund Swertz NL 556.77
2. Antonio Montes ES 85.37
3. Andy de Bondt BE 65.44
4. Michael Voegtlin CH 14.10

Poule B Nat Moy
1. Pavel Böhm CZ 160.00
2. Christoph Hilger DE 96.66
3. Quentin Perrod FR 42.57
4. Gregor Karner AT 14.14

Biljarts
Sportprijzen

NIEUW IN
DRENTHE

Zie ook artikel op pagina 30
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NK hoofdklasse driebanden klein

Leon Keulen met overmacht 
kampioen in Andijk

Zonder een steekje te laten vallen is Le-
on Keulen Nederlands kampioen ge-
worden in de hoofdklasse driebanden
klein. De speler van BC La Plaza was
meedogenloos en trok alle partijen naar
zich toe. Op vier punten achterstand,
maar wel met het beste algemeen ge-
middelde van 1.072 volgde Herold
Slettenaar uit Wijchen. 
In de derde ronde zorgde Erik van Ha-
estregt uit Roelofarendsveen voor sensa-
tie, door met een gemiddelde van
1.666 Mark Reijnders van De Wellse
Vaert opzij te zetten. Van Haestregt

speelde hiermee de beste partij van het
toernooi. 
Kampioen Keulen behaalde met tien de
hoogste serie. 

Eindstand
Naam vereniging MP Moy Hs
1. Leon Keulen La Plaza 14 0.989 10
2. Herold Slettenaar Woezik 10 1.072 8
4. Ming Pan B.C.O. 8 0.910 7
5. Arie Struik Taveerne 8 0.853 7
6. Hans Feukkink BVV ‘75 6 0.889 9
7. Jerrit Veenstra Harmonie 2 0.713 8
8. Mark Reijnders Wellse Vaert 0 0.716 5

Tussen de partijen door was er even tijd voor een groepsfoto met spelers en arbiters.

Speler/teamleider van A1 Biljarts

Zoon voor Addy Wienk

Addy Wienk en Mandy van de Wetering hebben op 4 februari 2010 een ge-
zonde zoon gekregen van 3320 gram en 47 cm. Zijn naam is Thijs Wienk. 
Addy is speler en teamleider van A1 Biljarts, uitkomend in de eredivisie drieban-
den, dat als thuisbasis het Apeldoorns biljartcentrum heeft. De foto is zelf door
Addy Wienk gemaakt, ook een knappe prestatie. 

Nationale finale 3e klasse libre jeugd in Woubrugge

Beter gemiddelde helpt Maik Bruil
aan titel in Woubrugge

Tijdens de nationale finale derde klasse
libre jeugd in Woubrugge moest het mo-
yenne de beslissing brengen. Zowel
Maik Bruil BV ’t Heukske als Naveen In-
dallal van De Jol behaalden tien punten.
Met 3.54 tegen 2.61 ging Bruil duide-
lijk als nieuwe kampioen naar huis. In
de tweede ronde verspeelde Maik Bruil
de punten aan Bas Meester, om twee
ronden later ook nog eens over Martijn
Bastiaansen te struikelen. Voor Naveen
Indallal was er verlies tegen Aron Kers
en Maik Bruil. Bas Meester van NHD en
Aron Kers van BV Rosmalen speelden
met een gemiddelde van 5.71 de beste
partij. De hoogste serie van 33 kwam
op naam van Aron Kers, terwijl Maik

Bruil voor het hoogste algemeen ge-
middelde tekende. 
Joris Michels van VOP De Witte Hoeve
viel in de eerste ronde op door tegen
Bas Meester een reeks van 30 bij te la-
ten schrijven.

Eindstand
Naam vereniging pnt moy HS
1.  Maik Bruil ’t Heukske 10 3.54 29
2.  Naveen Indallal BV de Jol 10 2.61 12
3.  Martijn Bastiaansen O.B.F. 8 2.59 17
4.  Aron Kers BV Rosmalen 7 3.03 33
5.  Joris Michels De Witte Hoeve 6 3.11 30
6.  Bas Meester NHD 6 2.87 19
7.  Matthew van Swinderen Centrum 5 2.80 18
8.  Nienke Pothoven De Driehoek 4 2.08 19

Libre hoofdklasse gewest MN afd 2

Frits Willemsen sterkste in Ede
In het door zijn eigen vereniging Gelre
georganiseerde toernooi eindigde Frits
Willemsen bovenaan. Hij behaalde
evenals Rodney Akkermans (Touché)
acht punten maar het gemiddelde van
Willemsen bleek met 11.01 veel beter
dan de 8.31 van Akkermans. 
De kortste partij van 30.00 moyenne
kwam op naam van de kampioen en
Arno Klaassen. 
Deze speler van het Arnhemse Rem-

brandt zorgde met 142 ook voor de
hoogste serie. Het NK is van 23 tot en
met 25 april in grand-café Smit te Los-
ser. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Frits Willemsen Gelre 8 11.01 108
2. Rodney Akkermans Touché 8 8.31 136
3. Erwin van den Hoogen Kaketoe '80 6 7.15 69
4. Don van der Wiel 't Ivoor 4 7.25 62
5. Arno Klaassen Rembrandt 2 8.05 142
6. Marco Jansen Kaketoe '80 2 6.28 64

Driebanden extra klasse 9-11 april

NK bij Stokkers in Enschede
In het weekend van 9-10-11 april wordt
bij Biljart Paleis Stokkers te Enschede
het Nederlands kampioenschap extra
klasse driebanden klein gespeeld. Deze
finale is mede door het 40 jaar bestaan
van BC Stokkers toegekend door de
KNBB. De vereniging is dan ook blij
met deze nationale eindstrijd. BC Stok-
kers is een vereniging met ongeveer een
50-tal leden die allemaal driebanden
spelen, zowel groot en klein in het
district Twente en divisie. Alleen daar-
om al past zo’n finale goed binnen de-
ze vereniging.
De organisatie heeft een geweldig
weekend in petto voor de spelers, arbi-
ters en leden van BC Stokkers. De hoop
is dat er veel supporters hun favorieten
ondersteunen en dat het een spannend
en sportief toernooi zal worden. De

aanvang is op vrijdag 9 april om
12.00 uur. Zaterdag en zondag wordt
om 11.00 uur begonnen. De partijleng-
te is vijftig caramboles bij moyennes
van 1.000 tot 1.500. De Van den Berg
Biljarts zijn voorzien van Iwan Simonis
300 rapide lakens. Het NK is te bezoe-
ken aan Oldenzaalsestraat 128 te En-
schede. Voor meer informatie kunt u
vooraf en tijdens het NK de site
www.bcstokkers.nl raadplegen. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Stefan Lenting Denekamp BC Hengelo 1.424
2. Jildo Keur Leeuwarden Bierling De Schepper 1.413
3. Berry Dallinga Sluiskil Sluiskilse BC 1.371
4. Mark Jetten Nijmegen Huisman 1.362
5. Bert Hoefnagels Barendrecht DBV Rijnmond 1.348
6. John Schollink Almelo Carambole 1.345
7. Koos Groot Andijk NHD Borden Appel 1.345
8. Wilfried van Beek Dordrecht Carambole 1.283

Bandstoten 2e klasse 9-11 april

Gewestelijke finale in De Hazelaar 
Midden-Nederland afdeling twee gaat
met Erwin van den Hoogen als favoriet
van start. In Biljartzaal Rosmalen, ge-
vestigd in De Hazelaar aan T.M. Kor-
tenhorstlaan 6 heeft de speler van Ka-
ketoe '80 een moyenne van 3.75 ach-
ter zijn naam. 

Naam Vereniging Gem
1. Erwin van den Hoogen Kaketoe '80 3.75
2. Arno Klaassen Rembrandt 3.28
3. Maarten Broers De Markt 3.12
4. Henk Bulte Vriendenkring 3.00
5. Rudy van Loosbroek Kerkzicht 2.78
6. H. van de Geld BBG/Van Zandvoort 2.72
7. Theo van Dinther SOKO 2.67
8. Robert van de Velden Wapen van Liempde 2.53
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Libre 2e klasse in Afferden

Jarige Ricardo de Wit piekt op het
juiste moment tijdens NK jeugd

Na vier ronden was het duidelijk dat de
titelstrijd zou gaan tussen Ricardo de
Wit en Tim Ratelband. De Wit, lid van
de organiserende vereniging ABC 't
Töpke, en Ratelband hadden beiden
acht punten. Nummer drie, de 15-jarige
Jordy de Kruyf volgde toen al op vier
punten achterstand. In het slotduel be-
gon Ratelband met het missen van de
acquit. De Wit, hij werd op die dag
achttien jaar, profiteerde optimaal en
zette met 51 caramboles de veruit hoog-
ste serie op het scorebord. De Veemarkt
speler Ratelband miste ook in de twee-
de poging waarna de thuisfavoriet een
reeks van 29 produceerde. Na twee
omlopen dus een 0-80 tussenstand in de
boeken. 
Tim Ratelband scoorde vervolgens nog

wel in enkele beurten maar bleek met
13-100 (5) volstrekt kansloos. 
Nederlands kampioen Ricardo de Wit
uit Nijmegen zorgde daarmee met
20.00 moyenne voor de kortste partij
terwijl ook zijn algemeen gemiddelde
van 7.69 het veruit beste van iedereen
bleek. 
Voor Toon van Heesch betekende dit al
de negende nationale titel voor een van
zijn spelers. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ricardo de Wit ABC 't Töpke 10 7.69 51
2. Tim Ratelband De Veemarkt 8 4.80 29
3. Jordy de Kruyf HBC Hoogeveen 6 4.60 25
4. Bastijn van Gageldonk OBF 4 2.63 19
5. Melvin van Doorn De Jol 2 3.12 33
6. Yannik Jansen De Veemarkt 0 2.36 30
Toernooigemiddelde: 3.86.

Inschrijving op korte termijn

NK voor 
VG teams
De datums voor het NK VG teams
zijn inmiddels bekend. Het NK bil-
jarten voor VG-teams 2010 zal wor-
den gehouden op 18 en 19 decem-
ber 2010 en vindt wederom plaats
in Koningshof te Veldhoven.
De Zuidelijke voorrondes worden
georganiseerd op 5 en 6 juni 2010
in Biljartcentrum La Carambole aan
de Oortlaan te Veldhoven. Voor de
andere voorronde(s) zullen de da-
tums op een later tijdstip bekend
worden gemaakt. De teams die nor-
maal ook altijd in Veldhoven voor-
ronde spelen, kunnen alvast een
voorkeurdag opgeven en ze zullen
per team op 1 dag spelen. Indien u
nog niet heeft ingeschreven, gelieve
dit op zo kort mogelijke termijn te
doen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Petra Strijbos,
telefoon 06-28050314 of e-mail:
sbpv@live.nl

NK libre 1e klasse jeugd 

Raymon van Heumen ongeslagen
Nederlands kampioen in Lelystad

Het werd een spannend weekend bij
De Jol in Lelystad. Sven van Lokven
kwam in de eerste ronde, ondanks een
serie van 35, niet in zijn spel tegen Ra-
ymon Heumen en dus won de latere
kampioen met 130-64 na twaalf beur-
ten. Het gemiddelde van 10.83 bete-
kende meteen de beste partij voor Heu-
men. Sven van Lokven maakte in de vol-
gende drie ronden geen fout en had
met zes punten toen een moyenne van
12.97. Sem Heijmans stond achter hem
met eveneens zes punten en een ge-
middelde van 11.72. Beide spelers van
BV Rosmalen moesten in achtervolging
op koploper Raymon Heumen die over
acht punten en 8.00 gemiddeld be-
schikte. In de slotronde had Sven van
Lokven via 130-66 (14) geen enkele
moeite met Stephan Vos. Sem Heijmans
moest tegen Raymon Heumen, die erg
hard van start ging. Heijmans vocht

terug en was goed bezig. Iedereen
dacht dat hij het uitmaakte maar hij
miste de laatste carambole en Raymon
Heumen finishte toen. Ongeslagen kam-
pioen en hij was de jongste deelnemer
met 13 jaar en gaat nu al naar de
hoofdklasse. Wedstrijdleider Frans van
Doorn verwacht dan ook dat hij gauw
bij de toppers van de jeugd hoort. Run-
ner-up Sven van Lokven realiseerde
middels 11.91 het beste gemiddelde en
ook zijn serie van negentig was het
hoogste. Met 130 treffers na slechts drie
beurten ging de kortste partij (43.33)
eveneens naar Van Lokven.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Raymon Heumen JBCW 10 8.02 71
2. Sven van Lokven BV Rosmalen 8 11.91 90
3. Sem Heijmans BV Rosmalen 6 10.62 80
4. Stephan Vos JBGB 2 5.84 35
5. Wilbert van Dijke JBV Amorti 2 5.28 36
6. Robert Kooijman Rappel 2 4.94 53  

Foto: Frans van Doorn. 

Bandstoten 2e klasse 

Jan Hendriks wint spannende 
finale in De Veemarkt te Doetinchem

Met de slotronde voor de boeg gingen
Jan Hendriks en Frank Hulshof met acht
punten en moyennes van 3.64 en 3.44
aan de leiding. De partijen Jan Hen-
driks tegen Hans Maassen en Frank
Hulshof tegen Harrold Slijkhuis moesten
de beslissing brengen wie kampioen
zou worden. Frank Hulshof won in de
beste toernooipartij van 12 beurten
(moyenne 6.25) ruim van Harrold Slijk-
huis met 43-75. Jan Hendriks kon nog
kampioen worden maar dan moest er
gewonnen worden in ten hoogste 17
beurten. Hoewel moeizaam gebeurde
dat ook in een spannend duel via 73-
75. Hierdoor werd Jan Hendriks met
tien punten en 3.76 op moyenne kam-
pioen van het district Doetinchem. Frank
Hulshof eindigde met tien punten en
3.73 op de tweede plaats. In de voor-
wedstrijden promoveerde Hans Maas-
sen met 3.73 naar de eerste klasse. Dat-
zelfde realiseerden Hendriks met 3.76
en Hulshof met (3.73) in Doetinchem.
Rob Hargeerds van De Keu zette met
32 de hoogste toernooiserie neer. Jan
Hendriks van vereniging ABC zal sa-
men met Frank Hulshof van De Buck uit
Lobith van 9 tot en met 11 april bij Con-

cordia’54 in Hengelo deelnemen aan
de gewestelijke finale. Tekst: Chris Jan-
sen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Hendriks ABC 10 3.76 20
2. Frank Hulshof De Boei 10 3.73 21
3. Hans Maassen Martin 6 3.55 20
4. Rob Hargeerds De Keu 6 3.42 32 
5. Harrold Slijkhuis Martin 6 3.08 26
6. Henk Zieverink De Veemarkt 2 2.36 14
7. Robert Surquin De Boei 2 2.28 19
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4e klasse bandstoten Midden-Nederland afd. 1

John Soeren op moyenne in Veenendaal
John Soeren van biljartvereniging
R.A.D.I.O. is in Veenendaal op moyen-
ne regiokampioen vierde klasse band-
stoten geworden van Midden-Neder-
land afdeling 1. Soeren behaalde even-
als J. Polder van De Albatros uit Amster-
dam tien wedstrijdpunten maar had met
1.50 tegen 1.44 een beter gemiddelde.
De hoogste serie van dertien werd ge-
maakt door Toon van de Linden van bil-
jartvereniging Brand. 

Eindstand
Naam vereniging pnt. moy. HS
1.  John Soeren R.A.D.I.O. 10 1.50 12
2.  J. Polder De Albatros 10 1.44 8
3.  Hendrik van Donselaar Brand 9 1.39 9
4.  R. van Wijk De Krim 8 1.73 9
5.  Ben van der Schaal De Bun 8 1.46 12
6.  Martin van de Scheur Brand 4 1.14 8
7.  Toon van de Linden Brand 4 1.10 13
8.  Rinie van Dasler De Poedel 3 1.42 10

NK tweede klasse libre

Bert van Tol op hoogste trede in
Heerhugowaard

Met een partijlengte van 100 carambo-
les streden in Heerhugowaard acht fi-
nalisten om de nationale titel libre klein
tweede klasse. Onder leiding van bil-
jartvereniging D.V.O. verliep alles naar
wens. Door de eerste drie partijen in
winst om te zetten, bevestigde Bert van
Tol uit Ter Aar zijn drang naar het ere-
podium. Maar ook Rob de Groot van
BV Torenschouw uit Opperdoes had tot
dan alles gewonnen. De vierde ronde
leverde voor beiden verlies op, maar ze
bleven met twee punten voorsprong op
de concurrentie toch de ranglijst aan-
voeren. Een ronde later struikelde De
Groot over de Eindhovense Roald
Harks, waardoor deze de tweede
plaats van hem overnam. Bert van Tol
speelde remise tegen Ngoc Le, maar
bleef aan de leiding. Langzamerhand
begon ook de als eerst geplaatste Ri-
chard Moens van De Veemarkt uit Doet-
inchem zich te herstellen van een slech-
te start en nestelde zich in de zesde ron-
de ten koste van Harks op de tweede
plaats. Harks en De Groot waren in-
middels kansloos voor de titel. Een zin-
derend slot lag in het verschiet, waarin
Richard Moens duidelijk was tegen
Ngoc Le door in zeventien omlopen met
100-68 te winnen. Het wachten was
dus op de afloop van het treffen tussen
Bart van Tol en Roald Harks. En dat was

V.l.n.r.: Richard Moens, Bert van Tol en Theo Vinke.

spannend, zeer spannend. Na een ze-
nuwslopende partij van 25 beurten
ging de winst met 100-96 toch naar
Van Tol en konden zijn handen de lucht
in. De hoogste serie van 40 werd in de
zesde ronde gemaakt door Ngoc Le.

Eindstand
Naam vereniging pnt moy HS
1.  Bert van Tol De Plas 11 4.34 32
2.  Richard Moens De Veemarkt 10 3.83 29
3.  Theo Vinke Viersprong 7 3.65 21
4.  Cees Raats Bellevue 7 3.06 34
5.  Roald Harks Combi ’95 6 3.84 33
6.  Rob de Groot Torenschouw 6 3.55 25
7.  Ngoc Le Soesterkwartier 5 4.30 40
8.  Bart de Haas Germenzeel 4 2.87 15

Op 30 mei in Oegstgeest

Persoonlijk N.K. biljarten 
voor verstandelijk gehandicapten
Op 30 mei 2010 organiseert Stichting
Gehandicapt & Gezellig Sporten in Bil-
jartcentrum Oegstgeest de zevende edi-
tie van het Persoonlijk N.K. biljarten
voor mensen met een verstandelijke be-
perking. 
Er zijn 30 clubs benaderd om hun beste
spelers in te schrijven. 36 biljarters uit
heel Nederland spelen op negen biljart-
tafels vijf wedstrijden van maximaal 20
minuten, waarna de beste vier in de hal-
ve finale en finale verder gaan. Ook dit
jaar wordt er weer een verloting gehou-
den. 

Buffet
Rond half vijf kunnen de aanwezigen

genieten van een heerlijk en uitgebreid
warm & koud buffet. 
Dankzij sponsors kunnen spelers en
medewerkers hier gratis gebruik van
maken. 
Zij krijgen bij binnenkomst een buffet-
bon. Anderen kunnen voor € 12,50
een buffetbon kopen. 
Het buffet wordt zoals altijd verzorgd
door één van de grootste sponsors: 
5Senses Catering & Partyservice in
samenwerking met Restaurant H2O uit
Rijnsburg.

Zoals ieder jaar zal het ook nu weer
niet alleen een sportief, maar ook een
gezellig evenement worden.

Driebanden klein 2e klasse 17-18 april

NK jeugd in Hoogeveen
Onder leiding van vereniging HBC
vindt dit Nederlands kampioenschap
plaats in biljartcentrum L’Acquit aan
Terpweg 2 te Hoogeveen. De spelers en
arbiters worden verwacht op zaterdag
17 april om 10.30 uur. De partijlengte
is 25 caramboles of maximaal zestig
beurten en de moyennegrenzen gaan
van 0.250 tot 0.550. Er zijn twee deel-
nemers van  vereniging 't Groene Hart

en van De Veemarkt verschijnen de ge-
broeders Arends aan de start.
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Brian Duvalois Lelystad De Jol 0.571
2. Mike Nijman ’s-Gravenzande 't Groene Hart 0.568
3. Joey Kremers Mill ABC 't Töpke 0.555
4. Kay Arends Hengelo De Veemarkt 0.546
5. Luke Arends Hengelo De Veemarkt 0.470
6. Jim van der Zalm De Lier 't Groene Hart 0.409
Res. John Eijskoot Zevenbergen JBV Amorti 0.406 

Van 9 t/m 11 april in Benningbroek

NK vierde klasse bandstoten
Biljartcentrum De Roode Leeuw in Ben-
ningbroek is van 9 t/m 11 april het
strijdtoneel van het NK vierde klasse
bandstoten. Biljartvereniging B.C.B.S.
organiseert deze finale i.v.m. het 35-ja-
rig jubileum. Ondanks, dat B.C.B.S.
een kleine vereniging is, zijn ze groot in
het organiseren. Zo staan ze jaarlijks
garant voor de organisatie van twee in-
vitatietoernooien en een districtsfinale.
Speciaal voor dit NK zal de grote zaal
van De Roode Leeuw omgebouwd wor-

den tot een ware biljartarena. Niets is
de ondernemende organisatie te veel
om er een geslaagd geheel van te ma-
ken. Wedstrijdleider Kees Oudt heeft de
touwtjes in handen. Na de eerst ge-
plaatste Hans Tuyl uit Nieuwerkerk a/d
IJssel maken ook Peter Timmer van Den
Mariënberger uit Mariënberg en René
van Bokhoven van de Karper ’83 uit
Helmond hun opwachting. De wedstrij-
den met een partijlengte van 40 caram-
boles beginnen op vrijdagavond om
19.00 uur. Zaterdag wordt om 13.00
en zondag om 12.00 uur begonnen.
De wedstrijdlocatie is te vinden aan de
Oosterstraat 38 te Benningbroek.

Deelnemers
Naam vereniging woonplaats moy
1. Hans van Tuyl Centrum Nieuwerkerk 

a/d IJssel 2.00
2. Peter Timmer Mariënberger Mariënberg 1.95
3. Ruud van de Gracht NHD Hoorn 1.86
4. René van Bokhoven Karper ’83 Helmond 1.60
5. Arno Deurlo Hof van Holland Oud Vossemeer 1.59
6. John Snoeren Almere ’83 Almere 1.50
7. Marcel Bourgondien ’t Centrum Zelhem 1.47
8. Harry van Schijndel DVS/De Zwaan Heeswijk-Dinther 1.43
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NK driebanden groot 2e klasse

In Alkmaar is drie keer tien 
Hennie Klaassen

Tijdens de nationale finale driebanden
groot bij de Viaanse Molen in Alkmaar
eindigde drie deelnemers op tien pun-
ten. Met zijn moyenne van 0.759
maakte Hennie Klaassen duidelijk, dat
alleen hij recht had op de titel. 
Paul Valckx en André de Gooijer, die
eveneens tien punten behaalden,  kwa-
men met 0.662 en 0.628 duidelijk te-
kort. 
De als eerst geplaatste Mark Reinders,
die na drie ronden de lijst aanvoerde,
eindigde op de vijfde plaats. 

Stakenburg van B.C.A. uit Almelo pre-
senteerde de hoogste serie van negen. 

Eindstand
Naam vereniging pnt moy HS
1. Hennie Klaassen Almere ‘83 10 212 6
2. Paul Valckx Inaborg 10 252 5
3. Andre de Gooijer De Liefhebber 10 269 5
4. P.M. Stakenburg B.C.A. 8 231 9
5. Mark Reijnders Wellse Vaert 7 262 6
6. M. van der Cijs Weena 4 232 6
7. Eric Eickhoff D.V.S. 4 246 7
8. Anton Smits Net Mis 3 264 6

Biljart Artistiek 1e klasse

Mark Janssen de sterkste tijdens
NK bij Van Tienen in Tegelen

Voor de acht deelnemers van het NK Bil-
jart Artistiek eerste klasse stonden zeven
sets van tien figuren op het programma.
Poule A bestond aanvankelijk uit Meh-
met Sezer, Mark Janssen, Eric van Kam-
pen en Karel Dekkers. Poule B ging van

start met Robert van Veenendaal, John
Otten, Walter Crols en Cock Ooms. Na
de zeventig figuren bleek poule A de
meeste kwaliteit te bieden. Nederlands
kampioen werd Mark Janssen uit het
Duitse Selfkant-Hillensberg. Hij scoorde
250 punten na 182 pogingen en zijn
percentage was 47.62. Daarmee stak
Janssen in café-biljartzaal Van Tienen te
Tegelen met kop en schouders boven de
rest uit. Runner-up en nieuweling Meh-
met Sezer had met 192 punten en 178
pogingen 36.57% achter zijn naam
staan. De marge ten opzichte van Ro-
bert van Veenendaal, 36.38%, was
daarmee gering. Plaatselijk favoriet
Cock Ooms legde beslag op de zesde
positie. 
Naam Pnt Pog %
1. Mark Janssen 250 182 47.62
2. Mehmet Sezer 192 178 36.57
3. Robert van Veenendaal 191 180 36.38
4. Walter Crols 186 182 35.43
5. Eric van Kampen 169 183 32.19
6. Cock Ooms 164 182 31.24
7. John Otten 155 178 29.52
8. Karel Dekkers 141 192 26.86

Nederlands kampioen Mark Janssen.
Foto: John van Tienen.     

A-B en C-Ranking driebanden

Tom Beemsterboer de beste in 
biljartcentrum Osdorp te Amsterdam

A-Ranking
In de achtste finales was Tom Beemster-
boer met 45-39 te sterk voor Gert-Jan
Esvelt. Wim van den Berg baarde op-
zien met een serie van veertien maar
toch ging hij in een prima partij met het
kleinst mogelijke verschil de boot in te-
gen Herman Slikker: 45-44 (31). Bij de
laatste acht werd Slikker via 45-39 na
34 pogingen uitgeschakeld door Beem-
sterboer. In de kwartfinale rekende Tom
Beemsterboer vervolgens af met Bert
van Manen. Therese Klompenhouwer
was middels 38-45 (43) niet opgewas-
sen tegen Tiny Zwiers. Het beslissende
duel tussen Beemsterboer en Zwiers
duurde 48 omlopen en de horeca-
ondernemer van De Liefhebber uit War-
menhuizen bleek met 45-41 de beste.
De top 5 na twee Rankings ziet er als
volgt uit. 1. Tom Beemsterboer 558 pun-
ten, 2. Bert van Manen 485 punten, 3.
Herman Slikker 430 punten, 4.Therese
Klompenhouwer 378 punten, 5. Wilco
van Wijk 327 punten. 

B-Ranking
De latere kampioen Ben Thijssen kwam
met een moyenne van 0.897 prima
voor de dag in de achtste finales. Kari-
na Jetten schakelde Willie Minkels uit.
Jan Vos maakte één carambole te wei-
nig tegen John van Essen. In de kwartfi-
nale stuurde Van Essen opponent Wilco
Meusen met 35-34 terug naar Limburg.
Jan Hultermans versloeg Jetten en Wim
Maarsman en Ben Thijssen waren ook
succesvol. In de halve eindstrijd kreeg

Hultermans tegen Maarsman een 35-34
score. Thijssen tegen John van Essen
werd 35-27 (49). De ontknoping werd
een prooi voor Hagenaar Ben Thijssen
want Jan Hultermans werd met even-
eens 35-27 maar dan na slechts 38
beurten opzij gezet. Voor de winnaar
verdween een serie van tien in de boe-
ken. De tussenstand: 1. Jan Hultermans
261 punten, 2. Wim Maarsman 215
punten, 3. Ben Thijssen 195 punten, 4.
Jan Vos 183 punten, 5. John van Essen
160 punten.

C-Ranking
Hier viel Frans van Beuningen op bij de
laatste zestien want hij realiseerde een
gemiddelde van 0.833. In de kwartfi-
nale trok hij echter aan het kortste eind
tegen de latere winnaar Gerard Len-
ting. Van der Horst haalde tegen Van
Beckum uit met 0.882. Ab van ’t Hof en
Reinier Schretlen hadden hun handen
vol om verder te komen. In de halve
eindstrijd stond er bij Van ’t Hof tegen
Van der Horst 30-29 op het scorebord.
Gerard Lenting had aan 0.666 ruim
voldoende om Schretlen aan de zege-
kar te binden. In de finale liet Gerard
Lenting er via 0.652 geen gras over
groeien en dat leidde tot 30-21 winst
na 46 beurten tegen Ab van ’t Hof. 
De tussenstand. 
1. Frans van Beuningen 167 punten, 2.
H. van der Horst 164 punten, 3. 3. Ge-
rard Lenting 151 punten, 4. Reinier
Schretlen 127 punten, 5. Martin Ham-
burg/R. Feller 123 punten.

Winnaar A-Ranking Tom Beemsterboer. Foto: Herman Albers.

Winnaars C en B Ranking Gerard Lenting en Ben Thijssen. 
Foto: Sander Jonen.     

Gewest Zuid-Nederland afd 2

Schema teamfinales
Op 8 en 9 mei worden de teamfinales ge-
houden van gewest Zuid-Nederland af-
deling 2. Hieronder alvast de indeling
van de lokalen. In onze editie van 28
april staan er ook de geplaatste teams bij.

Bij vereniging OVNA in Ommel

LOLAAR nederlaagtoernooi 2010
Nadat titelverdediger Nooit Gedacht
eerder al een positief resultaat behaal-
de (111%), bleef ook De Bonte Kip uit
Asten-Heusden met 107% ook aan de
goede kant van de score. ESBC uit So-
meren deed vorig jaar niet mee en leed
via 94% een nederlaag. Voorlopig pro-
gramma: 10 april De Kroon Asten, 1
mei Steeds Vooruit Liessel en 5 juni
Vriendenkring Deurne. 

Zie voor meer informatie of aanmelding
www.astensebiljartbond.nl en dan bij
toernooien aanklikken: 
Nederlaag LOLAAR/OVNA.

Datum Klasse Lokaal Straat Plaats
8 mei C1 't Huukske Kerkstraat 76 Hapert
8 mei C2 Van Tienen Kaldenkerkerweg 19 Tegelen
8 mei C4 De Greune Mert Diepstraat 31 Eijsden 
8 mei C5 Hengeland Hengeland 10a Afferden
8 mei B2 La Plaza Markt 2 Hoensbroek
8 mei Dames De Mixx Bogardeind 112 Geldrop
9 mei C3 De Oase Bachstraat 51 Sittard
9 mei B1 Aux Arcades St. Annalaan 11 Maastricht
9 mei A De Burght Burghtstraat 11A Maastricht
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Martinetplein 70 5751 KM Deurne
www.optiekvangool.nl

Tel.: 0493-313913 • Fax: 0493-322615
E-mail: info@optiekvangool.nl

Kampeerboerderij ´t Caves
Familie Van Boxem

Veneind 5 • 5513 NE Wintelre
040-2051805

caves@iae.nl • www.hetcaves.nl

• Groepsaccommodaties (2x)
• Camping
• Midgetgolf
• Jeu de boules
• Kantine met o.a. 2 biljarts
• Restaurant

TOSCANA LICHTIDEE
VERLICHTING

KK aa tt tt ee nn bb uu rr gg   33 99   ••   DD rr uu tt ee nn   ••   TTee ll .. ::   00 44 88 77 -- 55 44 00 55 99 22
(( bb ii jj   dd ee   kk ee rr kk ))

Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

Wilhelmina en Roetienen billards
Papenvoortsedijk 2a • 5449 AA Rijkevoort-De Walsert
Telefoon (0485) 371316 • E-mail: biljart@roetienen.nl

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

Waterbeemd 1
5705 DN  Helmond
Tel. +31 (0) 492-536756
Fax.  +31 (0) 492-537156
Website: www.lolaar.com
E-mail:   info@lolaar.com

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

UNIEK IN HERPEN
Elke zondag dansen in zaal “THEKES”

m.m.v. 2 TOP-ORKESTEN
van 15.00 uur tot 01.00 uur

A. v. Herpenplein 9, 5373 AH Herpen
Tel. 0486-411547
www.thekes.nl

OERGEZELLIG OUDERWETS UIT!

IN

Zaal voorzien van airconditioning!

Wijkcentrum De Doorkijk Druten - Zuid

Hét ontmoetingscentrum van Druten
Clublokaal van BV Vogue

Wijkcentrum de Doorkijk - Langstuk 2
6651 HZ Druten 0487-516363

www.wijkcentrumdedoorkijk.nl

3 biljarts 230x115
4 dartbanen

Café Zaal Eetcafé

GG EE WW OO OO NN
GG EE NN II EE TT EE NN

•speeltuin • biljart 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

Adres: Voor-Oventje 32
5411 NV Zeeland (N.Br.)

Tel: +31(0)486 45 39 62

Internet: www.hetoventje.nl
2 grote en 3 kleine biljarts

Maandag gesloten

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon: 077 - 3731272

www.bctegelen.nl            
“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

café - darts - biljart

Vlierdenseweg 26
5753 AD Deurne
Tel: 0493-315653
www.tankertje.nl 

Café “In den Sleutel”Café “In den Sleutel”

Stationsstraat 8 • 5751 HE Deurne
telefoon (0493) 31 44 45

‘s Woensdags gesloten
www.cafeindensleutel.nlFam. van Hoof

• biljarten • vergaderingen 
• barbecue • partijtjes 

• buiten accomodatie aanwezig

WWW.ZALENCENTRUM-BOELENS.NL
Raadhuisstraat 17 - 9648 JV Wildervank - Tel. 0598 - 612454

KNBB BILJARTCENTRUM
MET 3 BILJARTS 2.30X1.15

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

www.handelsondernemingvanmelis.nl

Breed assortiment van nieuwe en
gebruikte artikelen

Handelsonderneming Van Melis BV
Oude Molenweg 35-37

5425 VP De Mortel
Tel.: 0492-361721 of 06-22937854
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Snooker en Poolcentrum Woensel

Maandag t/m vrijdag 
open vanaf 12.00 uur 
Zaterdag en zondag 
vanaf 13.00 uur

16 pooltafels 
6 snooker 
2 carambole 
10 dartbanen

We hebben nog ruimte voor 
nieuwe teams en caramboleverenigingen.

Groot assortiment biljartkeus 
en accessoires.
Altijd voordeligste prijs.

WinkelcentrumWoensel 84d
5625 AE Eindhoven

040 2481112
www.spcwoensel.nlrookruimte  aanwezig

Bandstoten 4e klasse in Maastricht

René van Bokhoven naar NK
Tijdens de gewestelijke finale bandsto-
ten ZN vierde klasse bleef René van Bo-
khoven ongeslagen. Met zes overwin-
ningen en één remise verzamelde de
biljarter van Karper '83 uit Mierlo-Hout
dertien punten. 
Runner-up Lou Hensels volgde met een
achterstand van drie punten. Hensels re-
aliseerde via 1.63 wel het beste alge-
meen moyenne en ook de hoogste serie
ging met veertien caramboles naar
hem. 
Henk Vervuurt (De Jordaan) speelde met
2.85 de kortste partij. 

De nummers twee tot en met vier kwa-
men allen van vereniging Nazareth.
Het NK is van 9 tot en met 11 april in
het Noord-Hollandse Benningbroek.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. René van Bokhoven Karper '83 13 1.60 10
2. Lou Hensels Nazareth 10 1.63 14
3. Jo in de Braek Nazareth 8 1.25 8
4. Ed Beuker Nazareth 7 1.37 9
5. Henk Vervuurt De Jordaan 6 1.52 11
6. Sjef van den Boer Schaesberg 6 1.27 10
7. Paul Heijman Benelux 4 1.18 8
8. Wim Rijkers Drie Eiken 2 1.27 8
Toernooigemiddelde: 1.38.  

Libre hoofdklasse gewest NON groep Noord

Armand Haveman de beste in Hattem
Bij DOS Hattem verloor Willie Siemens
in de voorlaatste ronde van Henk Vos,
die daarmee zijn enige punten in de
wacht sleepte. 
Armand Haveman wist zich daardoor
bij winst in zijn slotduel tegen Aswin
van Doorn verzekerd van de geweste-
lijke titel. 
Kampenaar Haveman liet er geen gras
over groeien en verzamelde zijn 180
caramboles al na twaalf beurten. De
kampioen realiseerde met 11.38 het
beste algemeen moyenne, via 22.50 de

kortste partij en met 113 ook de hoog-
ste serie. Het NK is van 23 tot en met
25 april in grand-café Smit te Losser.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Armand Haveman KBC 1911 10 11.38 113
2. Willie Siemens Midwolda '79 10 9.27 87
3. Auke Hoogterp Nea Tocht 10 6.74 50
4. Aswin van Doorn Marktzicht 6 9.29 88
5. Jan Stelwagen 't Centrum 6 9.12 78
6. Jan Lassche BVV '94 6 7.37 81
7. Wim Jekel ABC '08 6 6.47 58
8. Henk Vos Phoenix 2 7.35 81
Toernooigemiddelde: 8.12. 

Libre hoofdklasse gewest ZN afd 2

Mirakel voor Jeroen de Vries 
in De Karper te Mierlo-Hout

In de openingsronde verloor de als eer-
ste geplaatste Jeroen de Vries uit Veld-
hoven met 126-180 na tien beurten van
nummer acht John Thewissen. Dat dit
voor Thewissen geen toevalstreffer was,
bleek wel uit de tussenstand na zes ron-
den. De speler van vereniging Onder
Ons uit Stein leidde met tien punten en
een algemeen moyenne van 18.83. Je-
roen de Vries was runner-up met acht
punten en een gemiddelde van 13.94.
De Vries had toen 53 caramboles meer
gemaakt maar daarvoor ook 21 beur-
ten meer gebruikt. Sjeng Cuypers be-
zette plek drie met eveneens acht pun-
ten maar slechts 9.58. In de afsluitende
sessie verzamelde De Vries zijn 180 ca-
ramboles al na vijf pogingen en dat le-
verde met 36.00 zijn kortste partij op.
Op de andere tafel streed Thewissen te-
gen Cuypers maar vooral tegen zich-
zelf. Had hij in de voorafgaande zes
duels in totaal maar 49 omlopen nodig
gehad, nu liepen de beurten snel op. Tot
overmaat van ramp voor de torenhoge
titelkandidaat won Sjeng Cuypers de
marathonpartij na 21 pogingen met

180-152. Door dit resultaat moest het
algemeen moyenne de beslissing bren-
gen tussen De Vries en Thewissen en
wat bleek: de gewestelijke titel en dus
plaatsing voor het NK waren voor De
Vries omdat John Thewissen één beurt te
veel gebruikt had ofwel vier treffers te
weinig scoorde. Gemiddelde van de
man die vanaf de eerste ronde overtui-
gend de leiding had 15.35 en voor de
kampioen 15.41. Thewissen moest het
nu doen met de schrale troostprijzen
van kortste partij (45.00) en hoogste se-
rie (152). Jeroen de Vries, speler van
vereniging De Toerist uit Hilvarenbeek,
neemt van 23 tot en met 25 april deel
aan het NK. Dat wordt gehouden in
grand-café Smit te Losser. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jeroen de Vries De Toerist 10 15.41 90
2. John Thewissen Onder Ons 10 15.35 152
3. Sjeng Cuypers De Maasoever 10 9.40 66
4. Kees Castelijns Dubac 8 10.20 77
5. John Kuster Wolder ’56 6 11.46 103
6. Wiel van Elteren Waubach 5 9.82 87
7. Jos Kersten Vors 5 7.73 47
8. Cees van Loon De Ster 2 8.72 117
Toernooigemiddelde: 10.61.

C1 klasse district Venlo

De Peel pakt titel in thuisbasis 
De Tapperij te Deurne-Zeilberg

Met een eclatante 7-0 zege op Vrien-
denkring ging het kampioenschap in de
C1 klasse van het district Venlo naar het
team van vereniging De Peel. In thuis-
basis De Tapperij versloeg Jo Poels, slot-
serie van 141, Peter Rutten met 160-92
na acht beurten. Dat leverde de derde
man een gemiddelde van 20.00 op.
Harrie Mennen zag Lei Steegh via 180-
237 (19) op dertien caramboles van de
eindstreep stranden. Kopman Gerrit van
Asten liet Leon Elbers dankzij 325-66
na dertien pogingen niet veel kans. Van
Asten realiseerde een hoogste reeks van
184 en een moyenne van 25.00. Over
achttien wedstrijden verloor hij slechts
drie keer. Met een grote voorsprong ver-
zekerde De Peel zich al twee wedstrij-
den voor het einde van het seizoen van
de titel. Volgens de site van het gewest
Zuid-Nederland is de regiofinale voor
de C1 op 8 mei in Hapert.

Vlnr: Harrie Mennen, Gerrit van Asten en Jo Poels. 

Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

diners - feesten en partijen
koud / warm buffet (ook thuis bezorgd)

Receptie 16 april
Vanwege het behaalde kampioen-
schap houdt De Peel op vrijdag 16
april van 19.30-21.30 uur een re-
ceptie in biljartcafé De Tapperij aan
Blasiusstraat 7 te Deurne-Zeilberg.
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WILHELMINA
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

w w w . h o t e l - w i l h e l m i n a . n l

Kaldenkerkerweg 1
5913 AB Venlo

Tel.: 077-3516251
Info@hotel-wilhelmina.nl

Voor een vorstelijke overnachting, 
een culinaire verwenning of een 
smakelijk kopje koffie...

Zaalcapaciteit tot 
500 personen voor 

elke activiteit 
die u wenst

Langstraat 6 
5851 BE Afferden (Lb)
Telefoon 0485-531257
matshoek@home.nl

Restaurant De Matshoek
C a f é - P e n s i o n
Eigenaar: M. Kepser

Hein en Cindy van den Hurk

• 2 WILHELMINA BILJARTS •
Clublokaal van diverse verenigingen

Willibrordusstraat 16, 5513 AC Wintelre
Telefoon (040) 205 17 12

D. Aalbers
Dorpstraat 20 • Westerhoven • Tel. (040) 2013180

Tevens VVV agentschap

GEWOON
GEZELLIG

Bianca en Richard Groenendaal

Voor al uw:
• feesten • vergaderingen 
• koffietafels • of iets anders

2 biljarts 2.30-1.15

Kapelstraat 3a - 5447 AA Rijkevoort
Tel: 0485-371201

E-mail: info@cafezaalgroentjes.nl
www.cafezaalgroentjes.nl

Café-Zaal

Café de Donk
Donk 4   •   5525 KH Duizel   •   tel. (0497) 51 96 16

U kunt bij ons terecht:

• voor een goed glas bier

• om lekker te zwetsen

• voor een lekkere snack

• voor een partijtje biljart (4 tafels)

• en natuurlijk ook voor uw feestje ( 20 tot 175 pers.)

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig
Clublokaal van: 

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden
van groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot,
tel. (0499) 57 14 42, Fax (0499) 57 73 36

Café-Zaal de Ster
Jimmy en Gonny

Hoofdstraat 81
Hoogeloon
0497-681727

Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo Tel.: 0545-261232

BRUILOFTEN - PARTIJEN -
RECEPTIES - DINERS

www.hcrprinsen.nl
info@hcrprinsen.nl

* Groot terras
* Biljart
* Darts

Grotestraat 8b
Deest

Café-biljart 
De Herströat
Herstraat 45
5961 GH Horst

Tel. 077-3987668
E-mail jeanine1959@live.nl

Thuisbasis BC De Jordaan
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Bandstoten 3e klasse district Kempenland

Rob van den Boom veruit de 
sterkste in De Ster te Hoogeloon

Foto: Frank Sanders. 

Na vijf ronden stond Rob van den Boom
met de maximale tien punten en het
beste algemeen moyenne reeds twee
punten los op zijn naaste concurrenten
Berty Kuijpers en Jef Sebregts. In de
voorlaatste sessie ging Kuijpers met drie
caramboles verschil onderuit tegen
Sjaak Rosmulder. Van den Boom scha-
kelde Sebregts uit zodat hij nu al verze-
kerd was van het kampioenschap. In
het afsluitende duel bleef Berty Kuijpers
opponent Rob van den Boom met 55-
50 de baas, zodat beiden zich plaat-
sten voor de gewestelijke finale. In De
Ster te Hoogeloon realiseerde Van den
Boom met 2.55 het beste algemeen ge-
middelde, terwijl de kortste partij via

4.58 ook op zijn naam kwam. In zijn
thuisbasis produceerde Cees van Loon
met 21 caramboles de hoogste serie.
De gewestelijke finale is van 26 tot en
met 28 maart gespeeld bij De Oase in
Sittard. 
De resultaten daarvan vindt u elders in
De Biljart Ballen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rob van den Boom 't Vrijthof Libre 12 2.55 18
2. Berty Kuijpers 't Vrijthof ’85 10 2.39 11
3. Jef Sebregts De Drie Eiken 10 2.09 13
4. Cees van Loon De Ster 8 2.36 21
5. Sjaak Rosmulder Karper '83 6 2.05 13
6. Piet Daniels Serio '63 4 1.72 14
7. Theo Sanders De Groene Ridders 4 1.71 10
8. Cees Tummers Nooit Volleerd 2 1.33 10

Bandstoten 3e klasse district Berkel en Slinge

Zege Johny Rouwhorst in Lichtenvoorde

Deze eindstrijd ging om de titel tussen
Johny Rouwhorst en Johan Jansink. Met
elf punten werd Rouwhorst kampioen en
de speler van 't Kevelder zorgde met
2.14 tevens voor het beste algemeen
moyenne. Ook realiseerde hij via 3.92
de kortste partij. De hoogste serie kwam
met zeventien caramboles op naam van
Kevin te Luke. Rouwhorst en Jansink zijn
inmiddels naar de gewestelijke finale
geweest en de resultaten daarvan vindt

u elders in De Biljart Ballen.   
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Johny Rouwhorst 't Kevelder 11 2.14 15
2. Johan Jansink BCA 10 1.93 15
3. Jan Meijerink De Biester 7 1.69 15
4. Franco Lorijn De Driespong 7 1.68 11
5. Roy Schaperclaus De Picker 6 1.80 14
6. Jos Giesen De Kroon Groenlo 5 1.66 12
7. Kevin te Luke 't Ivoor Groenlo 5 1.65 17
8. Bertie Eertink DBL 5 1.53 11
Toernooigemiddelde: 1.76.

Bandstoten 2e klasse district Nijmegen

Succes Erwin van den Hoogen in Cuijk
Met tien punten en het beste algemeen
gemiddelde van 3.75 eiste Erwin van
den Hoogen deze titel voor zich op.
Henk Bulte verzamelde eveneens tien
punten maar bleef steken bij 3.00. Van
den Hoogen en Bulte realiseerden via
5.00 de kortste partij. 
Runner-up Henk Bulte moest de eer van
de hoogste serie, te weten 24 carambo-
les, delen met Geert Janssen. 
De gewestelijke finale is van 9 tot en met

11 april in De Hazelaar te Rosmalen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. E. van den Hoogen Kaketoe '80 10 3.75 15
2. H. Bulte Vriendenkring 10 3.00 24
3. G. Janssen Woezik 8 3.03 24
4. F. de Groot Woezik 8 2.77 20
5. A. Zeelen OGC 6 3.02 15
6. R. v.d. Elzen 't Zwaantje 6 2.60 18
7. R. de Haan Caramba 4 3.04 22
8. M. Jansen Kaketoe '80 4 2.57 23
Toernooigemiddelde: 2.95  

Bandstoten 4e klasse gewest NON groep Noord

Peter Timmer op moyenne in Assen
Namens vereniging Den Mariënberger
plaatste Peter Timmer zich voor het NK.
Hij behaalde tijdens de gewestelijke fi-
nale tien punten en het beste algemeen
gemiddelde van 1.95. Naaste achter-
volger Fijn uit Hattem eindigde ook op
een puntentotaal van tien maar moest
genoegen nemen met 1.68. De kampi-
oen uit Mariënberg zorgde via 2.85
eveneens voor de kortste partij. De eer
voor de hoogste reeks moest hij met
twaalf caramboles delen met Wijnia.

Het NK is van 9 tot en met 11 april in
het Noord-Hollandse Benningbroek.   
Naam Pnt Gem HS
1. P. Timmer 10 1.95 12
2. H. Fijn 10 1.68 9
3. J. Dunnewind 7 1.47 11
4. J. Postma 7 1.39 9
5. J. Klootsema 6 1.55 9
6. R. Wijnia 6 1.34 12
7. D. Rijploeg 5 1.49 9
8. M. Versteege 5 1.43 7
Toernooigemiddelde: 1.53.  

Bandstoten 4e klasse gewest NON groep Zuid

Marcel Bourgondiën naar NK
In Aalten eindigden twee spelers met
twaalf punten, zodat het moyenne de
doorslag moest geven. Marcel Bour-
gondiën uit Zelhem bleek met het beste
gemiddelde van iedereen goed voor
1.47 en Jorg Pol werd dus tweede met
1.41. Frappant detail was dat Bourgon-
diën in de openingsronde met 38-40
verloren had van Pol. De kortste partij
kwam met 2.85 op naam van Theo Fre-
riks. De eer voor de hoogste serie werd
met twaalf caramboles gedeeld door
Bert ter Steege en Willem van de Louw.

Het NK is van 9 tot en met 11 april in
Benningbroek, in de kop van Noord-
Holland. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Marcel Bourgondiën 't Centrum 12 1.47 9
2. Jorg Pol Apeldoornse Boys 12 1.41 11
3. Freek Veldman 't Mekkelholt 8 1.35 9
4. Bert ter Steege BIOS 8 1.26 12
5. Willem van de Louw De Tol 6 1.19 12
6. Theo Freriks Ons Huis 4 1.21 10
7. Ben de Jong 't Stuupke 4 1.11 11
8. Dick van der Meij Sport en Vriendschap 2 1.25 7
Toernooigemiddelde: 1.28.   

Bandstoten 2e klasse district Veluwezoom

Arno Klaassen wint in Dieren

De tweestrijd tussen Arno Klaassen en
Maarten Broers werd een prooi voor
Rembrandt speler Klaassen. Beiden gin-
gen de slotronde in met tien punten en
Broers (De Markt uit Doesburg) finishte
in het onderlinge duel als eerste. Klaas-
sen liet het er echter niet bij zitten en
produceerde in de nastoot zijn ontbre-
kende vier caramboles. Op grond van
het beste algemeen moyenne van ieder-
een, namelijk 3.28, ging de districtstitel
naar hem. De kampioen produceerde
middels 5.00 ook de kortste partij. Har-
ry van Heumen zette namens De Markt

de hoogste reeks van 26 op het bord.
Arno Klaassen en Maarten Broers gaan
van 9 tot en met 11 april naar de ge-
westelijke finale en die is in De Haze-
laar te Rosmalen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Arno Klaassen Rembrandt 11 3.28 25
2. Maarten Broers De Markt 11 3.12 19
3. Jan Erpeka 't Pumpke 8 2.98 16
4. Adri van Silfhout De Korenmolen 8 2.81 23
5. Harry van Heumen De Markt 8 2.29 26
6. Jeroen Damen De Markt 5 1.99 13
7. Theo Scholten DVS 3 1.76 11
8. Martin Zwoferink De Markt 2 1.87 13

Foto: Udo Hagenus.  

In De Karper te Mierlo-Hout

Houtse kampioenschappen weer
van start
In de maanden april en mei organiseert
biljartclub Karper ’83 weer de Houtse
kampioenschappen libre en drieban-
den. Het is alweer de vijfde keer dat dit
toernooi in de spelsoort libre en drie-
banden gehouden wordt.
Dit jaar is er voor gekozen dat de in-
schrijvingen niet aan een maximum
aantal deelnemers van zestien zijn ge-
bonden. Afhankelijk van de opgaven
zullen er eerst voorronden plaatsvinden,
verdeeld over diverse poules. De poule-
wedstrijden van de spelsoort libre zijn
in de maand april, op de vrijdagavon-
den en de zaterdagmiddagen. De pou-
lewedstrijden van het driebanden wor-
den gespeeld in de maand mei, ook op

de vrijdagavonden en de zaterdagmid-
dagen. De finalewedstrijden zijn dit
jaar met zes deelnemers. Iedereen die
meedoet, moet wel in Mierlo-Hout
woonachtig zijn, dan wel lid zijn van
een biljartvereniging die op ’t Hout ge-
vestigd is. De moyennegrenzen bij het
libre zijn van 0.50 tot 11.00 en bij het
driebanden van 0.150 tot 1.200. De in-
schrijftermijn is inmiddels verstreken
maar belangstellenden zijn altijd van
harte welkom om de wedstrijden te be-
kijken. Plaats van handeling is café De
Karper aan Walvisstraat 34 te Mierlo-
Hout. Wellicht dat in de uitgave van De
Biljart Ballen van 28 april de finaledata
bekend zijn. 
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Geuzendijk 35, 6002 TA Weert
Telefoon: 0495 - 52 43 00
Telefax: 0495 - 54 71 28

www.blaakven.nl

Café
HET OUDE BROUWHUIS
Hoofdstraat 53, 5757 AK LIESSEL

tel. 0493 - 341 707

Café
MARMA-BAR

Hoofdstraat 81, 5757 AK LIESSEL
tel. 0493 - 341 361

OOK VOOR BILJARTEN EN DARTEN KUNT U TERECHT BIJ...

STEENGOED EN OERGEZELLIG !

Partycentrum voor 
feesten en partijen

Diessenseweg 34
5081 AJ Hilvarenbeek

Tel: 013-505 16 14

Biljart - Dart - PartijenBiljart - Dart - Partijen

2 Wilhelmina biljarts en 3 dartbanen

Biljart en Dart Café Het Trefpunt
Paul en Ursela 

heten u van harte welkom

Kerkstraat 10 5087 BP Diessen
013 5182018

www.hettrefpunt.com

2 BILJARTS • 2 DARTBANEN

Spoorlaan 15-17
5751 JM Deurne

Telefoon: 0493-313862
Maandag + dinsdag gesloten

Woensdag open vanaf 14.00 uur
Donderdag + vrijdag vanaf 19.00 uur

Zaterdag vanaf 14.00 uur
Zondag vanaf 14.00 uur

Gasterij Keijzer

Brabants bruin Café

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

• 2 match tafels
• 4 carambole-biljarts
• 2 pool-biljarts
• 1 snooker tafel
• 4 dartbanen
• terras

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

U kunt bij ons terecht voor:

* bruiloften * feesten en partijen

* koffietafels * recepties

* darten * biljarten

* toernooien * bedrijfspresentaties

* vergaderingen * bedrijfsfeesten

(een aparte vergaderzaal voor +/- 30 personen)

Ginderover 2
5591 JP Heeze 
040-2264953

www.debrug-heeze.nl
info@debrug-heeze.nl

Twan Wijnhoven

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Van Kuppenveldweg 5
(industrieterrein Hazeldonk)

5721 TB Asten
Tel.: (0493) 31 31 18

www.vaneschbiljarts.nl

Van Esch Biljarts is verhuisd van Deurne naar Asten!

Dé importeur voor Nederland van Verhoeven Biljarts

VOOR EEN GOED GLAASJE BIER KOMT U NAAR CAFÉ

DE KOENSDE KOENS
John en Marian

Clublokaal

van

BV Woensel

Tevens zaal
voor 

bruiloften
en partijen
Woensdags gesloten

Tonnaerstraat 14  5622 KZ
Eindhoven  Tel. 040-2436903

3 Biljarts!!!

Café-Biljart Overkamp
Camping De Goede Hoop

Vredenseweg 12
7152 DJ Eibergen-Holterhoek

Tel. 0544-461601
E-mail: over-

kamp@degoedehoop.nl 

4 kleine biljarts
3 matchtafels

www.degoedehoop.nl
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Al uw biljartartikelen met het gemak van thuiswinkelen

www.genoegkeus-shop.nl

Dames libre interval district Oss

Antoinette Bek houdt eer Touché hoog
Café Ons Thuis in Ravenstein had acht
dames op bezoek die daar gingen strij-
den om de titel dames libre interval. Het
verschil met een regulier kampioen-
schap is dat de dames niet allemaal
eenzelfde aantal caramboles moeten
maken. Zij zijn ingedeeld naar speel-
sterkte. Voor Antoinette Bek maakte het
allemaal niets uit. Zij beheerste de titel-
strijd van begin tot einde en er was nie-
mand die ook maar in de buurt kon ko-
men. Met veertien punten schreef zij dit
kampioenschap op haar naam en Hele-
ne van Aarle werd met elf punten op ge-
paste afstand tweede. Marjon Keijzers

legde met zeven punten beslag op de
derde plaats. 
Helene van Aarle scoorde met 2.05 het
beste partijmoyenne en de hoogste se-
rie kwam op naam van Jeannette Ha-
braken met 23 caramboles.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Antoinette Bek Touché 14 1.12 11
2. Helene van Aarle TOK '74 11 1.45 10
3. Marjon Keijzers Touché 7 0.86 7
4. Jeannette Habraken BC Zeeland 6 1.35 23
5. Diny de Smit Touché 6 0.91 9
6. Bianca van Veghel TOK '74 4 0.80 4
7. Corry van de Laar TOK '74 4 0.95 8
8. Deborah Kansel TOK '74 4 0.72 7

Libre dames interval district Veluwezoom

Martha Peters succesvol in Brummen

Met negen dames werd bij Concordia
in Brummen in het libre gestreden met
een interval in het aantal te maken ca-
ramboles. Daarbij werd het hoogste be-
kende PK-  dan wel competitiegemid-
delde gehanteerd. Martha Peters, oor-
spronkelijk op de reservelijst, wist met
dertien punten en 0.84 als eerste te ein-
digen. Met een aanvangsmoyenne van
0.59 sloot zij af op 0.84. Dat gaf de
doorslag want Carla Hegh-Polman be-
haalde eveneens een puntentotaal van
dertien. Zij was met 0.65 begonnen en
realiseerde nu 0.71. Ria Klaver en Be-
linda Jonker bezetten plek drie en vier.
Jannie Haalboom zorgde dankzij 2.09

voor het beste algemeen gemiddelde.
Zij zette met vijftien caramboles ook de
hoogste serie in de boeken. Belinda Jon-
ker produceerde via 2.95 het hoogste
partijmoyenne. Er wordt geen geweste-
lijke finale gespeeld.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martha Peters Petersberg 13 0.84 5
2. Carla Hegh-Polman Petersberg 13 0.71 6
3. Ria Klaver Petersberg 10 1.36 13
4. Belinda Jonker WCK 10 1.53 10
5. Riekie Arends Renkum 8 1.23 9
6. Roos Damen Petersberg 6 1.10 11
7. Lena Borstel WCK 6 1.47 13
8. Jannie Haalboom WCK 6 2.09 15
9. Marga Beumkes Petersberg 0 0.41 5

Café the Paddock
Zeilbergsestraat 49

5751 LH Deurne-Zeilberg

Tel.: 0493-399316

+ 06-21631402

www.thepaddock.punt.nl

Bandstoten 2e klasse district Venlo

Leon Elbers terechte winnaar 
in De Herströat te Horst

De strijd om de titel ging tussen Leon El-
bers, Sjaak Cleven en Wim van Tienen.
Van Tienen eindigde als tweede door
Wilfried Godschalk met 75-47 na 26
beurten te verslaan. Het rechtstreekse
duel om het kampioenschap werd een
prooi voor Elbers. Hij bleek via 75-50
na achttien pogingen de meerdere van
Cleven. In De Herströat te Horst eindig-
de Leon Elbers met twee punten los en
het beste moyenne (3.85) dus overtui-
gend als eerste. De speler van De Vrien-
denkring realiseerde via 75 treffers na
elf pogingen middels 6.81 ook de kort-
ste partij. Roger Leunissen produceerde
met veertig caramboles de hoogste se-

rie. Wim van Tienen troefde Sjaak Cle-
ven op gemiddelde af in de strijd om de
tweede positie en afvaardiging naar de
gewestelijke finale. 
Deze vindt van 16 tot en met 18 april
plaats bij 't Huukske te Hapert. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leon Elbers De Vriendenkring 12 3.85 27
2. Wim van Tienen BC Tegelen 10 3.21 18
3. Sjaak Cleven Vors 10 2.62 19
4. Leon Mans BC Tegelen 8 3.40 16
5. Jac Joosten BC Tegelen 6 3.15 30
6. Wilfried Godschalk De Peel 6 2.83 34
7. Roger Leunissen Reuver '03 2 2.45 40
8. Jo Poels De Peel 2 2.32 10

Foto: Jeanine Cox-Peters. 

Libre dames district Kempenland

Dianne van Hout weer kampioene
in ’t Hangijzer te Bladel

Net als vorig jaar bleek Dianne van
Hout van vereniging De Toerist uit Hil-
varenbeek weer de sterkste in het 9-kop-
pige deelnemersveld. De dames van het
district Kempenland, die al zo'n 20 jaar
hun titelstrijd "uitvechten" in bar 't Hang-
ijzer in Bladel waar Sjannie Lamers de
zaakjes zoals altijd weer keurig voor el-
kaar had, hebben er weer een uiterma-
te sportief en gezellig toernooi van ge-
maakt. Op zondagavond mocht district-
safgevaardigde en tevens wedstrijdlei-
der Martien Bel om 19.00 uur de me-
dailles omhangen. In tegenstelling tot al-
le andere districtsfinales is hier naast de
punten niet het moyenne wat de door-
slag geeft, maar het behaalde percen-
tage van het te spelen moyenne.
Dianne van Hout behaalde de maxima-
le zestien punten en een eindmoyenne
van 1.15. Op de tweede plaats eindig-
de Maria van Hoof, voor Marion van
de Berkmortel en Corry Deenen. Deze
vier dames vormen op de gewestelijke

teamfinales het viertal van district Kem-
penland.
Na het traditionele presentje van Sjan-
nie werden er onderling afspraken ge-
maakt om samen voorlopig het ritme
vast te houden door middel van wat trai-
ningen. Helemaal in hun nopjes waren
de twee nieuwe gezichten, Hennie van
Eck en Yvonne Hooghuis (Biljartacade-
mie Eindhoven) in het deelnemersveld.
Zij eindigden voorlopig nog in de on-
derste regionen, maar gaven al aan
een super weekend gehad te hebben
en zeker nog vaker mee te willen doen.
Tekst en foto: Paul Brekelmans.
Naam Vereniging Pnt Gem     Perc.
1. Dianne van Hout De Toerist 16 1.15 98%
2. Maria van Hoof De Zwaan 10 0.99 97%
3. Marion van de Berkmortel De Zwaan 10 0.68 93%
4. Corry Deenen De Toekomst 10 0.85 82%
5. Diny van Rijen 't Vrijthof 10 0.72 73%
6. Clementine Hamers De Kraanvogel 8 0.49 90%
7. Jolanda Senders De Zwaan 4 0.40 81%
8. Hennie van Eck Biljartakademie 2 0.40 77%
9. Yvonne Hooghuis Biljartakademie 2 0.36 51%

Achter vlnr: Jolanda Senders, Hennie van Eck, Marion van de Berkmortel, 
Yvonne Hooghuis en Maria van Hoof. Voor vlnr Corry Deenen-Raasveld, 
Clementine Hamers, Diny van Rijen en kampioene Dianne van Hout.

Wilt u ook 
redactionele

aandacht 
in De Biljart

Ballen?
Bel: 0416-343819
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Energieweg 17-19 
Gemert 

Tel. 0492-343054
www.petervandelaar.nl

R.A.S

Het adres voor

Europese 

auto-onderdelen

Nieuw & gebruikt

Uitzonderlijk hoge moyennes in de eredivisie

Vier teams voeren felle strijd om
degradatie te ontlopen

In de eredivisie driebanden is een felle
strijd losgebarsten om degradatie te ont-
lopen. Naast Schuler Cues, dat al naar
de eerste divisie terugkeert, zijn er nog
vier gegadigden die hiervoor in aan-
merking komen. Vooral in de laatste
twee ronden, die in mei worden ge-
speeld, zitten er mogelijk nog enkele
spannende wedstrijden in het verschiet.
Zo speelt DKM Tools/Neglas op zon-
dag 2 mei in Oosterhout tegen Twente-
visie en krijgt Twentevisie een week later
Verbrugge Terminals op bezoek. Ook
A1 biljarts staat er alles behalve roos-
kleurig voor en moet in de laatste ron-
den nog punten weten te pakken tegen
Schuler Ceus en Maas/Las Montage.
Voor deelname aan de Play-offs hebben
Van Donge & De Roo, Delta/Fast en
Crystal Kelly al een ticket op zak. Snel-
len Recycling maakt een goede kans
zich bij dat drietal aan te kunnen slui-
ten. 

Delta/Fast - Crystal Kelly  4 - 4
De inhaalwedstrijd tussen Delta/Fast en
Crystal Kelly leverde in Sluiskil geen
schokkende uitslag op. Crystal Kelly
kopman Frédéric Caudron(3.125) be-
wees Eddy Leppens bepaald geen
vriendendienst en declasseerde zijn
landgenoot met 12-50 uit zestien. Jean
Paul de Bruijn en Henk Habraken pak-
ten winst voor de Zeeuwse formatie. Pe-
ter de Backer ging met 28-50 onderuit
tegen Raimond Burgman

Speelronde 17 en 18
In het dubbelweekend van 6 en 7 maart
won Crystal Kelly in Waalwijk met 8-0
van MCR Metaalconservering. Rai-
mond Burgman speelde tegen Richard
Bitalis 2.000 en Raymond Ceulemans
liet in zijn duel met Ruud Nieuwenburg
een tien noteren. DKM Tools/Nedglas
was in Oosterhout kansloos tegen Cry-
stal Kelly en verloor met 2-6. Frank Mar-
tens speelde een schitterende partij van
2.105, maar werd met 2.631 toch
overklast door Frédéric Caudron. Ook
de serie van veertien, die Ad broeders
tegen Raymond Ceulemans maakte kon
niet bijdragen aan een overwinning.
Arie Weijenburg redde de eer en zette
Raimond Burgman op een zijspoor.
Voor de Waalwijkers maakte Frans van
Kuyk ook een reeks van veertien.
DKM Tools/Nedglas had een dag eer-
der de punten gedeeld bij mededegra-
datiekandidaat A1 Biljarts. Ronnie
Brants en Jack Wijnen wisten beiden
naast een gemiddelde van 1.851 een
serie van tien te scoren. Delta/Fast had
de handen vol aan Snellen Recycling,
maar bleef met 6-2 toch aan de goede
kant van de score. Dick Jaspers liet in
het treffen tussen Van Donge & De Roo
en Verbrugge Terminals weer van zich
spreken en liet 3.571 bijschrijven. Voor
de gasten uit Sluiskil redde Kees Wittens
de eer door Ad Koorevaar met 42-50
voor te blijven. In Sluiskil speelde Ver-

brugge Terminals een vierpunten wed-
strijd tegen A1 Biljarts en overleefde
met 6-2. Alleen Martin Spoormans ver-
loor zijn partij, hij had geen schijn van
kans tegen de 3.125 die Michael Nill-
son op het bord zette. Schuler Cues
ging roemloos ten onder tegen Del-
ta/Fast, het werd 0-8.

Speelronde 19
In het Waalwijkse Castle City won Cry-
stal Kelly ternauwernood met 6-2 van
Verbrugge Terminals. Na de eerste twee
partijen te hebben geclaimd werd het
aardig benauwd voor Crystal Kelly. Fré-
déric Caudron werd verrast door Martin
Spoormans(2.473), die in beurt negen-
tien met een acht op 47-47 kwam. Cau-
dron bleef koel en maakte met een drie
een einde aan de strijd. Frans van Kuyk
mocht ervaren dat er met Glenn Hof-
man hoop aan de horizon gloort voor
het Nederlandse driebanden. De jeug-
dige Hagenees, die eerder Dick Jaspers
op een nederlaag trakteerde, stond na
achttien omlopen op een 31-45 voor-
sprong om vervolgens met 36-50 te win-
nen. 
A1 Biljarts en Twentevisie bleven op ge-
lijke hoogte. Addy Wienk won van Er-
win van den Heuvel, terwijl Dick van
Uum en Michael Nillson tegen Dave
van Geel en Christian Rudolph remise
behaalden. Francis Forton had geen
kans tegen Anno de Kleine. Op Cam-
ping De Eekhoorn te Oosterhout speel-
de DKM Tools/Nedglas gelijk tegen
MCR Metaalconservering Frank Mar-
tens (1.785) zag zijn vorm beloond te-
gen Dion Nelin. Van Donge & De Roo
won met 5-3 van Snellen Recycling. Je-
an van Erp moest Jan Arnouts naast
zich dulden. Martin Horn mocht erva-
ren, dat met Harrie van de Ven(2.272)
nog steeds rekening gehouden moet
worden en kreeg er net 44-50 van
langs. 
Bij Hotel Dallinga in Sluiskil was Del-
ta/Fast met 6-2 sterker dan Maas/Las
Montage. Alleen Henk Habraken had
een dipje en verloor van Martien van
der Spoel.

Speelronde 20
Schuler Cues liet alvast een enkele reis
eerste divisie aftikken en verloor met 2-6
van Van Donge & De Roo. Bij HCR Prin-
sen in Haarlo incasseerde Twentevisie
een enigszins geflatteerd, maar wel be-
langrijk punt tegen Crystal Kelly. Omdat
Raymond Ceulemans wegens een
agendafoutje niet aan tafel verscheen,
kreeg men de eerste partijwinst cadeau.
Vervolgens wist Anno de Kleine met een
sterk eindschot Raimond Burgman op
de knieën te krijgen. Jens Eggers zag
Frans van Kuyk winnen en Frédéric Cau-
dron bleef de baas over Christian Ru-
dolph. MCR Metaalconservering be-
haalde een 6-2 winst op Delta/Fast.
Voor de Sluiskilse gasten redde Henk
Habraken de eer.

Voor A1 Biljarts breken er spannende tijden aan. Foto: Jan Nieuwenhuizen

Prijzenpot van 22.000 euro te verdelen in Rijsbergen

Snellen Recycling KNBB Bekerfinale
van 20 t/m 23 mei
Op het bedrijfsterrein van Snellen Recycling BV aan de Hellegatweg 7a in
Rijsbergen wordt van donderdag 20 mei t/m zondag 23 mei de Snellen
Recycling KNBB Bekerfinale gehouden. Evenals vorig jaar heeft de sponsor
en naamgever ervoor gekozen het evenement op eigen bodem te organi-
seren.

Opvallend aan de poule indeling is, dat
de twee finalisten van vorig jaar,
Crystal Kelly en Van Donge & de Roo
nu samen in een poule zijn ingedeeld.
Het is dit jaar geen enkel team gelukt,
dat lager dan eredivisie speelt, zich te
plaatsen voor deze bekerfinale. Met
Twentevisie, Verbrugge Terminals en A1
Biljarts zijn wel drie degradatiekandi-
daten vertegenwoordigd. Op donder-
dagmiddag 20 mei mogen in poule A
Delta/Fast en A1 Biljarts het spits afbij-
ten. Om 13.00 uur neemt Eddy Leppens
het op tegen Michael Nillson en Henk
Habraken tegen Addy Wienk. 
In poule B wordt om 13.00 uur begon-
nen met Van Donge & De Roo tegen
Twentevisie. Daar zijn het Torbjörn Blom-
dahl en Martin Horn, die tegen Jens Eg-
gers en Anno de Kleine starten. Iedere
wedstrijd bestaat uit vier partijen van drie
sets van 15 caramboles. De tijdslimiet
per poging is 50 seconden, per set mag
een speler één keer een time out aanvra-
gen. De beste twee teams per poule spe-
len op zondagochtend en middag 23
mei de kruisfinale. De finale staat voor
18.00 uur op het programma. 

Biljarts
Eureka Biljarts uit Berlicum, die al sinds
2003 de biljarts verzorgt voor de natio-

nale bekerfinale, zal er ook nu weer
voor garant staan dat de Dick Jaspers
Biljarts in optimale conditie zijn. Harry
Matthijssen van Eureka Biljarts hierover:
“Het is erg prettig samenwerken met de
gebroeders Snellen. Ik heb er dan ook
veel bewondering voor, hoe ze dit eve-
nement vorig jaar hebben opgepakt en
het weer de status hebben gegeven die
het verdient. Zover ik het heb begrepen,
zal het nog grootser en mooier worden
dan in 2009”. 

Poule indeling
Poule A 

1. Delta/Fast
2. Snellen Recycling
3. Dekker Keukens
4. A1 Biljarts

Poule B
1. Crystal Kelly
2. Van Donge & De Roo
3. Twentevisie
4. Verbrugge Terminals

Woon- en lifestylebeurs
Gelijktijdig met de bekerfinale wordt op
hetzelfde adres een lifestylebeurs ge-
houden. Meer informatie hierover is te
vinden op www.beursrijsbergen.nl.

Dick Jaspers in actie tijdens de Snellen Recycling KNBB Bekerfinale 2009

Regiofinale Midden Nederland afd. 1

C. Liu Hing de beste hoofdklasser 
in Amsterdam

6.  Wim Gerritsen Garderen 6 9.21 59
7.  Theo Sanders ’t Zwarte Paard 2 7.24 51
8.  Simon van Pluuren De Vier banden 0 6.33 60

Tijdens de regiofinale hoofdklasse libre
van Midden Nederland afd. 1 bleken
de elf punten die C. Liu Hing behaalde
voldoende voor het kampioenschap. De
nummer twee Frans Koolen had met
12.79 het beste algemeen gemiddelde
en de hoogste serie van 106. 

Eindstand
Naam vereniging pnt moy HS
1.  C. Ling Hing P.A.W. 11 10.06 64
2.  Frans Koolen Swift ’71 10 12.79 106
3.  Rick Kroon BOK 10 10.95 99
4.  Jan Evers Carambole 10 9.49 54
5.  Rob Kremer Ons Genoegen 7 9.10 59

Het trefpunt voor
zorgvrager en zorgverlener

www.beursgezondenwel.nl
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Eerste divisie driebanden poule 1

De Distel Biljarts verrast door 
Tonny Freriks Horeca Makelaars  

Tonny Freriks Horeca Makelaars met teammoyenne van 1.184. 
Vlnr: Leon Smolders, Bart van Hove, Peter Heerkens en Piet Volleberg.               

Speelronde 12
Thekes Herpen/Derks Optiek – DBL Hol-
land Mineraal 3-5. De koploper uit Lo-
chem had zijn handen vol. De thuis-
ploeg beschikte met Wesley de Jaeger
over een sterke kopman die met 1.551
een maatje te groot bleek voor de
1.103 van Stefan Galla. Micha van Bo-
chem en Fabian Blondeel speelden
1.184 tegen elkaar. Jan Roelofs verloor
met 43-45 van Jelle Pijl en Jurgen de
Ruyter moest Henri Tilleman middels 41-
45 voor laten gaan. 

Speelronde 16
De Vrachtkar 2 – Duotrans 4-4. Eric
Hendrickx verloor ondanks 1.258 want
Ronny Lindemann scoorde 1.451. Luc
Royberghs 1.000 en serie van tien
boog voor Karl Heinz Gertzen 1.071.
Jac van Beers en Jan van Lierop hielden
de punten in Reusel. Tonny Freriks Hore-
ca Makelaars – Constructor Staalbouw

6-2. Leon Smolders ontsnapte omdat
Henk Lub eerst de matchbal miste en
vervolgens de nastoot niet benutte. Hen-
ny Wezenbeek redde de eer. De Eek-
hoorn – De Distel Biljarts 4-4. Adrie
Demming had met 36 de minste beurten
nodig tegen Jack van Peer: 45-37. John
Roovers 1.184 hoefde maar twee keer
meer naar het biljart. Melody Amber –
DBL Holland Mineraal 0-8. Stefan Galla
en Fabian Blondeel lieten beiden 1.451
optekenen. Teamgenoot Jelle Pijl kwam
tot 1.184. 
Thekes Herpen/Derks Optiek – Darten/
Biljarten.nl 0-8. Hier waren geen duels
boven 1.000 te bewonderen. 

Speelronde 17
Corfu – Melody Amber 3-5. Michel van
Camp stond tegen Jos Bongers met 37-
44 achter en produceerde toen een se-
rie van zeven, waarbij het achtste en te-
vens laatste punt op een haartje werd

gemist. Bongers bereikte toen wel de fi-
nish en Van Camp benutte vervolgens
de nastoot en voor beiden dus 1.323.
Huub Wilkowski draaide een 0-15 (5)
achterstand tegen Wim van Cromvoirt
om in 45-40 na 37 omlopen. Bij de be-
zoekers zette Ferdi de Bruijn 1.184 op
het bord. Duotrans – De Eekhoorn 2-6.
Eddie Siemens redde met 45 uit 45 de
eer. Bij de gasten behaalde Eddy Wil-
lems 1.071. De Distel Biljarts – Tonny
Freriks Horeca Makelaars 0-8. Jack van
der Steen zag Piet Volleberg met 24 uit
tien als een speer vertrekken. Volleberg
had aan de finish nog 1.216 over. Jack
van Peer kon Leon Smolders (eveneens
1.216) na 37 beurten feliciteren. Hen-
riek Hanegraaf produceerde in de vier-
de omloop een serie van tien maar Pe-
ter Heerkens leidde desalniettemin met
11-12. Heerkens trok de goede lijn
door en speelde de beste partij van de
laatste jaren en dat resulteerde in 27-45
na maar vijfentwintig pogingen en der-
halve een fraai moyenne van 1.800.
Bert van Manen liet Bart van Hove met
diens eerste seizoenszege vertrekken.

Het teamgemiddelde van de bezoekers
bleek goed voor 1.184. WAM v.d.
Broek Haarlem – Thekes Herpen/Derks
Optiek 8-0. Frans van Schaik realiseer-
de een reeks van tien en 1.071. Zijn
kopman Arno Peterson bleef via 1.022
aan de goede kant van de score. Dar-
ten/Biljarten.nl – De Vrachtkar 2 4-4.
De Duitsers Torsten Frings 1.363 en Ste-
fan Hetzel 1.184 (serie van tien) waren
in vorm in De Veemarkt te Doetinchem.
Jac van Beers kwam namens de gasten
tot een reeks van twaalf. Constructor
Staalbouw – DBL Holland Mineraal 4-4.
Henk Overmars bleek ondanks 1.275
de mindere want Stefan Galla presteer-
de 1.551. Henk Lub moest Jelle Pijl
1.153 voor laten gaan. Wim Stroet
bleef Fabian Blondeel vier caramboles
voor en Henny Wezenbeek had een
marge van drie punten ten opzichte van
Ronny Hazewinkel. Door het puntverlies
bij de degradant, is de voorsprong van
lijstaanvoerder DBL nog twee punten op
naaste achtervolger De Eekhoorn. Van-
af 10 april volgen de laatste vijf speel-
weken elkaar op.

Eerste divisie driebanden poule 2

De Liefhebber in achtervolging op
lijstaanvoerder De Vrachtkar

BC Capelle met vlnr: Hans de Groot, Tom Persijn, Dirk Weeremans en Peter van
Mierlo. Foto: Frank Sanders.      

Speelronde 12
De Liefhebber – Particolare 4-4. Her-
man Slikker stal de show met een ge-
middelde van 1.666 en Tom Beemster-
boer won via 1.022. Danny Breur ging
ondanks 1.100 onderuit want Marc Ce-
len reikte tot 1.125 en serie van tien.
Edwin Junggeburt was bij de gasten
met 1.153 ook succesvol. 

Speelronde 16
Dombosch – De Vrachtkar 5-3. Bert Pij-
nenburg scoorde met zeventien caram-
boles een opmerkelijk hoge serie. Hij re-
aliseerde 1.363. Marti Hermse bleek
een maatje te groot voor Rik van Beers:
45-37 (36). René Wijnen en Johan Lon-
celle speelden 1.046 tegen elkaar. Van
Melis Handelsonderneming – Capelle
4-4. Erwin van den Heuvel beleefde een
goede start en een sterke finish en dat
leidde tot 1.046 tegen Hans de Groot.
De Liefhebber – Jumbo Warmond 6-2.
Tom Beemsterboer trok met 1.406 aan
het langste eind tegen de 1.312 en se-
rie van tien van Rob Lamboo. Ook Dan-
ny Breur reikte tot 1.406 en hier was Er-
ik Vijverberg via 1.031 het slachtoffer.
Peter Vlaar 1.285 redde de eer. BC Te-
gelen – W. van der Sanden 0-8. Bij de
winnende formatie boekte Johan Claes-
sen 1.125. Dallinga/Polka Print – Parti-
colare 6-2. Mathieu Vlerick had ruim
voldoende aan 1.153. Marc Celen
bleef bij Particolare dankzij 1.000 als
enige aan de goede kant van de score.
Voituron – Sanders Vloerenshop 6-2.
Therese Klompenhouwer verzamelde
de vijfenveertig caramboles al na 31
beurten en dat leverde 1.451 op. 

Speelronde 17
De Vrachtkar – Tegelen 8-0. Marco
Janssen en Michael Schlieper kwamen
tot respectievelijk 1.551 en 1.172. Vier-
de man René Peters zette 1.250 op het
bord. Voituron – Dallinga/Polka Print 3-
5. Therese Klompenhouwer was nog
steeds in vorm want nu realiseerde ze
1.406 in biljartcentrum Kort Oisterwijck
te Doornenburg. Dat leverde overigens
niet meer op dan een remise tegen Ma-
thieu Vlerick. Rudi Tolleneer 1.097 be-
haalde bij de thuisploeg wel twee pun-
ten. Jean-Paul de Kraker vertrok met
winst via 1.046. Sanders Vloerenshop
– De Liefhebber 2-6. Cor Zomerdijk red-
de met 1.000 de eer. Namens de be-
zoekers leverde Tom Beemsterboer
1.363 de beste prestatie. Jumbo War-
mond – Van Melis Handelsonderneming
3-5. Rob Lamboo trok ondanks 1.290
aan het kortste eind want Erwin van den
Heuvel finishte op 1.451. Peter Vlaar
werd geklopt door de 1.125 van Wil-
jan van den Heuvel. Peter Berndsen
won als enige en John Schollink en Ni-
co van den Heuvel verdeelden de buit
omdat Van den Heuvel zijn ontbrekende
drie caramboles in de nastoot produ-
ceerde. Capelle – Dombosch 8-0. Hans
de Groot 1.097 en Dirk Weeremans
1.000 gaven het goede voorbeeld. W.
van der Sanden – Particolare 8-0. Bij
Bojangles in Goirle eindigde Johan Cla-
essen met 1.153. 
Koploper De Vrachtkar heeft met nog
vijf speelronden voor de boeg drie pun-
ten voorsprong op De Liefhebber en vijf
punten op BC Capelle. De competitie
wordt hervat op 10 april.

Derde divisie driebanden poule 6

Jan Brock Amusement onderuit 
tegen HCR Prinsen
Speelronde 15
Café Siemens Midwolda – HCR Prinsen
8-0. De kortste partij ging tussen Henk
Hogenbrink en Freddy ter Braak: 35-24
(39). 

Speelronde 16
HCR Prinsen – AkwaKoi 4-4. Hier was
het Frans Tusveld die via 0.603 het
snelst aan de finish arriveerde. DBL Hol-
land Mineraal 2 – Stokkers 6-2. In De
(B)engel te Lochem haalde Jan Steintjes
uit middels 0.909. Harm Klok zorgde
voor 0.686. De Veemarkt – Lotus 6-2.
De uitgesproken titelfavoriet had met Ba-
yram Ibraimov een kopman die goed
bleek voor 1.093. Bennie Pieper 0.700
redde de eer. 

Speelronde 17
Lotus – DBL Holland Mineraal 4-4. Ben-

nie Pieper realiseerde in eigen huis
0.729 en serie van zes. Jan Brock Amu-
sement – HCR Prinsen 2-6. Nico Haster
0.769 hield als enige de punten thuis.
Peter Stakenburg 0.659 boog voor de
0.744 van Freddy ter Braak. HBC – De
Veemarkt 2-6. Onno Brunsting 1.250
bleek een maatje te groot voor de
0.821 van Dustin Jäschke. Bij de toe-
komstige kampioen uit Doetinchem
wonnen Ayhan Celik 1.129, Jurgen
Hornschemeyer 0.769 en serie van ze-
ven en Willy Dierssen. 

Speelronde 22
De Driehoek – DBL Holland Mineraal 2
6-2. Timo Peeters versloeg in deze voor-
uitgespeelde wedstrijd Frank Speck-
mann middels 35-33 (47). Jan Mekes
realiseerde een reeks van zeven. Frans
Suppers vertrok als enige met de winst. 

Vierde divisie driebanden poule 8

BC Stokkers 2 verslaat Den Mariënberger
Den Mariënberger behaalde in speel-
ronde zestien een 4-4 remise tegen De
Viersprong. Teun Biglaar 0.531 en Jan
Schepers 0.487 hielden de punten in ei-
gen huis. Luuk Hidding en Jan Hadde-
ringh vertrokken met de winst.  
In speelronde zeventien ontving BC
Stokkers 2 in Enschede opponent Den
Mariënberger en het duel eindigde in
6-2. 
Benny Schollink zorgde met 0.581 voor
de beste partij. Zijn kopman Xander

Drost zette Eric Binnenmars met 30-22
(55) opzij. Ook Christian Kroezen bleef
namens de thuisploeg aan de goede
kant van de score. Peter Timmer redde
de eer door Erik van der Loo vier ca-
ramboles voor te blijven. Koploper Kiri
Automaten heeft een voorsprong van
vier punten op naaste achtervolger De
Anerhof. 
Met twaalf uit zeventien bezet Den Ma-
riënberger de derde plaats van onde-
ren. 
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Derde divisie driebanden poule 7

Diamant Sint-Oedenrode 
vier punten los  
Speelronde 16
Thekes Herpen 3 – De Zwaantjes '82/4
2-6. Bij de gasten realiseerde Sjef van
den Heuvel 0.875. DBC Budel – Thekes
Herpen 7 8-0. Menno de Vries 0.897
was de baas over Marinus de Haan
0.717. BC Tegelen 2 – La Plaza Hoens-
broek 2 6-2. Henk Schattefor produ-
ceerde een serie van zes. Diamant Sint-
Oedenrode – Thekes Herpen 2 8-0. Ton
Rovers 1.000 en Pieter Hulsen 0.731
gaven het goede voorbeeld. De Tappe-
rij/De Peel – Pegra Oss 2-6. Bij de
gasten waren Fred van de Coolwijk
0.897 en Peter van Rossum 0.777 in
goeden doen. 

Speelronde 17
Thekes Herpen 7 – Reuver '03 2-6. Joop
Baars 1.000, Koen van den Hombergh
0.729 en Pierre van Horck serie van
acht bleven aan de goede kant van de

score. Thekes Herpen 3 – MBA 4-4. Bij
de Limburgers waren Willem van Arkel
1.166 en Erik de Boer 0.731 de sterk-
ste spelers. De Zwaantjes '82/4 – BC
Tegelen 2 5-3. Cock Ooms vertrok met
de 0.625 winst. 
La Plaza Hoensbroek 2 – De Tappe-
rij/De Peel 4-4. Cruciaal was het mis-
sen van de nastoot van Peter van Hou-
welingen tegen Wilfrie Vermeer: 34-35
(45). Vermeer maakte eerder een 23-10
achterstand ongedaan. Thekes Herpen
2 – BDC Budel 4-4. Geert-Jan Manders
had aan 0.692 onvoldoende want
Menno de Vries scoorde 0.897 en
reeks van zeven. Zo’n serie werd ook
gemaakt door thuisspeler Hans van de
Haterd. Pegra Oss – Diamant Sint-Oe-
denrode 2-6. Met nog vijf wedstrijden te
gaan heeft lijstaanvoerder Diamant een
voorsprong van vier punten op BC Reu-
ver '03. 

Vierde divisie driebanden poule 9

Remise DBL Holland Mineraal 3 
tegen The City/Dibo
Speelronde 16
BC Arnhem 3 – Excelsior 8-0. Robert
Aaldering 0.714 en Daan Worm
0.606 gaven het goede voorbeeld. De
Vrijbuiters – Biljarts Hekerle Veemarkt 2-
6. Theo Rakhorst redde met 0.697 de
eer. DBL Holland Mineraal 3 – The Ci-
ty/Dibo 4-4. Reint Broeke verloor on-
danks een serie van zes met het kleinst
mogelijke verschil van Ruud Duim. MTN
3 Accountancy en Advies – Pelikaan 4-
4. Appie Meerbeek zette 0.641 en
reeks van zes in de boeken. Boeve –
HCR Prinsen 2 5-3. Ton van Mourik had
onvoldoende aan serie van zes want Ti-
nus Doornberg realiseerde 0.609. 

Speelronde 17
Biljarts Hekerle Veemarkt – Carambole
2 6-2. De koploper, drie punten los, had
met Joop Mennings 0.531 de beste spe-
ler. HCR Prinsen 2 – DBL Holland Mine-

raal 3 4-4. Kopman Chris Lindenhovius
0.681 bleef Jan Vreeman met 30-26
(44) de baas. Theo Spekreijse verloor
met het kleinst mogelijke verschil van En-
ver Basaran. The City/Dibo – MTN 3
Accountancy en Advies 3-5. Eerste man
van de Sman produceerde bij zijn
0.612 een serie van zeven. Voor de
gasten zorgden Edwin Brouwer 0.769
en Herman Hengeveld 0.609 voor
goed spel. Pelikaan – BC Arnhem 3 2-
6. Leonard van Gurp 0.608 werd over-
klast door de 1.086 van Frank Hulshof. 

Speelronde 21
DBL Holland Mineraal 3 – BC Arnhem 3
4-4. In dit vooruitgespeelde duel won
Dennis Gubler in eigen huis dankzij een
serie van zes. 
Bij de gasten blonk Arno Klaassen uit
met dertig caramboles na 32 beurten,
ofwel 0.937. 

Derde divisie driebanden poule 8

Hoge series Wim van Bakel en 
Nico van de Borden
Speelronde 15
De Mixx – De Vrachtkar 3 4-4. Peter
van der Heijden 0.795 en Christian
Steenbakkers 0.744 hielden de punten
in Geldrop. Ad Smolders 0.681 en
Frans Blankers 0.612 namen de punten
mee. 

Speelronde 16
PTTKK '06  - BZN 4-4. Eric Aerts was
niet opgewassen tegen de 0.729 en se-
rie van elf van Nico van de Borden.
Chris Aerts 0.744 bleef John van Kleef
0.723 en reeks van acht één carambo-
le voor. 't Ivoor 2 – Bax 4-4. De 0.813
van kopman Robbie van de Griendt
werd totaal overschaduwd door de
reeks van dertien van Wim van Bakel,
de derde man van de bezoekers. Van
Bakel zorgde daarbij voor een moyen-
ne van 1.304. BSZ Tilburg – De Mixx 2-
6. Voor de gasten zette Peter van der
Heijden 0.875 op het bord. De Vracht-
kar 3 – De Mixx 2 6-2. Ad Smolders
produceerde een serie van zeven. Ros-
malen/De Hazelaar 5 – Three Cushion
2-6. Biljartcentrum Arnhem – Alwako 4-
4. Rudy Gerritsen 0.833 en Pim Jansen
0.666 hielden de koploper in be-

dwang. Sven van Orshaegen 0.744 en
Tonnie Devoght 0.750 lieten zich de
kaas niet van het brood eten. 

Speelronde 17
Bax – PTTKK '06  6-2. Edwin van Woer-
kum 0.777 versloeg Chris Aerts 0.644.
De Vrachtkar 3 – Biljartcentrum Arnhem
2-6. Rudy Gerritsen 0.714 was de
beste van iedereen. 
De Mixx 2 – BSZ Tilburg 4-4. Benny
Smits verloor ondanks 0.704 want Jan
de Leeuw scoorde 0.795. Frans van
Nunen haalde het met 0.769 wel tegen
Sjef van Houtum. 
De Mixx – 't Ivoor 2 8-0. Dat de titel-
kandidaat in Geldrop onderuit ging
kwam vooral door de 0.921 en serie
van acht van Christian Steenbakkers en
de 0.714 en reeks van zeven van Peter
van der Heijden. BZN – Rosmalen/De
Hazelaar 5 7-1. Hein van Diek en Niels
Verlouw speelden 0.777 tegen elkaar.
Na zeventien ronden leidt Alwako In-
stallaties met 23 punten. Runner-up 't
Ivoor 2 heeft één punt achterstand en
De Vrachtkar 3 en Biljartcentrum Arn-
hem allebei twee punten op de koplo-
per. 

Tweede divisie driebanden poule 4

Teams Hoensbroek 
nemen de leiding in handen
Speelweek 16
De Tipmast/BP Bleijenhoek Bladel – La
Plaza Hoensbroek 0-8. In Bojangles te
Goirle was de ontmoeting tussen Wil de
Wit en de jeugdige Kenny Miatton het
meest opvallend. De Wit had na 27
beurten 31 caramboles (1.148) maar
dat was onvoldoende omdat Miatton
toen zijn veertig treffers al bij elkaar
had (1.481). John van Tilborg boog on-
danks 0.821 voor de 1.250 van Heinz
Jacobs. De Limburgse gasten zijn nu
lijstaanvoerder en gebruikten één po-
ging te veel om het seizoenrecord van
1.088 te verbreken. Burgmans – Peter
van de Laar Schadeauto’s en Onderde-
len 4-4. Ad Burgmans 0.921 bij de
thuisploeg en Roger de Kleine 1.176
namens de gasten waren de besten. TC
Couwenberg/De Vrachtkar – BC Goirle
4-4. In Reusel hield Rudy Hendrickx via
0.888 de punten in eigen huis. Bij de
bezoekers realiseerde Adrie Pols 0.853
bij zijn zege. 

Speelronde 17
Peter van de Laar Schadeauto’s en
Onderdelen – Boers en Roosenboom 2-
6. Hans Vermulst verzamelde de 35 ca-
ramboles na 32 omlopen en dat lever-
de 1.093 op. Roger de Kleine verloor

met 0.926 van Maurice Hubar 0.975.
TC Couwenberg/De Vrachtkar – Hulter-
mans 3-5. Tom Ronge presteerde via
0.888 het beste van iedereen. De Beer
– De Tipmast/BP Bleijenhoek Bladel 1-
7. Bert Keek ging met het kleinst moge-
lijke verschil onderuit tegen Wil de Wit
0.833. John van Tilborg 0.897 en Jan
van den Ouwelant 0.833 vertrokken
ook met de winst. BC Goirle – Iwé-
com/De Burght 8-0. De bezoekers uit
Maastricht verschenen met alleen Ilmar
Woldring aan de start. 

Speelronde 22
Burgmans Biljarts – De Tipmast/BP
Bleijenhoek Bladel 7-1. In dit vooruitge-
speelde duel van de slotdag speelden
Johan Roijers en Jan van den Ouwelant
remise: 40-40 (46). Uwe Arndt 1.000
bleek sterker dan Ad Vermeer 0.900.
Maarten Janssen 0.972 en serie van
acht, zette John van Tilborg 0.916 en
reeks van negen met twee caramboles
verschil opzij. Dezelfde marge had Ad
Burgmans tegen Peter van Hees. La Pla-
za Hoensbroek is koploper en wordt op
één punt gevolgd door Boers en Roo-
senboom, ook thuis in Hoensbroek.
Burgmans en De Tipmast/BP Bleijen-
hoek Bladel delen de derde plaats. 

Fleuren Ranking driebanden

Toine Bongers wint thriller 
in biljartcentrum Kort Oisterwijck

Van 10 tot en met 14 maart is het 12e
Open driebandentoernooi van Door-
nenburg gespeeld bij café-zalen-cafeta-
ria Kort Oisterwijck. Dit was het 6e eve-
nement van de Fleuren Ranking Cup. Er
streden 96 deelnemers om de titel. De
poules werden gespeeld waarbij de
hoogste moyennes en de laagste moy-
ennes tegen elkaar speelden voor een
plaats in de volgende ronde. Er gingen
in totaal 32 biljarters door naar de vol-
gende ronde. Dit waren de 24 poule-
winnaars en de vier besten van de lage
moyenne wedstrijden en de vier besten
van de hoge moyenne wedstrijden. Tij-
dens de eerste ronde werd door Sjaak
Kloppenburg uit Gendt de kortste partij
gespeeld met dertien caramboles na ze-
ven beurten. 
Ook de hoogste serie werd tijdens de
voorronde gemaakt. Deze kwam op
naam te staan van Ton Derksen uit
Gendt. Hij behaalde in één beurt negen
van zijn vijftien treffers.

Spannende finale
In de tweede ronde werd weer ge-
speeld volgens het hoge en lage moy-
enne systeem. Zo krijgen de biljarters

die normaal gesproken weinig kans
hebben om een ronde verder te komen
nu ook een redelijke kans. Dit werd als
proef bij dit toernooi uitgevoerd. Van de
32 spelers gingen er zestien door naar
de derde ronde. Daarvan plaatsten al-
leen de nummers één zich voor de kruis-
finales. Hieruit kwamen de volgende
winnaars. De finale ging tussen Toine
Bongers uit Bemmel en Theo Willems uit
Nijmegen. Bongers stond na negen
beurten met 10-0 achter tegen Willems.
Toine Bongers moest 17 caramboles
maken en Willems 21. In de twintigste
beurt wist Toine Bongers zijn laatste
punt te scoren nadat Theo Willems een
bal miste die nagenoeg niet mis kon uit
de hoek. Als Willems deze carambole
had weten te maken, was hij de toer-
nooiwinnaar geworden. De strijd om de
derde plaats ging tussen Friso Zuidam
uit Doornenburg en Han Borgers uit
Huissen. Hier kon Zuidam geen partij
meer bieden tegen Borgers die dan ook
met de eer ging strijken. 
Het volgende toernooi dat gespeeld
wordt om de Fleuren Ranking Cup vindt
plaats bij café Waalzicht in Lent. 
Tekst en foto: www.kortoisterwijck.nl.

Vlnr: Sjaak Kloppenburg, Friso Zuidam, Han Borgers, Theo Willems en Toine
Bongers.
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Snel & goedkoop al uw biljart benodigdheden? Eenvoudig on-line of deskundig in de winkel, natuurlijk bij...

www.championshop.nl

Brons voor Jaspers en Burgman

Turkije verrast iedereen op WK 
driebanden landenteams in Viersen

Vlnr: Murat Naci Coklu en Adnan Yüksel. Foto: Hans Ringel uit Wenen. 

Met Adnan Yüksel en Murat Naci Coklu werd Turkije winnaar van het 21e
WK driebanden voor landenteams in de Duitse stad Viersen. In de finale
werd het Spanje van Daniel Sanchez en Ruben Legazpi verslagen. Het bete-
kende de derde wereldtitel voor Turkije, terwijl Spanje voor de tweede keer
in de finale onderuit ging. De Spanjaarden schakelden eerder in het toernooi
titelverdediger Zweden uit. De Colombiaan Carlos Campino realiseerde te-
gen Torbjörn Blomdahl op zaterdag een serie van vijftien van acquit.   

Turkije was, zonder setverlies en een ge-
middelde van 1.622,  in de poule met
Duitsland B en het verzwakte Griekenland
de beste. In de kwartfinale hadden Yüksel
en Coklu hun handen vol aan het Belgi-
sche duo Roland Forthomme en Jef Phili-
poom. Adnan Yüksel verloor met 1-3 van
Forthomme maar Murat Naci Coklu won
met dezelfde cijfers van Philioom. Het mo-
yenne van 1.542 bracht de Turken in de
halve finale en wel tegen Korea. Daar
schitterde Yüksel via  3-0 winst en 2.812
tegen Kim Kyung-Roul. De partij tussen
Murat Naci Coklu en Choi Sung-Won kon
toen bij 1-1 worden afgebroken. Teamge-
middelde voor de winaars 2.272 en dat
hoge niveau werd in de finale tegen Span-
je niet meer gehaald. Nu was het Murat
Naci Coklu die belangrijk bleek. Hij zette
Ruben Legazpi met 3-0 opzij waardor het
duel tussen Adnan Yüksel en Daniel San-
chez bij 2-2 kon worden afgebroken.  

Nederland A en B
Nederland A had in de poulefase met
Dick Jaspers en Raimond Burgman geen
moeite met Luxemburg en Egypte. Tegen
Egypte scoorde Burgman tegen Ihab El

Messery 2.500 en Jaspers wees Sameh
Sidhom dankzij 2.307 en serie van twaalf
terug. Raimond Burgman forceerde in de
kwartfinale tegen Duitsland de beslissing
door Christian Rudolph met 3-0 de deur te
wijzen. Dick Jaspers (2.588) en Martin
Horn (2.470) stonden toen op 2-2. In de
halve eindstrijd tegen Spanje kon Burg-
man het goede spel niet voortzetten want
Ruben Legazpi bleek met 0-3 veel te sterk.
De 2-2 tussen Jaspers en Sanchez kon de
uitschakeling van Nederland A dus niet
verhinderen. Het is inmiddels meer dan
tien jaar geleden dat het duo Jas-
pers/Burg-man de wereldtitel greep in
Viersen. Nederland B verscheen met Jean
van Erp en Glenn Hofman aan de start.
Frankrijk werd aan de kant gezet omdat
Van Erp met 2-0 te sterk bleek voor Jeremy
Bury en Hofman Jean-Christophe Roux met
2-1 aftroefde. Vervolgens stuitte men op
een ontketend Japan. Jean van Erp
(1.842) was via 1-2 de mindere van Ryuji
Umeda (2.000) en Glenn Hofman bleef
met 0-2 aan de verkeerde kant van de sco-
re tegen Kouji Funaki (2.142). Frankrijk
werd de lachende derde maar liep daar-
na tegen Korea op.

Bekercompetitie driebanden

Delta/Fast bij Van Tienen maatje te
groot voor thuisploeg BC Tegelen

In ronde vijf van de nationale beker-
competitie driebanden werden beide
wedstrijden gespeeld in café-biljartzaal
Van Tienen in Tegelen. BC Tegelen –
Delta/Fast 2-6 (3-9). Chris van Deur
had weinig in te brengen tegen de
1.607 van Henk Habraken. Michael
Schlieper won de tweede set met 15-12
na dertien beurten van Peter de Backer.
De thuisspeler kreeg vervolgens maar
één kans in de laatste set omdat De Bac-
ker toen de vijftien caramboles al na
twee beurten verzamelde en er dus
geen nastoot was. Paul Savelkoul ver-
raste Jean-Paul de Bruijn in de ope-
ningsset met 15-8 (9). De bezoeker re-
vancheerde zich vervolgens met omge-
keerde cijfers maar het was thuisspeler
Savelkoul die met 15-10 het  laatste
woord had in de derde set. Rob Mans
kreeg in het eerste bedrijf setbal maar
moest toch buigen voor Eddy Leppens.
Daarna liet Leppens er twee keer geen
twijfel over bestaan. 

Delta/Fast – BC Tegelen 8-0 (12-0).
Henk Habraken kreeg nu meer tegen-
stand van Chris van Deur maar het
werd toch 3-0. Peter de Backer reali-
seerde 1.875 en Michael Schlieper
kwam dan ook niet verder dan in totaal
veertien treffers. Ook Jean-Paul de
Bruijn deed er een schepje bovenop en
de 9-9-5 pogingen leidden tot een moy-
enne van 1.956. Paul Savelkoul zette
daar 1.047 tegenover. Eddy Leppens
begon met twaalf beurten en deed daar
vervolgens telkens vier pogingen vanaf.
De totaal 24 omlopen en 45 carambo-
les leverden 1.875 op. Rob Mans fi-
nishte op precies 1.000. De winnende
eredivisionist realiseerde een teamge-
middelde van 1.682. Delta/Fast kwali-
ficeerde zich voor de bekerfinale. Deze
wordt van 20 tot en met 23 mei gehou-
den in Rijsbergen en wordt gecombi-
neerd met een woon- en lifestylebeurs.
Zie www.driebanden.com en 
www.beursrijsbergen.nl .

Foto: Huub Leijendeckers.     

Ad Koorevaar voor:

Zanger voor feesten en partijen
Ook voor biljartlessen en 

demonstraties

CD Romantic Love Songs nu bij
hem verkrijgbaar. Ook geschikt als
relatiegeschenk of kerstgratificatie. 

Tel: 06-21515897
E-mail: adkoorevaar@12move.nl

www.adkoorevaar.com

Tweede divisie driebanden poule 1

BCTO ’98 in BC Osdorp onderuit
tegen kampioen Snip Biljarts
Speelronde 16

Roosenboom – BCTO '98 4-4. Hennie
de Graaf versloeg Henk van der Horst
met twee caramboles verschil. De mar-
ge tussen Rolf Munnik en Ben Katwijk
was drie treffers. Namens de bezoekers
bleven Eduard Langhout 0.769 en serie
van acht en Leo Portengen aan de goe-
de kant van de score. Bierling de Schep-
per – NHD Borden Appel 2-6. In De
Friesche Club te Leeuwarden redde
Tammo Bijlsma de eer. Bij de gasten re-
aliseerde kopman Micha Daman 1.290
na veertig caramboles en 31 beurten. 

Speelronde 17

BCTO '98 – Snip Biljarts 2-6. In deze topper
in biljartcentrum Osdorp te Amsterdam bleek
Ben Katwijk goed voor 40 uit 42 en dat be-
tekende 0.952. Voor de lijstaanvoerder zorg-
de Perry Tuin voor 0.833. Menno de Vries
en Leo de Jong waren ook succesvol. Door
deze uitzege heeft koploper Snip Biljarts nu
een voorsprong van liefst acht punten op een
viertal achtervolgers. BeautySauna Peize –
Bierling de Schepper 1-7. Anne Hoekstra ver-
loor met 39-40 (47) van Klaas Kuindersma.
Paul de Haan werd onder de voet gelopen
door de 1.025 van Hans Dijkstra.    

Vierde divisie driebanden poule 6

Van den Berg Biljarts/Vazupol 
gelijk bij Rosmalen/De Hazelaar 2 
Speelronde 16
't Ivoor – Thekes Herpen 5 6-2. Bart
Wellerd had met 0.952 erg weinig
moeite met Van Es. Van den Berg Bil-
jarts/Vetema – Thekes Herpen 4 2-6.
Thijs Sengers was namens de bezoe-
kers via 0.609 de beste van iedereen.
Rosmalen/De Hazelaar 2- Van den
Berg Biljarts/Vazupol 4-4. Willem Hol-
lander verloor ondanks een serie van
zeven tegen de 0.612 van Jaco van der
Ven. Pedro van de Berg realiseerde
0.605 namens de gasten. 

Speelronde 17
Rosmalen/De Hazelaar 4 – Van den
Berg Biljarts/Vetema 5-3. Tonny Glou-
demans realiseerde in eigen huis 0.588
terwijl Harry Meulendijks dankzij
0.609 met de winst vertrok. Van den
Berg Biljarts/Vazupol – 't Ivoor 6-2. Pe-
dro van de Berg was met 0.666 nog
steeds in goeden doen. Rosmalen/De
Hazelaar 3 – Thekes Herpen 4 3-5. Ro-
nald Hulsken verzamelde de dertig ca-
ramboles al na 38 beurten en dat lever-
de 0.789 op. Thekes Herpen 5 – De
Laat 3 6-2.  
Met nog vijf speelweken hebben Ros-

malen/De Hazelaar 2 en Thekes Her-
pen 4 een geringe voorsprong op de
naaste achtervolgers.  
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Stichting Promotie Biljarten Berkelland

Grand Dutch weer 3 jaar door
Al ver voor de laatst gehouden Inkada Grand Dutch Biljart Event, had or-
ganisator Bennie Deegens zich al afgevraagd hoe het verder moest, met
deze kampioenschappen. Samen met de voorzitter van BV Ellenkamp, de
heer M. Lankwarden en de uitbater van HCR Prinsen in Haarlo, de heer Di-
nand Prinsen, hebben ze een stichting opgericht. De stichting heet Stichting
Promotie Biljarten Berkelland en heeft tot doel om enkele nationale- en
internationale toernooien te organiseren, in Berkelland. Het subdoel daar-
bij is om live wedstrijden op het internet te plaatsen, waardoor geld wordt
gegenereerd om deze evenementen te kunnen organiseren.
Tijdens de sluiting van de Grand Dutch 2010
kon Deegens nog geen nieuwe Grand Dutch
beloven. Nu 2 maanden later is de kogel
door de kerk. Er diende zich een sponsor
aan, die een deel van het tekort (12.500 eu-
ro) voor zijn rekening nam. Daarna kon Dee-
gens zich verheugen in deelname van enkele
kleinere sponsoren. Maar ook………. zoals
hij beloofd had, ging hij kritisch na hoe hij
kon bezuinigen op zijn eigen organisatie-
kosten. Tijdens het overleg met de KNBB ver-
eniging Carambole, maakte de voorzitter J.
Labrujere er Deegens op attent, dat het prij-
zengeld ook wat minder moest. Dit was ooit
10.000 euro. Zelf had Deegens dit naar bo-
ven getild tot 20.500 euro. De belangrijkste
reden was de continuïteit van dit gebeuren.
Door het prijzengeld hoog te houden maak
je het voor een andere organisator zeer
moeilijk, om dit op te brengen. Om deze be-
langrijke reden heeft Deegens dit ook met
5000 euro teruggebracht. Dan nog is er een

prachtige prijzenpot van 15.250 euro. 
Deegens: “We zijn eruit. We gaan weer 3
jaar door. Ik hoop dan echt dat er zich een
ander aanbiedt, want over 3 jaar is het wat
mijn kant betreft over. We hebben alles nog
eens kritisch bekeken en daardoor de toe-
zeggingen weer voor 3 jaar gekregen.  De
heer Labrujere had ook een terecht punt om
het prijzengeld aan te passen. Ook voor een
volgende organisator moet je het haalbaar
maken. Het prijzengeld wordt nu 4000,
3000, 2500, 2000, 1250, 1000, 800 en
700 euro. Voor mij was dit geen enkel punt
want er blijft nog genoeg voor de spelers
over, behalve het prijzengeld.” Of dezelfde
naam als voorgaande jaren wordt gebruikt is
nog niet zeker, volgens Deegens. Hij wacht
eerst het gesprek af met de huidige sponsor
Inkada. Deze heeft wel de intentie weer uit-
gesproken. Naar verwachting gaat de
Grand Dutch weer in de derde week van
januari plaatsvinden.

Eindstrijd afd. 1 op 10 en 11 april in Maarsen

2e klasse bandstoten Midden-Nederland  

NK bandstoten klein eerste klasse

Joop Hansen overtuigend naar titel
in Maasdam

Bij biljartvereniging De Posthoorn in
Maasdam maakte Joop Hansen duide-
lijk, dat hij en niemand anders de nieu-
we Nederlands kampioen 1e klasse
bandstoten is. Hij bleef drie punten voor
op de nummer twee (invaller) Gert Jan
Veldhuizen van BV Gelre. Veldhuizen
behaalde met 6.58 wel het hoogste al-
gemeen gemiddelde. Alex Ulijn van BV
Rosmalen werd met ook drie punten
achterstand op Hansen derde.

Eindstand

Naam vereniging pnt moy HS
1. Joop Hansen W.W.D. 12 6.31 35
2. Gert Jan Veldhuizen BV Gelre 9 6.58 37
3. Alex Ulijn BV Rosmalen 9 5.69 28
4. Jan de Bruin H.W.A. 7 5.40 44
5. Theo van de Ven De Oase 7 5.27 32
6. Serge Meier BV Rappel 4 5.54 47
7. Elzo van Kampen B.V.L. 4 4.72 23
8. Monique van Exter Korenmolen 4 4.51 24

Onder verantwoording van BVM
Apollo wordt op 10 en 11 april de fi-
nale tweede klasse bandstoten van
Midden-Nederland afdeling 1 gehou-
den. 

De partijen met een lengte van 75 ca-
ramboles worden gespeeld in Wijk-
centrum ’t Schuurtje, Zwanenkamp
1301 te Maarsen.

Deelnemers 
Naam moy vereniging
1. C. Florie 3,22 BV Vianen
2. Ramon Drost 3,16 't Zwarte Paard
3. Gert Glazemaker 3,15 Gijsbrecht Van Amstel
4. Hans Visser 3,06 Noord Brabant
5. W. Bakker 2,95 Garderen
6. H.R. Bakker 2,94 Garderen
7. Glenn Indallal 2,80 De Jol
8. Ruben van Hetten 2,24 IN3N

Bandstoten groot 1e klasse

Frank Vermeulen ongeslagen naar
Nederlandse titel in Winschoten

In sociëteit De Harmonie te Winschoten
kwam Frank Vermeulen uit Culemborg
na de derde ronde aan de leiding. In
een prachtig duel tegen Marcel Hop-
mans liep hij in sessie vijf tegen zijn eer-
ste en enige verliespunt aan. De 100-
100 na twaalf beurten betekende de
kortste partij van het gehele NK en die
eer moest gedeeld worden met Nicky
van Venrooij en Gert van Beek. Na zes
ronden was Vermeulen met elf punten
nog steeds lijstaanvoerder en hij had in
de persoon van Peter de Bree (tien pun-
ten) nog maar één concurrent. Nummer
drie Raymon Gielens beschikte met acht
punten nog wel over uitzichten op de
tweede positie. Die kans ging echter in
de slotronde verloren omdat Nicky van
Venrooij hem met 100-38 na veertien
pogingen de baas bleek. De ontkno-

ping om de titel werd een duel tussen
Frank Vermeulen en Peter de Bree. Na
zestien beurten had Vermeulen het
Nederlands kampioenschap middels de
cijfers 100-70 in zijn bezit. Met drie
punten voorsprong en het beste alge-
meen moyenne van iedereen (5.38)
een verdiende winnaar. De organisatie
kon terugkijken op een prima verlopen
NK en iedereen was tevreden. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Frank Vermeulen Carambole 13 5.38 32
2. Peter de Bree Kwadendamme 10 4.76 37
3. Raymon Gielens Zandweerd 8 4.56 41
4. Nicky van Venrooij Touché 8 4.08 44
5. Gert van Beek Almere '83 6 4.66 42
6. Roy van Raaij Zandweerd 6 4.36 28
7. Marcel Hopmans De Wellse Vaert 5 4.43 44
8. Marcel van Dijk Rappel 0 3.66 26
Toernooigemiddelde: 4.48.

Foto: Derk Boltjes.     

Het laatste biljartnieuws 
lezen 30.000 biljartliefhebbers in
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Tweede GP Artistiek 1e klasse

Laatste figuren bepalen topdrie in
Vlaardingen

Mehmet Sezer drukt symbolisch uit hoe weinig hij Walter Crols (rechts) en Eric
van Kampen (links) voorbleef. Foto: Manfred Hekerle.

Ongemeen spannend was de eindfase van de tweede Grand Prix biljart
artistiek eerste klasse in het weekend van 28 februari. Na 69 gespeelde fi-
guren maakten nog drie spelers kans op de overwinning. Het speel-
systeem waardoor in de finale fase de besten elkaars poulegenoten wor-
den, legt daarbij extra spanning op. En met die spanning kon Mehmet Se-
zer in Vlaardingen beter omgaan dan een maand eerder, toen hij de laat-
ste seance puntloos bleef. 

De vijf bovensten in de eindstand –
Mehmet Sezer, Walter Crols, Eric van
Kampen, Alex ter Weele en René De-
ricks – wisten allen het laatste figuur te
realiseren. 
“Is het zeker dat ik heb gewonnen”,
vroeg Sezer toen het laatste figuur ge-
speeld was, daarmee aangevend hoe
klein de marges in de top waren, en
zich realiserend dat zijn laatste set zijn
slechtste was. Zijn eerste seizoen in
Nederland sloot hij af met 41,04% ge-
middeld over beide GP’s. Als zijn spel
de getoonde progressie blijft houden en
hij de zenuwen onder controle kan hou-
den, kan de Bosschenaar een hoofdrol
gaan spelen op het NK.
Crols was na 60 figuren vierde en
speelde daarom op biljart twee. Toch
mengde hij zich in de strijd om de fi-
guurlijke podiumplaatsen: hij scoorde in
set B 59 uit 75 punten – een prima slot-
akkoord. Die extra inspanningen waren
ook noodzakelijk, want de Belg moest
de negende positie in de eerste GP
goedmaken, wilde hij deelname aan
het NK veiligstellen. Eenzelfde scenario
lag er voor Van Kampen, de nummer
acht van Alkmaar, en ook hij slaagde in
zijn opzet. De bijna-thuisspeler stond
geconcentreerd aan tafel en kon die
concentratie tot eigen genoegen vast-
houden. Een podiumplaats moest Ter
Weele bereiken om zich te verzekeren
van het NK, aangezien hij de eerste GP
aan zich voorbij liet gaan. Een lagere
plek zou volstaan als... Toen Van Kam-
pen en Crols hem passeerden en Sezer
onbereikbaar werd, vervlogen de dro-
men. Hij was er dichtbij maar kon zich

neerleggen bij de vierde plek en tevre-
den zijn met een persoonlijk record van
231 punten.
Net onder hun PR’s bleven Dericks, Ro-
bert van Veenendaal en Cock Ooms.
De nummers een en twee van Alkmaar
eindigden in Vlaardingen respectieve-
lijk als negende (John Otten) en achtste
(Mark Janssen). Met een tiende plek ver-
zekerde Karel Dekkers zich nipt van een
plek op het NK. Willem Schreuder zag
zijn trainingsarbeid beloond met 117
punten. De verzorging van Annie na
haar zware operatie plus de huishoude-
lijke taken die op hem neerkwamen,
waren de verklaring voor de mindere
prestatie van André Renkens. Opval-
lend is dat degenen die hun prestaties
van hun eerste GP verbeterden, dat de-
den met scores die zo’n 50 (Schreuder)
tot meer dan 100 punten (Crols) hoger
lagen. 
Gastheer Peter Loenen van café-biljart 't
Oogh van Vlaerdingh complimenteerde
de deelnemers: “Wij hebben allemaal
genoten van jullie kunsten en bovenal
van jullie sportieve mentaliteit met el-
kaar. Biljarters in andere disciplines
zouden daar een voorbeeld aan moe-
ten nemen. 
Het was geweldig en voor herhaling
vatbaar.” 
Het NK eerste klasse is op 27 en 28
maart in Tegelen gespeeld. Daar be-
gonnen de acht geklasseerden met een
schone lei. 
De nummers één en twee promoveren
in principe naar de ereklasse. Zie voor
verslag en foto van dit NK ook deze
editie van De Biljart Ballen.

Bezoek onze site voor het complete assortiment
www.snelinkt.nl    www.stealx.nl

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Masters biljart artistiek ereklasse

Erik Vijverberg verslaat Sander Jonen 
tijdens finale in De Wellse Vaert 

De vreugdetranen zijn opgedroogd en de adrenaline gezakt. 
Erik Vijverberg schrijft geschiedenis door de Masterstitel te pakken tussen niet de
minste keumatadoren. Links Sander Jonen (zilver), rechts Rob Scholtes (brons).
Foto: Manfred Hekerle.

Kan het duidelijker? Erik Vijverberg versloeg in het eerste weekend van
maart in de finale van de Masters biljart artistiek Sander Jonen met niet
mis te verstane 3-0 cijfers. Nota bene in het eerste jaar dat hij ereklasser is
en koud twee jaar bezig met ‘het spelletje.’ Deze prestatie is uniek te noe-
men. Waarschijnlijk net zo bijzonder is dat de titel beste kunststoter van
Nederland voor het vijfde jaar op rij voor een ander is. 

De tijden van Ruud de Vos (sinds twee
jaar weg van het podium) en Sander Jo-
nen (verliezend finalist in 2007/’08,
2008/’09 en 2009/’10) lijken voorbij.
Want na Jonen in 2005/’06 en De Vos
in 2006/’07 prijken er de namen van
Rob Scholtes (2007/’08), Martin van
Rhee (2009/’10) en nu Erik Vijverberg
op de Bep van der Wal Bokaal. En wie
kon die wisselbeker beter overhandigen
dan Jan Brunnekreef, biljartmaat van le-
gende wijlen Bep van der Wal en trai-
ner van de nieuwbakken kampioen.
Terugkijkend naar de finales in diezelf-
de vijf jaar valt op dat ook hier de am-
bitieuze Vijverberg iets bijzonders neer-
zet. Want in de vorige vier edities
mondde de eindstrijd steeds uit in een
vijfsetter, in De Wellse Vaert te Welberg
volstonden drie sets. 
Zou je al iets kunnen aanmerken op zijn
prestatie, dan zou je kunnen stellen dat
zijn percentage (60,63%) niet dende-
rend was. Maar dat was dat van num-
mer twee Jonen (64,69%) evenmin. Als
hoogste kwam hier de titelverdediger
Martin van Rhee uit de bus (67,18%).
Alle acht deelnemers bleven trouwens
minimaal zeven procent onder hun offi-
cieel hoogste score ooit gehaald, met
dank aan oude banden op de biljarts.
Overigens kwamen de acht wel tot een
nieuw toernooirecord van 61,48%.
Vijverberg bereikte de kruisfinale via
overwinningen in de poule op Manfred
Hekerle en Ralf Laakmann en verlies
van Van Rhee. De tweede plaats in de
poule bracht hem zaterdagavond in de
kruisfinale tegen Scholtes, de winnaar
van poule A. Met een plek bij de laatste
vier was de Almeloër op voorhand te-
vreden, en het is net of dat gevoel z’n
weerslag had op het begin van de par-
tij. Die eerste set ging namelijk in een

mum van tijd naar Scholtes. Wellicht ge-
holpen door de luide aanmoedigingen
van de overgekomen fans hernam Vij-
verberg zich en deed de partij in zijn
voordeel keren.
De finale dan. Vergeleken met een hal-
ve dag eerder roerde de Twentse clan
zich amper, en hun held leek uiterlijk on-
verstoorbaar. Het kon toch niet waar
zijn dat Vijverberg zijn opponent met
zulk schijnbaar gemak slachtofferde?
Jazeker! 3-0!
Misschien was de uitslag van de eerste
partij op vrijdagmiddag al een aanwij-
zing hoe het met de vorm van Sander
Jonen stond. Want reeds tegen George
Kenter kon Jonen geen potten breken.
Vervolgens herstelde hij door Johnny
van Mil op 3-0 te trakteren. Geholpen
door de winst van Van Mil op Kenter en
de 3-1 zege van Jonen op Scholtes was
de kruisfinale bereikt. 
Daar wachtte Van Rhee. Die kon de
Badhoevedorper niet afstoppen. Zelfs
een voortreffelijke serie van 110 punten
hielp daarbij niet. Om beurten pakten
ze een set en de laatste ging naar Jo-
nen. Het runnen van twee bedrijven,
waaronder het nieuw leven inblazen
van een groot biljartcentrum, vergt dus-
danig veel energie dat het spelpeil
daaronder lijdt. 
Scholtes liet de beste partij van het toer-
nooi noteren: 86,36% tegen Kenter. Hij
kwam als winnaar en met het hoogste
percentage uit de poule. Een moyenne
dat overigens een flinke deuk opliep in
de sleutelpartij tegen Jonen. De kruisfi-
nale tegen de latere kampioen is reeds
vermeld. Restte het duel om de derde
plaats tegen Van Rhee, en daarin was
de Voorschotenaar vanaf het eerste fi-
guur oppermachtig.
Nummer vier in de eindstand, Van

Rhee, stuitte zaterdagmiddag in de pou-
le op een ontketende Manfred Hekerle.
De Groenloër was toen al zeker van
een vervolg in de wedstrijd. 
Die matchpunten tegen Van Rhee had
Hekerle nodig, maar ook een duidelijk
positief setsaldo. En dat laatste getal
deed Hekerle als derde in de poule ein-
digen. Terwijl hij in zijn eerste partij in
een tiebreak in de tweede set Vijverberg
had laten sidderen.
Eenzelfde derde plek in de poule bezet-
te debutant Van Mil. Hij bleek op per-
centage beter dan Kenter. 
Op de laatste plaats belandde en punt-
loos bleef Laakmann, die zich zo ver-

rassend plaatste voor de Masters en
daarin als een speer vertrok (64,10%)
tegen Van Rhee. 

Zijn enige setpunt kwam uit een sterk
gespeelde eerste set tegen Hekerle.

Naam MP Sets (w) Sets (v) %
1. Erik Vijverberg 8 13 5 60.63
2. Sander Jonen 6 10 9 64.69
3. Rob Scholtes 6 10 7 66.38
4. Martin van Rhee 4 10 9 67.18
5. Manfred Hekerle 4 7 6 58.33
6. Johnny van Mil 2 4 7 57.42
7. George Kenter 2 4 7 56.72
8. Ralf Laakmann 0 1 9 50.84
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

EK driebanden klein in Brandenburg 

Stefan Galla verslaat Michel van
Camp en brons Hofman + Dallinga

In het individuele toernooi plaatsten
zich vier Nederlanders bij de beste
zestien. Huub Wilkowski schakelde
toen Roy Zielemans uit. Berry Dallinga,
serie van elf, verloor alleen in de ope-
ningsset van de Duitser Ronny Linde-
mann. Glenn Hofman bleek niet opge-
wassen tegen het moyenne van 2.500
en reeks van twaalf van de Belg Michel
van Camp. Indruk maakten ook Stefan
Galla (3.000 en serie van 12) en de
Oostenrijker Herbert Szivacz (3.333).
Galla wees in eigen land vervolgens Ivo
Gazdos in de kwartfinale terug. Szi-
vacz speelde met wederom 3.333 Ste-
ven van Acker naar huis. Huub Wil-
kowski trok met 11-15 en 9-15 aan het
kortste eind tegen Sameh Sidhom uit
Egypte. Met Berry Dallinga verdween
de laatste Nederlander uit het individu-
ele toernooi want Michel van Camp
haalde het met 2-0 in sets. In de halve
eindstrijd bleek Van Camp met 3-1 de
meerdere van Sidhom. Galla trok met 3-
0 probleemloos aan het langste eind te-
gen Szivacz. Geen landgenoten dus in
de finale maar wel twee spelers uit de
Nederlandse competitie. Stefan Galla,
kopman van lijstaanvoerder DBL Hol-
land Mineraal uit de eerste divisie, ge-

raakte in de openingsset met 7-14 ach-
ter tegen Van Camp maar de Duitser
haalde het toch dankzij een slotserie
van acht. In de tweede set was Michel
van Camp van eerstedivisionist Corfu
met 13-15 wederom verliezer. Stefan
Galla haalde de Europese titel vervol-
gens binnen door zijn vijftien treffers in
de derde set na zes pogingen te verza-
melen. 

Het EK voor clubteams
In de kwartfinale bij de clubteams haal-
de Glenn Hofman via 3.750 uit tegen
Steven van Acker. Berry Dallinga had
daardoor ruim voldoende aan zijn re-
mise tegen Patrick Kesteloot. Daarmee
ging Verbrugge Terminals naar de laat-
ste vier. Daar had Hofman met 3-2
winst zijn handen vol aan de Tsjech Mi-
roslav Baea. Op de andere tafel won
Dallinga twee van de eerste drie setjes
tegen Ivo Gazdos. Omdat de Tsjech de
overige twee sets met 15-10 en 15-0
naar zich toetrok, werd Verbrugge Ter-
minals uitgeschakeld op grond van het
teammoyenne. Aansluitend bleek het
Egyptische koppel Ihab El Messery en
Sameh Sidhom in de finale te sterk voor
de Tsjechen. 

Foto: Werner Witt, Brandenburg. 

Foto: Werner Witt, Brandenburg. 

Site www.youreventlive.nl schot in de roos

Biljarten op internet
steeds vaker te zien

Dat biljarten op internet steeds belangrijker wordt, bewijzen de kijkcijfers
telkens weer. Your Event Live, de Nederlandse organisatie, die het strea-
men van beelden mogelijk maakt, is laaiend enthousiast over de kijkcij-
fers. Van 19/1 tot met 24/1 jl. had men bijna 378.000 pagevieuws en
110.000 unieke bezoekers bij de Inkada Grand Dutch in Haarlo. Ook het
WK driebanden voor landenteams verbrak dit jaar in Viersen haar re-
cords. 
Bennie Deegens, ook initiatiefnemer
van Your Event Live: ”Wat ooit is be-
gonnen met een gewone videocamera,
als hobby, is gegroeid naar een profes-
sionele organisatie. Noodgedwongen,
mag je wel zeggen. Het is geweldig,
hoeveel belangstelling er is van de bil-
jartliefhebbers. Het lijkt een gat dat wij
kunnen invullen. Eigenlijk is dit ook niet
zo gek. Statistisch is bewezen dat er da-
gelijks in Nederland wel een half mil-
joen mensen biljarten, in welke vorm
dan ook, georganiseerd of ongeorgani-
seerd. Dat zegt al genoeg over deze
sport. Op televisie zie je ook al niets en
dat zal er ook niet van komen. Alles
staat in het teken van de Olympische
sporten, vooral nu Nederland de Olym-
pische Spelen zelf wil gaan organise-
ren. Wij en nog veel meer, niet-Olympi-
sche sporten, zullen het de komende ja-
ren, qua belangstelling zeer moeilijk
krijgen. Je ziet dit nu al bij NOC/NSF.
Alles zal in het teken staan van de
Olympische Spelen naar Nederland ha-
len. 
Ook in de geldstromen zie je dit weer
terugkomen, niet-Olympische sporten
krijgen minder en de Olympische spor-
ten steeds meer. Een oneerlijke situatie
want het moet eigenlijk andersom zijn.
Maar de commercie wint het altijd in dit
soort gevallen. 
Dus is mijn motto, komt de TV niet naar
ons dan moeten wij het zelf maar naar
de kijker brengen. Dit is een van de wei-
nige manieren om in de toekomst het
biljarten nog te promoten.”

Samenwerking met KNBB 
en CEB
Sinds januari heeft Your Event Live weer
een overeenkomst met de KNBB. 
Via biljart.tv worden de nationale wed-
strijden uitgezonden. 
Ook de organisatoren van de internatio-
nale evenementen hebben zich in-
middels verzekerd van de diensten van
YEL. Viersen en Ronchin waren in maart
te zien en sinds enkele weken heeft Your
Event Live een samenwerkingsovereen-
komst met de Europese Biljartbond. De-
ze willen in het nieuwe seizoen mini-
maal 4 toernooien uitzenden op 4 tafels.
Voor een volledig uitzendschema kan de
biljartliefhebber terecht op de site
www.youreventlive.nl, waar ook alle
wedstrijden live te zien zijn. 
Daar waar dit technisch mogelijk is kan
dit ook via www.biljart.tv. Op dit kanaal
zijn heel mooie compilaties te zien van
de wedstrijden die al eerder zijn uitge-
zonden. 
Tevens zijn er interviews en oude biljart-
beelden te bewonderen. U moet het ge-
zien hebben, want het is zeker de moei-
te waard. 
De eerstvolgende uitzendingen zijn van
9 tot en met 11 april, namelijk het EK
Classics voor junioren in Afferden en te-
vens op 10 april de topteamontmoetin-
gen in Haarlo. 

Zie voor een volledig overzicht ook het
uitzendschema elders in deze biljart-
krant.

Vierde divisie driebanden poule 1

Koploper Blauw Wit/De Klos veel
te sterk voor teams EDO ’83
Speelronde 18
EDO '83/3 – Waterland 4-4. Derek
Brink was met 0.652 de beste van ie-
dereen. EDO '83/4 – Blauw Wit/De
Klos 0-8. In deze Amsterdamse derby
kon alleen Frans Opdam tegenstander
Joep Kruikemeier serieus tegenstand
bieden: 23-25. Bij de gasten was Piet
van Beckum goed voor 0.571. 

Speelronde 19
Blauw/Wit/De Klos – EDO '83/3 8-0.
Sjaak Groen realiseerde bij de thuis-
ploeg 0.612. 
Hairstyling P. Borst – EDO '83/4 6-2.

Freek Ottenhof 0.652 scoorde evenals
Ricardo Diters een serie van zes. Frans
Opdam redde de eer voor de bezoe-
kers. 

Speelronde 20
EDO '83/3 – Hairstyling P. Borst 4-4.
Derek Brink werd ondanks 0.657 voor-
bijgestreefd door Freek Ottenhof
0.789. EDO '83/4 – Kras ’85 4-4.
Toon Schaap was de beste van ieder-
een met 0.862 en serie van zes. Titelfa-
voriet Blauw Wit/De Klos blijft ondanks
een 8-0 nederlaag royaal aan de lei-
ding.  
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Bandstoten 3e klasse gewest MN afd 2

Triomf Jan Braks in Dieren
Bij De Gazelle waren de verschillen
klein en zo had Jan Braks van 't Zwaan-
tje voldoende aan negen punten. De
kampioen zorgde samen met Jan-Hein
Clement via negentien caramboles voor
de hoogste serie. Faas Coppes volgde
op één punt achterstand als nummer
twee van het eindklassement. 
Nummer drie Robert Aaldering reali-
seerde via 2.50 het beste moyenne en
met 3.43 produceerde de Arnhemmer

ook de kortste partij. 
Het NK is van 7 tot en met 9 mei in Hui-
zen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Braks 't Zwaantje 9 2.19 19
2. Faas Coppens De Uitdaging 8 2.17 13
3. Robert Aaldering Petersberg 7 2.50 14
4. Paul Nagels De Zwijntjes 7 2.14 14
5. Nico van Alebeek De Helftheuvel 6 2.16 19
6. Jan-Hein Clement Kerkzicht 5 2.04 13
7. Johan van den Heuvel SOKO 0 1.72 13

Bijzonder product van Dé Biljartmakers uit Portengensebrug  

Gerard en Cees Bocxe 
maken super modern biljart 

Biljartmakers Cees en Gerard Bocxe namen zes jaar geleden afscheid bij
een familiebedrijf waar ze 34 jaar werkzaam waren geweest. De door-
start die deze beide biljartprofessoren maakten met de oprichting van hun
eigen bedrijf heeft ze tot nu toe geen windeieren gebracht. In Portengen-
sebrug (Breukelen) runnen de broers één van de nog weinige zelf fabrice-
rende biljartfabrieken van Nederland. Dat de broers nog een aardig par-
tijtje meespelen in de markt, blijkt uit de opdracht van een heel bijzonder
biljart. Het model, uitgevoerd met hoogglans zwart metalen poten met RVS
ringen, led verlichting onder de met leer beklede banden, grote kristallen
bollen in de poten, camera in de hoek van het speelveld, lichtgevende bal-
len en speciaal ontworpen biljart keuen met led verlichting. Op een af-
werkniveau vergelijkbaar met het interieur van een miljoenenjacht, dit bil-
jart is helemaal top.

Volgens de gebroeders Bocxe is het mis-
schien wel het duurste en meest bijzon-
dere biljart ooit gebouwd. En daar zou-
den ze weleens gelijk in kunnen heb-
ben. Een aanvraag voor dit bijzondere
biljart kwam via een e-mail bericht met
een bijgevoegde animatie foto van een
excentriek zwart biljart. Een biljart met
bijzonder mooie poten niet onder, maar
aan de buitenkant van het biljart. De
zwart gelakte stalen poten zijn onder-
broken door roestvast stalen schijven.
Op de poten is een R.V.S. deksel ge-
plaatst met een glasplaat waardoor je
in de poot kijkt, onder de glasplaat een
kristal die in een roestvrijstalen kom
schitterend tot zijn recht komt. Boven de
poten verlichten de in het plafond ver-
werkte spots de kristallen. De met zwart
leer beklede banden sluiten perfect aan
op de ronde poten. Onder de banden
boven het zwarte speellaken  is led ver-
lichting aangebracht en in de banden is
de afstandsbediening voor het score-
bord ingebouwd. In een van de hoeken
in het speelvlak is een mini camera in-
gebouwd, het biljartspel is op een
scherm te volgen en eventuele herhalin-
gen zijn ook mogelijk. 
“De speciaal voor dit biljart in Amerika
gefabriceerde ballen geven licht bij
blacklight en de met Led verlichting uit-
gevoerde keuen worden op dit moment
in China gefabriceerd” aldus Cees Boc-
xe. Het biljart staat inmiddels opgesteld,
dit tot volle tevredenheid van de afne-
mer die zo onder de indruk was van het
afwerkniveau en de vormgeving dat er

een vervolg opdracht werd afgeven:
een airhockeytafel in dezelfde stijl en
specificaties als het biljart. 

Hoogstandje
Gerard Bocxe: “De realisatie van dit
unieke biljart is een creatief hoogstand-
je. Met het leveren
van maatwerk, die bijna vanzelfspre-
kend voortvloeit uit onze 40 jarige er-
varing, nemen wij in de biljartbouw een
unieke positie in. We worden dan ook
steeds vaker met succes geconsulteerd
om biljarttechnische problemen te hel-
pen oplossen”.  
In de regel maken en onderhouden zij
carambole, pool en snooker biljarts van
alle merken en voor de horeca, buurt-
huizen, dienstencentra en particulieren.
De gebroeders hebben systemen ont-
wikkeld die het biljart simpel verrijdbaar
maken en in hoogte verstelbaar, zodat
het biljart ook als  stamtafel bruikbaar
wordt. Sinds kort beschikken De Biljart-
makers over een geheel vernieuwde
showroom waar elke biljartsport lief-
hebber terecht kan voor biljart - acces-
soires, darts en sportprijzen voor alle
sporten. 
Werkplaats en showroom zijn te vinden
aan Portengen 51, 3628 EC Porten-
gensebrug (Breukelen).
Tel.0297-282782 
info@debiljartmakers.nl,
www.debiljartmakers.nl
Openingstijden van woensdag t/m vrij-
dag van 13.00 – 17.30 uur en zater-
dag: 9.30 – 15.00 uur. 

C-Ranking driebanden poule 3

Gerrit van Roekel de beste na spannende
finale in Het Wapen van Eerschot

In Sint-Oedenrode werd de C-Ranking
driebanden Didden Distributie georga-
niseerd. In de achtste finale gebruikte
Louis Pothoven de minste beurten tegen
Van de Rijdt: 30-20 (47). Gerrit van
Roekel haalde het met twee caramboles
verschil tegen Eddy Vergunst en René
van Hak schakelde Math Bongarts uit.
In de kwartfinale zorgde Van Hak met
0.810 voor een goede partij tegen Gert
van de Ven. Van Roekel 0.750 bleek
een maatje te groot voor Van de Leest.

Niels Verlouw versperde Louis Pothoven
de weg en Ben Stadhouders zette Leo
Vesters opzij. In de halve eindstrijd was
René van Hak via 30-19 na vijftig po-
gingen succesvol tegen Ben Stadhou-
ders. Gerrit van Roekel bleef Niels Ver-
louw vijf treffers voor. In de finale was
de spanning om te snijden. 
Met het kleinst mogelijke verschil eiste
Gerrit van Roekel tegen René van Hak
de titel voor zich op: 30-29 na zestig
beurten. 

Bandstoten 4e klasse gewest MN afd 2

Harry van Schijndel wint thriller in
't Oventje te Zeeland

Foto: Peter Huvenaars.

Van 26 tot en met 28 februari was café
’t Oventje in Zeeland strijdtoneel voor
acht deelnemers die met elkaar streden
in de gewestelijke finale Midden-Neder-
land afdeling twee van de vierde klasse
bandstoten. BC Zeeland had de organi-
satie in handen en het district Oss werd
vertegenwoordigd door Ruud Sikkers
(De Kersenboys 2000) en Geert van Lith
(Touché). Het zou een bijzonder span-
nende strijd worden, die pas op de laat-
ste dag de beslissing kreeg. Harry van
Schijndel, Nico Degen, Ruud Sikkers en
Oscar Degen waren op de slotdag nog
volop in de strijd voor de titel. Ruud Sik-
kers en Oscar Degen moesten afhaken
waardoor Harry van Schijndel en Nico
Degen de strijd uitvochten. Het werd
een zege voor Van Schijndel die met
eveneens negen punten maar met 1.46
als moyenne aan het langste eind trok.

Nico Degen werd met 1.37 goede
tweede. De kortste partij (40 carambo-
les uit 15 beurten) en de hoogste serie
(13) wist Geert van Lith in de boeken te
krijgen. Hekkensluiter Robert Bardoel
van vereniging De Wester realiseerde
opvallend genoeg via 1.61 het beste al-
gemeen gemiddelde. De nationale fina-
le, waar Harry van Schijndel naar toe
gaat, wordt gespeeld van 9 tot en met
11 april in het Noord-Hollandse Ben-
ningbroek.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Harry van Schijndel De Zwaan 9 1.46 8
2. Nico Degen WCK 9 1.37 9
3. Ruud Sikkers Kersenboys 2000 8 1.57 12
4. Oscar Degen BV Renkum 8 1.40 8
5. Geert van Lith Touché 6 1.45 13
6. Jan Minnen Woezik 6 1.36 10 
7. Mari Blokx Elsie 6 1.29 10
8. Robert Bardoel De Wester 4 1.61 9

Bandstoten 2e klasse 9-11 april

Gewestelijke eindstrijd in Hengelo
In het Gelderse Hengelo strijdt gewest
NON groep Zuid in HCR Leemreis aan
Spalstraat 40 om een plek op het NK te
bemachtigen. Arie Wennekes uit Ter-
wolde heeft zich via 3.81 als eerste we-
ten te plaatsen. 
De aanvang is op vrijdag 9 april om
18.00 uur en de organisatie is in han-
den van Concordia '54. 

Naam Vereniging Gem
1. Arie Wennekes Sport en Vriendschap 3.81
2. Jan Hendriks De Keu 3.76
3. Frank Hulshof De Buck 3.73
4. Alex ter Weele Pomerans 3.11
5. Paul Wissink Sport en Vriendschap 3.04
6. Frans Suppers DBL 2.83
7. Gerard Waanders Gebr. Wateren 2.74
8. Richard de Jong Pomerans 2.45

www.                        .nl
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Tweede paasdag

Open Woerden 9-ball in PADOC

POOL • BILJART • DART • SPORT • CAFE

Maandag 5 april organiseert Pool en
Biljartcentrum PADOC alweer het vierde 
Open Woerden 9-ball tournament.
Maximaal 64 deelnemers kunnen in-
schrijven om titelverdediger Nick van
den Berg te verslaan. Voor de nummers
1 t/m 8 is er weer een aardige prijzen-
pot te verdelen. De winnaar gaat met
€ 750,00 en de wisselbeker naar huis,
terwijl de verliezend finalist toch nog
€ 250,00 in handen krijgt. De nummers
3 en 4 ieder € 100,00 en de nummers
5 t/m 8 elk € 50,00.
Inschrijven vooraf kan via in-
fo@padoc.nl of telefonisch naar 0348-

417118 of op de dag zelf vanaf 10.30
uur. De wedstrijden vangen vanaf
11.30 uur aan. Het inschrijfgeld be-
draagt € 15.00.
Locatie: Pool-Dart-Biljart-Sport-Café      
PADOC, Hoge Rijndijk 3b te Woerden

Eredivisie Zuid poolbiljart

Woensel twee keer succesvol
Speelronde 13
Woensel – Sonny’s Billiard Supplies 4-
3. In Eindhoven was Daan van der Eer-
den succesvol in het 8-ball (7-3) en in
het 10-ball (8-3) tegen Lex Wellens. Ivar
Saris boog met 3-9 in het 9-ball voor
Ernst Jan Driessen. Ook tegen Dennis
Jansen ging hij onderuit en wel met 45-
75. Het koppel Saris met Richard Eijm-
berts eindigde tegen Driessen en Jansen
in 6-3 winst Eijmberts trok met 66-75
aan het kortste eind tegen Dennis Jan-
sen maar Ernst Jan Driessen werd met 9-
7 verslagen.   

Speelronde 14
Ames 2 – Woensel 0-7. In Deurne verlo-
ren Rob Engelen en Mark Teeuwen na-

mens de thuisploeg met respectievelijk
5-9 en 4-9 van Ivar Saris en Richard
Eijmberts. Het 8-ball leverde tussen Ma-
nuel Laan en Daan van der Eerden 5-7
op. In het koppel 8-ball trok Laan samen
met Teeuwen via 3-6 aan het kortste
eind tegen Eijmberts/Saris. Mark Teeu-
wen tegen Richard Eijmberts kreeg een
45-75 uitslag en eveneens in het
straight kwam Manuel Laan met 64-75
net iets tekort tegen Ivar Saris. Engelen
moest Van der Eerden ook met 6-8 in
het 10-ball voor laten gaan. Met acht
zeges en vier nederlagen bezet Woen-
sel een plek in de brede middenmoot.
Maastricht is de koploper en heeft met
achtenvijftig punten tien punten meer
dan Woensel. 

IN MEMORIAM
Franky Van der Heyden

Op 26 februari 2010 overleed plotseling, thuis te Zwijnaarde, poolbil-
jarter Franky Van de Heyden. Voor het eerste jaar speelde Franky mee
in de Nederlandse competitie en was daar zeer enthousiast over en ge-
dreven in. Met een zeer prettige en vrolijke instelling, stonden plezier in
en om het spel en vooral sportiviteit, voorop. Een serieuze wedstrijd-
speler, die graag wilde winnen, maar daarnaast, al snel de absolute
gangmaker was binnen Pirates. Franky laat zijn levensgezellin Cindy
Amandels en vijf kinderen achter. 
Hij werd geboren te Gent op 26 februari
1970 en was zeker in België een gere-
nommeerd wedstrijdspeler. Om enkele
voorbeelden van behaalde resultaten te
noemen:
Pepsi Pool Gent (Teams): 2 x Kampioen
van Oost Vlaanderen 1 x Beker van Oost
Vlaanderen.
Stars & Stripes Gent (Teams): 3 x Kampi-
oen van Oost Vlaanderen 2 x Beker van
Oost Vlaanderen en 1 x Simonis cup
Olympia Pool  Destelbergen (Teams): 2e
plaats Oost Vlaamse Competitie
Ivoren Bal  assenede (Teams): Kampioen
PBK en bekerwinnaar PBK
Individueel: 3 jaar top 3 Belgische ran-
king, 2 x Halve finalist 14.1 op BK en
Winnaar Pool Oost Vlaanderen on Tour 

Franky was dus beslist niet ‘de eerste beste’! Binnen de groep van (met)hem be-
kende poolspelers heerst dan ook grote verslagenheid, juist ook vanwege zijn
karakter, opstelling en de wijze waarop hij zijn sport bedreef. Op 4 maart 2010
werd in het crematorium te Lochristi (B) afscheid van hem genomen.

’Een geliefd mens gaat niet dood’
”Teveel verdriet om te kunnen huilen, 
De realiteit wordt verdrongen door pijn. 
Ik wil me zo graag bij je verschuilen, voor altijd bij je zijn,
Nog zoveel samen willen doen, nog zoveel willen delen.
Ineens is er geen toekomst meer, maar enkel nog verleden.
Mijn liefde blijft aanwezig en zal niet worden uitgeblust,
Maar er is geen hand meer in de mijne, geen mond meer die mij kust.
Geen lach meer in de verte en geen streling door mijn haar,
Niet meer samen zitten …….en kijken naar elkaar.
Wij moeten nu leven met hoe eenzaam, eenzaam is.
Totaal ontredderd….een groot gemis, als "samen" uit je leven verdwenen is!”

Ladies Pool Tour

Tessa van Bemmel wint Masters
na thriller in Padoc te Woerden

De Ladies Pool Tour Masters werd 13
maart gespeeld in Padoc te Woerden.
Hiervoor waren alle dames uitgenodigd
die allemaal in de top zestien van de
ranking stonden, na de cyclus van vijf
toernooien. Enkele favorieten waren Ka-
trine Jensen, Rena Boelman, Tessa van
Bemmel en Christine Wiechert. 
Na de drie gewonnen LPT’s was het niet
verassend dat Jensen de halve finale be-
reikte met maar één rack tegen. Rena
Boelman had het niet veel moeilijker tot
aan de halve eindstrijd en kreeg er
maar vier tegen, alleen van Manting
Cheng, Wiechert plaatste zich ook pro-
bleemloos bij de laatste vier. Van Bem-
mel maakte het in de tweede ronde nog

spannend door het pas bij het 10-ball te
beslissen.
In de halve finales is Katrine Jensen een
maatje te klein voor Christine Wiechert
en verliest op hill-hill de 10-ball decider.
Tessa van Bemmel haalt de finale met
degelijk spel tegen Rena Boelman. Het
beslissende duel gaat dus Tessa van
Bemmel en Christine Wiechert. In een
zenuwslopende wedstrijd bracht Van
Bemmel met 4-5 (9-ball), 4-1 (8-ball) en
3-2 (10-ball) de eerste Ladies Pool Tour
op haar naam. Katrine Jensen en Rena
Boelman werden derde. Zie voor meer
gegevens en foto’s: 
www.ladiespooltour.nl. 
Tekst: Joeri Rodenrijs.

Vlnr: Tessa van Bemmel en Christine Wiechert. Foto: Hennie Overbeek. 

EK poolbiljart in Zagreb

Vier medailles voor Nederland

Jeugdspeler Marco Teutscher mocht ervaring opdoen. Foto: EPBF Bethan L Sage.

De acht Nederlandse deelnemers aan
het EK poolbiljart hebben in totaal voor
vier podiumplaatsen gezorgd. Bij de he-
ren was er zilver voor Niels Feijen in het
10-ball. Hij verloor in het beslissende
duel met 4-7 van de Duitser Ralf Sou-
quet. De overige drie medailles, alle
brons, werden al bij het eerste onder-
deel, straight pool, binnengehaald.
Nick van den Berg, Huidji See en bij de
dames Kynthia Orfanidis verloren in de
halve finales. Opvallend was dat er vier

keer goud was voor de Oostenrijkse
Jasmin Ouschan. Onderstaand over-
zicht met dank aan www.poolkrant.nl.
Naam Straight 10-ball 8-ball 9-ball
Niels Feijen 33 2 65 49
Nick van den Berg 3 5 9 9
Huidji See 3 97 33 49
Marco Teutscher 65 65 49 49
Kynthia Orfanidis 3 17 5 33
Tamara Rademakers 17 5 17 17
Rena Boelman 33 33 49 17
Tessa van Bemmel 17 33 17 17

Driebanden 3e klasse district Nijmegen

Rocco Manupassa sterk in Cuijk
Met de volle veertien punten won Rocco
Manupassa deze districtstitel van het
seizoen 2010-2011. In Cuijk had de
speler van vereniging Moira vier punten
voorsprong op René Wilkens. Deze bil-
jarter van BV Vogue zorgde met 0.480
voor het beste algemeen moyenne en
ook de kortste partij kwam met 0.714
op zijn naam. Jan Nabuurs van De
Wester Mill realiseerde met zes caram-
boles de hoogste serie. Rocco Manu-

passa, René Wilkens en Jan Maassen
promoveren naar de tweede klasse. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rocco Manupassa Moira 14 0.456 5
2. René Wilkens Vogue 10 0.480 5
3. Wilja Koopmanschap Kaketoe '80 8 0.357 5
4. Jan Nabuurs De Wester 7 0.359 6
5. Jan Maassen Kaketoe '80 6 0.416 5
6. Co Kok DWS 6 0.378 4
7. Rien Jacobs De Wester 3 0.335 3
8. Berry van de Boom Old Dutch 2 0.298 3
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Tweede divisie driebanden poule 3

René Soeterboek scoort 1.818
Speelronde 14

BV Rembrandt – Van Buren 2-6. In dit
uitgestelde duel was het kopman René
Gerrits die met 1.290 de aandacht op
zich vestigde bij de thuisploeg. Namens
de gasten haalde John Schollink met
1.333 uit.  

Speelronde 16
CV Tuning – Rosmalen/De Hazelaar 8-
0. Ferdinand Polman realiseerde 0.784
maar hij werd overtroffen door zijn
teamgenoot Bert Walrecht 0.875. The-
kes Herpen – Carambole 5-3. Ad Ver-
louw won met 40-35 na 39 beurten van
Dirk Harwardt. Van Buren – Wapen van
Eerschot 6-2. Ad van der Aa redde te-
gen Jan Vos 0.731 de eer bij de bezoe-
kers via 0.853. S-S&P/De Dieze –
aMate Communications 6-2. Huub Adri-
aanse bleef Flor de Wambersie met 40-
38 (44) nipt de baas. P. Kaal Aanne-
mingsbedrijf – Rembrandt 1-7. Eric Eic-
khof, de vierde man, was de beste van
iedereen middels 0.945. Zijn kopman
René Gerrits kwam tot 0.851. 

Speelronde 17
Scheers Bestratingen – Thekes Herpen

4-4. Hans Scheers produceerde in zijn
thuisbasis 0.945. Bij de bezoekers
bleek Harrie Janssen goed voor 1.060.
Wapen van Eerschot – P. Kaal Aanne-
mingsbedrijf 6-2. Ad Heesakkers zette
0.945 op het bord en Gijs van Aarle
maakte met elf treffers een fraaie serie.
Anton Konings redde dankzij 1.111 de
eer. S-S&P/De Dieze – CV Tuning 8-0.
Met veertig caramboles na slechts 22
pogingen zette René Soeterboek het
schitterende moyenne van 1.818 op het
bord en dat was net niet voldoende om
het seizoenrecord van Johan Roijers
(1.904) te evenaren. 
Tegenstander Ferdinand Polman was
overigens goed voor 1.045. Rembrandt
– Rosmalen/De Hazelaar 4-4. Kopman
René Gerrits gaf met 1.025 het goede
voorbeeld. 

Speelronde 21
S-S&P/De Dieze – P. Kaal Aannemers-
bedrijf 4-4. Marten van Engelen scoor-
de een serie van acht en bij de bezoe-
kers realiseerde Anton Konings 0.727.
Koploper Thekes Herpen weet naaste
achtervolger BC Arnhem op geringe
achterstand. 

Vierde divisie driebanden poule 10

Spanning aan de kop neemt toe
Speelronde 16
DAB/All Metaal – La Plaza 3 2-6. Ad
Dijstelbloem redde de eer en Eduard
Fellner 0.625 vertrok met de winst. Did-
den Distributie – DAB/All Metaal 2 6-2.
Louis Pothoven won met het kleinst mo-
gelijke verschil van Twan van Zantvoort.
BC Tegelen 3 – TMC 4-4. Martien van
Gestel zag Arnold van der Linden een
fraaie serie van elf produceren en dat
leidde tot 0.909. Jos Schmitz en Jan
Spruijt kwamen tot 0.606. Van den Berk
Assurantiën – NAS 4-4. Edwin van den
Boom gaf middels 0.638 het goede
voorbeeld. 

Speelronde 17
TMC – DAB/All Metaal 2-6. Wim Go-
sen en Theo Toonen-Dekkers wonnen
beiden met drie caramboles verschil.
DAB/All Metaal 2 – LedNed/De Peel 2
4-4. Gerrie Adelaars 0.520 en Jan Ver-
leg 0.512 hielden de punten in eigen
huis. BC Tegelen 3 – La Plaza Gorissen
7-1. Martien van Gestel verzamelde de
dertig treffers al na 39 pogingen en dat
leverde 0.769 op. Chris van Deur reali-
seerde een reeks van zeven. BC Tegelen

– Didden Distributie 5-3. Leon Mans en
Hans Paashuis speelden 0.694 tegen
elkaar. La Plaza 3 – Van den Berk Assu-
rantiën 4-4. Edwin van den Boom
0.681 en Patrick van der Spank 0.625
waren succesvol namens de bezoekers. 

Speelronde 18
DAB/All Metaal – BC Tegelen 3 8-0.
Jan Peters 0.652 klopte Marien van Ge-
stel met het kleinst mogelijke verschil.
Ad Dijstelbloem behaalde 0.609 en
had een marge van twee caramboles te-
gen Chris van Deur. LedNed/De Peel 2
– BC Tegelen 2-6. Vierde man Peter
Koster kwam namens de gasten met
0.645 goed voor de dag. Didden Distri-
butie – NAS 4-4. Kopman Louis Potho-
ven realiseerde 0.652.  

Speelronde 20
Van Hulst – BC Tegelen 3 6-2. René Pe-
ters was de enige bij de koploper die tot
winst kwam. De 20 uit 25 leverde hem
0.800 als moyenne op. BC Tegelen 3 is
nog wel koploper maar ziet de concur-
rentie met Didden Distributie, BC Tege-
len 1 en TMC naderen. 

Vierde divisie driebanden poule 7

Remco Knoops van BC Arnhem 3
overtreft zichzelf

Sanchez realiseerde
0.697 bij de winnende for-
matie. Moira – Ulti Print 2-
6. Bij de thuisploeg stak
André Meijer er met 0.967
bovenuit. Biljartcentrum
Arnhem 3 – Thekes Herpen
6 4-4. Vierde man Remco
Knoops had in het begin
van het seizoen al eens
voor 1.333 gezorgd. Nu
verbeterde hij in thuisbasis
biljartcentrum Arnhem zijn
eigen en tevens seizoenre-
cord. Knoops verzamelde
de twintig caramboles al
na veertien beurten en dat
leverde liefst 1.428 op.
Teamgenoot Pascie Gerrit-
sen won ook, al maakte
tegenstander Dick Schluter
wel een fraaie serie van
tien. Bij de gasten vertrok-
ken Jan Loermans 0.681
en Arno van Teeffelen
0.735 met de winst.  

Speelronde 20
Vingerhoedmuseum – Bil-
jartcentrum Arnhem 3 2-6.

Frans Sanchez werd ondanks 0.640
bijna verdubbeld door de 1.200 van
Bas van der Meiden. Remco Knoops re-
aliseerde deze week 0.740. Autobe-
drijf Starfit – BC Arnhem 2 2-6. Eddy
Verhoeven behaalde in zijn thuisbasis
0.714. Thekes Herpen 6 – Ammerzo-
den 8-0. Dick Schluter bleek middels
0.806 de beste van iedereen. Café De
Kuip uit Hilversum stevent recht naar het
kampioenschap toe.

Eerste divisie driebanden poule 2

Sanders Vloerenshop deelt met 
W. van der Sanden

Serie van 16 voor Johan Claessen. Foto: www.biljartenborculo.nl.

In deze uitgestelde wedstrijd van speel-
ronde elf was Frans de Vries bij de thuis-
ploeg van biljartcentrum Osdorp in Am-
sterdam de beste speler. De kopman
verzamelde zijn 45 caramboles na 35
beurten en dat leverde hem een moyen-
ne van 1.285 op. Ook Sander Jonen
hield de punten in eigen huis met een
zege op Lambert Willems. Bij de be-
zoekers baarde Johan Claessen opzien
door een serie van zestien. De Belg fi-
nishte op 1.097 na 45 treffers en 41
pogingen. Met datzelfde gemiddelde

bleef temgenoot Richard Berkelmans op-
ponent Ruud Hölscher de baas. Eind-
stand derhalve 4-4. 

BC Tegelen laat het weer 
afweten
Ondanks het feit dat de wedstrijd tussen
Particolare en BC Tegelen (ronde 15) al
weken geleden vastgesteld stond op za-
terdag 27 maart 13.00 uur, zat de
thuisploeg in Het Wapen van Eerschot
te Sint-Oedenrode weer tevergeefs te
wachten.

Dick Jaspers wint de 
AGIPI Billiard Masters 2010
Dick Jaspers heeft na zijn winst in 2009
opnieuw de Agipi Billiard Masters ge-
wonnen. De 44-jarige Willebrorder ver-
sloeg in de finale van het driebanden in-
vitatietoernooi, dat van 25 tot en met
28 maart in de Franse plaats Schiltig-
heim plaatsvond, de Belg Frédéric Cau-
dron met 50-43 in 34 beurten. Met de-
ze overwinning en zijn prestaties gedu-
rende het gehele toernooi mag Dick Jas-
pers 29.200 euro op zijn bankrekening
laten bijschrijven.

De AGIPI Billiard Masters is een van de
sterkst bezette invitatietoernooien ter

wereld en werd voor de derde maal ge-
houden. Dick Jaspers stond in alle drie
de edities in de finale. De eerste keer
verloor hij nog van Torbjörn Blomdahl.
Vorig jaar won hij in de eindstrijd van
de Zweed. 
Dick Jaspers bereikte de finale door
overwinningen op de Duitser Martin
Horn (kwartfinale) en de Belg Roland
Forthomme (halve finale). Frédéric Cau-
dron behaalde de finale door overwin-
ningen op de Griek Polychronopoulos
en de Italiaan Marco Zanetti. Vooral in
de halve finale tegen Zanetti haalde
Caudron met 3.846 flink uit.

Bandstoten 3e klasse gewest NON afd zuid

Winst Johny Rouwhorst in Epe
Met twaalf punten plaatste Johny Rouw-
horst uit Zieuwent zich voor de nationa-
le finale. In Epe finishte Bert van Moorst
met tien punten en het beste moyenne
van 2.28 als runner-up. Deze speler
zorgde met achttien caramboles ook
voor de hoogste serie. Peter Hendriks
haalde uit met een kortste partij van
4.58. Het NK is van 7 tot en met 9 mei
in Huizen. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Johny Rouwhorst 't Kevelder 12 2.06 13
2. Bert van Moorst De Tronk 10 2.28 18
3. Frans Valk Orderbos 6 2.01 11
4. Peter Hendriks 't Wapen van Epe 6 1.94 11
5. Kay Arends De Keu 6 1.94 13
6. Johan Jansink BCA 6 1.92 11
7. Jan Meijerink Onbekend 6 1.79 11
8. Edwin Tieman BCA 4 2.22 14
Toernooigemiddelde: 2.01   

Remco Knoops verhoogde het 
seizoenrecord naar 1.428. 

Speelronde 19
Ammerzoden – Autobedrijf Starfit 4-4.
Bij de thuisploeg maakte Theo Schnei-
der een serie van zes en datzelfde
presteerde Rick Niels bij de gasten. BC
Arnhem 2 – Thekes Herpen 8 4-4. Mau-
rice Oosterhof verloor met 26-30 na 49
beurten van Keurentjes. Broekman Mo-
de – Vingerhoedmuseum 0-8. Frans
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Neerkant
CAFÉ - DARTS - BILJART

FEESTJES - PARTIJEN

Tel. 077 - 4662000

3 x carambole-

tafel

2x matchtafel

#

Een unieke en

gezellige 

biljartlocatie

#

Gewoon

Goed

Gezellig

Biljartcentrum - Restaurant

“den Mariënberger”
Mariënberg • Tel.: 0523-251208

Gerard en Jacqueline Rooijakkers

Café Feestzaal Terras InterNos
Dorpsstraat 27

5758 AM Neerkant
Tel. 077 466 1987

06 53347070

www.cafe-internos.nl
info@cafe-internos.nl

www.ottertje.nl 

St. Janstraat 1 • 6595 AA Ottersum • Tel: 0485-324430

Kiki en Tonnie
Thielen

Vlierdenseweg 5 - 5753 aa Deurne
tel. (0493) 31 63 82

www.cafeturfke.nl 

Biljartballen
Heat System

Info: Bert van Ommen
E-mail: Ivanom@telfort.nl

Mob.: 06 51 27 11 03

Sportpromotions - Sportswear

Uw adres voor: D. van Wely
• Sportkleding Ekelen 58 • 6652 DC Druten                    
• Sport- en voetbalschoenen Tel.: 0487-516187
• Teamkleding Mail: Sportpromotions@kpnplanet.nl

Liessel 
Tel. 0493-342059

� GRONDWERK

� BESTRATING

� RIOLERING

� INDUSTRIËLE VERHARDING

� LASER EGALISEREN

� BETONWERK

� CONTAINERTRANSPORT

Libre hoofdklasse 
gewest NON groep Zuid

Gerrit de Jong
met volle buit
In Zevenaar speelde Gerrit de Jong uit
Enschede, lid van EGB, een goed toer-
nooi met onder andere winstpartijen in
zes en zeven beurten. Met een 180-68
zege na zestien pogingen in het alles-
beslissende duel tegen zijn naaste con-
current Maurice Pil werd hij zonder
puntverlies gewestelijk kampioen. Gerrit
de Jong zal in de achtertuin, om precies
te zijn in grand-café Smit in Losser, van
23 tot en met 25 april deelnemen aan
het Nederlands kampioenschap. Naast
Gerrit de Jong wist ook Mark Witteveen
een partij in zes beurten (moyenne
30.00) uit te maken. 
De kampioen realiseerde met 117 de
hoogste serie. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Gerrit de Jong EGB 14 12.48 117
2. Maurice Pil 't Centrum 12 8.20 88
3. Bart Ketelaar Te Pas 10 8.24 83
4. Arie Wennekes Sport en Vriendschap 6 12.32 80
5. René ter Braak De Biester 5 7.12 56 
6. Willie van Wessel De Boei 4 5.76 82
7. Mark Witteveen Raalte '90 3 7.88 94
8. Henri Bongers De Driehoek 2 6.19 64
Toernooigemiddelde: 8.10.

Bandstoten 2e klasse district Oss

Titel Theo van Dinther in Nuland
Ook in deze klasse bleef het tot het ein-
de toe spannend wie er met de hoofd-
prijs vandoor ging. Niet één deelnemer
stak met kop en schouders boven de
rest uit en zodoende werd er elke duel
weer volop strijd geleverd. Het moyen-
ne moest toch weer uitsluitsel geven en
Theo van Dinther mocht met 2.67 de fe-

licitaties in ontvangst nemen. Goede
tweede werd Henk Schamp met even-
eens negen punten maar met een ge-
middelde van 2.58. De kortste partij
kwam op naam van Wim Vissers van
KOT met 75 caramboles uit zestien
beurten. De hoogste serie was voor hek-
kensluiter Mari Kuijpers van DVK die er
21 op rij maakte. 
De gewestelijke finale is van 9 tot en
met 11 april in De Hazelaar te Rosma-
len.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Theo van Dinther SOKO 9 2.67 15
2. Henk Schamp EHBV 9 2.58 20
3. Rudy van Loosbroek Kerkzicht 8 2.78 19
4. Wim Vissers KOT 6 2.72 17
5. Carel Hurkmans BC Zeeland 4 2.78 18
6. Henry Merx 't Centrum 3 2.77 12
7. Mari Kuijpers DVK 3 2.55 21

Bandstoten 2e klasse district Kempenland

Jan Donkers slaat in slotronde toe
in De Donk te Duizel

Na zes ronden was Sjef van Zantvoort
koploper met tien punten en een alge-
meen moyenne van 2.76. Naaste bela-
ger Jan Donkers beschikte over acht
punten maar kon dankzij 3.33 een ho-
ger gemiddelde overleggen. Henk van
der Leeden had met acht punten en
3.15 ook nog uitzichten op meer. 
In De Donk te Duizel hield Van der Lee-
den zijn kansen in eigen hand door in
de slotronde Sjef van Zantvoort met 75-
45 na 23 beurten royaal te verslaan.
Jan Donkers profiteerde en na zijn 75-
41 (19) winst op Sjef van Sambeeck
was de districtstitel dankzij zijn beste
gemiddelde voor de speler van De Koi-
karpers. 
Van der Leeden ('t Vrijthof Libre) eindig-

de als tweede. De beide afgevaardig-
den voor de gewestelijke finale speel-
den samen met Ad Vermeer middels
5.00 moyenne de kortste partij. Hek-
kensluiter Vermeer realiseerde met acht-
entwintig caramboles tevens de hoogste
serie. 
De gewestelijke eindstrijd is van 16 tot
en met 18 april bij 't Huukske in Hapert. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Donkers De Koikarpers 10 3.41 19
2. Henk van der Leeden 't Vrijthof Libre 10 3.17 23
3. Sjef van Zantvoort 't Witven 10 2.65 21
4. Nol van Stralen 't Vrijthof Libre 8 2.58 13
5. Bert Vermeulen De Ster 6 3.21 23
6. Sjef van Sambeeck 't Huukske Hapert 6 2.57 16
7. Harrie Klessens 't Centrum 4 2.37 14
8. Ad Vermeer De Vurkoamer 2 2.26 28

Foto: Frank Sanders.



De Biljart Ballen, 14e jaargang, april 2010 pagina 23

2e Pieter Martens Memorial
Wij organiseren voor de tweede keer het Pieter Martens driebandentoernooi
en wel van maandag 10 mei tot en met vrijdag 28 mei of vrijdag 4 juni 2010. 
U kunt inschrijven voor de matchtafel of het kleine biljart.

1. Speeldagen: maandagavond (voor alle avonden = 19:30 uur)
donderdagavond
vrijdagavond
zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur

2. Het formulier uiterlijk donderdag 15 april inleveren bij:
o Jan Rosmulder, e-mail: j.rosmulder@chello.nl. Fax 084-7496007
o Hans van Eijk, e-mail: j.eijk606@upcmail.nl

3. Kan NIET biljarten op: ....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

4. Voorkeurdag(en): ....................................................................................
....................................................................................

5. Deelnamekosten € 5,00 op de EERSTE avond te voldoen. Inschrijfgeld is
prijzengeld

6. Er is 1 klasse groot en 1 klasse klein, dus met handicap. Bij vermelding
moyenne vermelden groot of klein en svp aangeven bij welke bond
gecheckt kan worden 

7. Nadere informatie of opgave bij Jan Rosmulder 0493-320012 of
06-24945434 en Hans van Eijk 0493-320119 of 06-10344344

Voornaam en achternaam .......................................................................................

Adres .......................................................................................

Postcode + woonplaats .......................................................................................

Tel. nr vast + mobiel .......................................................................................

E-mail .......................................................................................

Moyenne .............................Groot/klein…………………..Bond:………………

De Tapperij, Blasiusstraat 7, Deurne-Zeilberg 

Bandstoten 2e klasse NON 9-11 april

Gewestelijke finale in Gorredijk
Op vrijdag 9 april gaat deze geweste-
lijke eindstrijd om 18.00 uur van start.
Willie Siemens heeft zich namens Mid-
wolda '79 met 3.57 als eerste ge-
plaatst. Eric Binnenmars verdedigt op
de vijfde plek de kleuren van vereniging
Den Mariënberger. Plaats van hande-
ling is Leitswei 17 te Gorredijk.

Naam Vereniging Gem
1. Willie Siemens Midwolda '79 3.57
2. Jan Aay Emmen ’65 3.47
3. Klaas Kuindersma De Friesche Club 3.34
4. A. Hoekstra De Bleek 2.92
5. Eric Binnenmars Den Mariënberger 2.78
6. Siebe Vrieswijk KBC 1911 2.66
7. J. Mansier Oudleusen 2.57
8. Berend Grave Phoenix 2.43

B1 klasse district Nijmegen

De Kuul 1 uit Huissen wederom
kampioen driebanden

In een zeer spannende competitie werd
de kampioen pas in de laatste speelron-
de bekend. De Kuul 1, spelend in KNBB
district Nijmegen, wist de concurrent op
negen punten achterstand te houden. In
die slotronde moest De Kuul 1 het opne-
men tegen De Oude Molen uit Groes-
beek. Er was maar liefst 1 punt nodig
om de titel veilig te stellen. Deze wed-
strijd eindigde in een 9-0 overwinning
en dat betekende het welverdiende
kampioenschap. Het driebandenteam
bestaande uit kopman Joost van Baal
(47 car), Ben Willemsen (37 car), Johan
Kersten (37 car), Hans Röttjers (35 car),
Gerard van der Mark (32 car) en Mar-
co Huitink (32 car) werd eerste in een
competitie van veertien andere oppo-
nenten uit onder meer Groesbeek, Nij-
megen, Deest, Bergharen en Lent. Van
de 26 wedstrijden wist De Kuul er maar
liefst 22 te winnen en maar 4 te verlie-
zen. Dit bleek genoeg om voor het sei-
zoen 2009-2010 te titel in ontvangst te
nemen. Teamcaptain Johan Kersten kijkt

terug op een geslaagd seizoen. “Zoals
het hoort in een competitie was het tot
de laatste speelronde spannend. On-
danks de zeer sterke concurrentie heb-
ben we vooral op tactiek, techniek en
teamspirit de titel kunnen veroveren. Als
we deze trend kunnen voortzetten, ko-
men we straks heel ver op het Neder-
lands kampioenschap.” Nu gaat De
Kuul 1 strijden met andere kampioenen
tijdens de  gewestelijke finale, om daar-
na door te gaan naar het NK. Volgend
seizoen zal De Kuul 1 zeker weer deel-
nemen aan deze competitie. Het team
De Kuul 1 speelt hun thuiswedstrijden
op de donderdagavond in café De Kuul
aan Brink 7 te Huissen. Wilt U een keer
komen kijken, neem dan contact op met
Johan voor het programma. 06-
10344821. Uiteraard bent u alle avon-
den welkom in café De Kuul om het bil-
jarten te aanschouwen of om zelf een
partijtje te spelen. Er wordt binnen de
vereniging zowel libre als driebanden
beoefend. 

Iedereen in café De Kuul te Huissen was donderdag 25 maart in opper-
beste stemming toen bekend werd dat de heren van De Kuul 1 kampioen
waren geworden. Door deze prestatie prolongeren zij hun titel. Een unie-
ke prestatie.

Eten en drinken in centrum van Deurne 

Markant grand-café Beekman&
Beekman bestaat 10 jaar

Midden in het centrum van het Brabantse Deurne bevindt zich al tien jaar
grand-café Beekman&Beekman, met als ondertitel Eten en Drinken. Naast
de kerk en gelegen aan Markt 8 is Beekman&Beekman gehuisvest in een
van de markantste gebouwen uit de regio en dat wekt van buitenaf reeds
de nodige nieuwsgierigheid en verwachtingen. Verwachtingen die niet be-
schaamd worden als je binnenstapt in het prachtige pand van de familie
Martens.   
Het gebouw ademt een sfeer van gast-
vrijheid uit, die er voor zorgt dat elke
bezoeker zich onmiddellijk thuis voelt.
Kortom, een heel prettige en gezellige
ambiance, met een zeer bijzondere uit-
straling en van een bijzonder hoog ni-
veau. 
Beekman&Beekman is, zoals de naam
al aangeeft, een grand-café waar u te-
recht kunt voor zowel een drankje als
een hapje. Ook bestaat de mogelijk-
heid om er bruiloften, feesten, partijen,
presentaties en vergaderingen te hou-
den. Kijkt u gerust eens rond op de site
www.beekmanbeekman.nl. 
De naam Beekman&Beekman komt van
het gelijknamige boek van Toon Kort-
ooms, die ook in Deurne gewoond

heeft. Beelden en
citaten uit dit
boek komt u over-
al in dit prachtige
pand tegen.
Soms vindt men
ze ook terug in de gerechten op de me-
nukaart. Wat bijvoorbeeld te denken
van een Knik van Hendrik van Ham,
een Matje Beekman, een Marie Beek-
man’s stoofpotje of een Heintje Beek-
man. Of natuurlijk typische gerechten
uit De Peel. De keuken is iedere dag
van 10.00 uur tot 23.00 uur geopend.
Daarna kunt u nog blijven zitten of aan
de bar plaatsnemen. Grand-café Beek-
man&Beekman, Markt 8 te Deurne.
Telefoon 0493-354418.

Libre Ladycup 9-11 april

Districtsfinale in De Tijdt te Kessel
Vereniging De Maasoever organiseert
in café-biljart De Tijdt aan Dorpstraat
36 te Kessel deze Ladycup van 9 tot en
met 11 april. Iedere deelneemster speelt
haar eigen caramboles. In de voorron-
den vestigden enkele dames de aan-
dacht op zich. In poule 1, bij BC Tege-
len in café-biljartzaal Van Tienen, be-
haalde Marijke Theunissen de maxima-
le twaalf punten want ze won alle par-
tijen. Theunissen was oppermachtig en
geen enkele tegenstandster had ook
maar een enkele kans. In poule 2, even-
eens bij BC Tegelen, eindigde Nicole
Hendriks met tien punten als eerste. Bij
BV Inaborg, poule 3, eiste Nicole

Klomp met negen punten de eerste
plaats op. In Kessel is de aanvang op
vrijdag 9 april om 19.00 uur. Zaterdag
en zondag gaan de dames om 11.00
uur van acquit.  
Naam Vereniging Gem Car
1. Marijke Theunissen BC Tegelen 1.08 31
2. Yvonne Coumans De Jordaan 1.14 33
3. Nicole Klomp De Jordaan 1.43 44
4. Nicole Hendriks 't Klötske 0.94 33
5. Elfriede Achten Vors 1.49 47
6. Angelique Arnst Inaborg 0.74 27
7. Gonny Roulaux 't Klötske 1.86 59
8. Sabine Flos 't Klötske 2.30 70
Res. 1. Gerrie Zwambag 't Klötske 0.86 31
Res. 2. Toos de Rijck De Jordaan 1.34 44
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Das Koerier Logistics
Habraken 2154
5507 TH Veldhoven
tel. 040 - 253 88 43
fax 040 - 253 24 64
info@daskoerier.nl
www.daskoerier.nl

Gratis parkeergelegenheid
Prima eetgelegenheid
Er wordt gespeeld door: 
8 teams driebanden groot, 
namelijk 1 x eerste, 3 x tweede en
4 x vierde divisie

Openingstijden:
Elke dag geopend vanaf 12.00 uur

‘s-Maandags gesloten

Biljartcentrum Kort Oisterwijck
Pannerdenseweg 47, 6686 BC Doornenburg

Telefoon 0481-421418 / 459913
biljartcentrum@kortoisterwijck.nl

www.kortoisterwijck.nl

Dart & Biljartcafé - Zalencentrum

DDee  OOnnddeerrbboouuww
Juliana van Stolberglaan 5 •  6981 EK Doesburg

tel. 0313-473984 en 06-22959921
4 biljarts (2.30-1.15)  •  www.onderbouw-doesburg.nl 

Dinsdag en woensdag gesloten

Wilhelminalaan 54 • 5541 CX Reusel
Telefoon 0497-641297 • Fax 0497-642523

Biljart- en 

dartartikelen online

biljartendartwinkeldewellsevaert.nl

Full service voor al uw biljartwensen
Verkoop van keuen en accessoires

Reparatie en onderhoud van biljart en keu
Voor alle actuele aanbiedingen: www.poolbrothers.nl

Oss * Batavenweg 6H * 5349 BB * Oss
Tel.: 0412-644426

CAFÉ ZAAL ’T FABELTJE
• 3 BILJARTS
• DARTBANEN
• FEESTEN
• 45 M2 ROOKRUIMTE

Thuisbasis voor biljartvereniging Touché

Iedere werkdag geopend vanaf 19.00 uur
zaterdag van 13.00 tot 01.00 & zondag van 15.00 tot 02.00 uur

Tot ziens bij Peter, Nicky en Dave
Berghemseweg 155, 5348 CD Oss

Tel.: 0412-644055

Ook voor
de jeugd

Groeneweg 30a

U kunt bij ons terecht op 2 Wilhelmina-tafels, ook aan de darter
of kaartspeler is gedacht. 
Gezellig voor een drankje, eventueel met een lekker hapje erbij.

Meer informatie vindt u op onze site: www.renkumbiljart.nl 
of bel of mail ons op: 0317-312904, renkumbiljart@live.nl
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Speellocatie In den Sleutel te Deurne

Harrie Keunen winnaar 55+ toernooi

Vlnr: Gerard van Someren (2e), Harrie Keunen (1e) en Mart Kusters (3e). 

Dinsdag 9 maart 2010 was in café In den Sleutel (Van Hoof) in de Sta-
tionsstraat te Deurne de slotbijeenkomst van het seizoen 2009-2010 van
het voor de 15e keer gehouden libretoernooi 55+. Dertig deelnemers stre-
den voor de hoogste eer. Na de laatste wedstrijddag bleek Harrie Keunen
de sterkste met 40 punten. De nummers twee en drie eindigden gelijk met
39 punten. Hierbij was Gerard van Someren de grootste stijger en be-
haalde dus plaats twee. Mart Kusters eindigde als derde. 

De kortste partij werd in elf beurten ge-
speeld door Tommy van der Heijden.
Voor de langste partij van 37 omlopen
tekenden Willem van Bommel, Mart
van Loon, Gerard Dielissen, Mart Ver-
bakel en Mart Kusters. De hoogste serie
van 29 caramboles kwam eveneens op
naam van de winnaar Harrie Keunen.
Het toernooigemiddelde was 1.64 en
eindigde daarmede lager dan het vorig
seizoen.
Vanaf het eerste toernooi nemen Mart
van Loon en Theo van Dijk deel. In ver-
band met zijn overlijden ten gevolge
van een noodlottig ongeval heeft Jan
Boerenkamps de 15 jaar niet vol kun-
nen maken. Hierbij werd uiteraard stil-
gestaan. Ook zal een standaard aan
mw. Boerenkamps worden uitgereikt.
Willem van Bommel, de nestor, en Piet
Swinkels zijn al tien jaar deelnemer.
Frans van der Heijden, Gerard van So-
meren, Gerard Mennen en Tommy van
der Heijden waren voor de vijfde keer
present. 
De prijsuitreiking vond in een zeer ge-
animeerde bijeenkomst plaats. Daarbij
werd niet alleen dank gebracht aan de
organisatoren, maar ook aan de spon-
sors van het evenement, de heren Joop
van den Heuvel en Gerrie Guffens. Na-
tuurlijk werden ook de uitbaters van ca-
fé In den Sleutel, de familie Van Hoof,
niet vergeten. 
Indien u belangstelling heeft voor deel-
name aan dit toernooi, kunt u zich op

de reservelijst laten plaatsen. Een tele-
foontje naar Carel van Hoof (café In
den Sleutel) 0493-314445 is voldoen-
de. 
Tekst en foto: Gerard Geurts.
Naam Pnt Gem HS
01. H. Keunen 40 3.24 29
02. G. van Someren 39 3.49 23
03. M. Kusters 39 1.60 15
04. G. Mennen 36 1.95 14
05. M. Keunen 35 1.70 14
06. P. Berkers 35 2.01 13
07. W. van Otterdijk 34 2.21 19
08. W. Nijhof 33 2.03 12
09. H. van der Schoot 32 2.32 21
10. H. van der Heijden 30 1.14 8
11. T. Goossens 30 1.91 19
12. W. van Bommel 30 1.34 11
13. G. Geurts 29 1.11 10
14. T. van der Heijden 28 1.27 13
15. G. Dielissen 28 2.16 15
16. A. Kuipers 28 1.60 12
17. T. van Dijk 26 1.51 13
18. C. Verbakel 26 1.13 9
19. M. van Loon 26 1.36 16
20. G. Goossens 24 0.88 8
21. P. van Deursen 24 1.50 12
22. P. van Duinhoven 24 2.42 23
23. P. Swinkels 24 2.96 23
24. G. van der Werf 22 2.51 24
25. H. van Mullekom 20 1.02 8
26. F. van der Heijden 19 1.40 10
27. H. Verbakel 18 1.24 12
28. M. Berkers 17 1.32 11
29. M. Verbakel 16 0.94 10
Toernooigemiddelde: 1.64.

Piet Verbakel ontvangt Penning van
Verdienste van de gemeente Deurne 

Tijdens de feestelijke afsluiting van het
3e lustrum van het libretoernooi 55+
werd de animator van dit evenement,
Piet Verbakel, door de Burgemeester
van Deurne, Gerard Daandels, gehul-
digd. Daandels heeft aan hem de Pen-
ning van Verdienste van de gemeente
Deurne uitgereikt.
Vijftien jaar heeft Piet als organisator de
kar getrokken en gezorgd dat het toer-
nooi ordelijk kon verlopen. Niet alleen
ten behoeve van de wedstrijden, maar

ook voor de bijkomende zaken zoals
bekers, prijzen, loterijen en noem maar
op. Piet Verbakel zette zich niet alleen
in voor het 55+ Biljarttournooi, maar is
ook binnen B.V. Poedelvrees actief.
Daarnaast heeft hij zich ingezet voor
Handboogvereniging Vredelust, de wijk
De Houtenhoek en niet te vergeten de
afdeling H. Geest van de KBO.
Vanzelfsprekend werd ook zijn partner,
Lies van Heuven, in de huldiging be-
trokken. Tekst en foto: Gerard Geurts.

Vlnr: Burgemeester Gerard Daandels en Piet Verbakel. 

Driebanden speelweek 3
Martin van de Water was in vorm in de
eerste klasse want de speler van VIOS
stond al na 26 beurten aan de finish
met 22 caramboles. Voor Pomerans
blonk Mari van Hout uit: de 29 treffers
na 25 pogingen leverden hem een ge-
middelde van 1.160 op. Klasse twee
had met Tiny Berkers (Steeds Vooruit) ie-
mand die na 27 beurten zijn 21 punten
bij elkaar had. De Zwaantjes '82 zag
vierde man Jos Berkers 25 uit 25 sco-
ren. Behalve een moyenne van 1.000
maakte hij ook nog een serie van acht.
In klasse drie realiseerde Ben Jonker in
The Paddock te Zeilberg een reeks van
zes namens 't Kroegske. Bij Keijzer pro-
duceerde Antoon Steevens 22 caram-

boles na 29 pogingen. Klasse vijf had
met Willie van de Bekerom (Steeds
Vooruit) via negen treffers na 29 om-
lopen een goede kopman. Teammaat
Harrie van de Voort overtrof dit met ze-
ven punten na slechts 21 pogingen.    

Driebanden speelweek 4
Ad Proenings kwam in de eerste klasse
namens HGL met een gemiddelde van
1.368 voor de dag na negentien beur-
ten en zesentwintig caramboles. Team-
maat Ivan van Oosterhout presteerde
met 22 uit 21 ook prima. In klasse twee
zorgde Toon Fransen van Vriendenkring
voor 13 treffers na 24 pogingen. Wim
Sanders van derdeklasser OVU arri-
veerde na 24 beurten bij zijn zestien

punten. Bij Internos tegen Poedelvrees
twee goede spelers. Wim Berkers (Poe-
delvrees) scoorde 25 caramboles na 26
omlopen. Harrie Bakker (Internos)
presteerde met 21 uit 28 eveneens uit-
stekend. Peter van de Bekerom (Nooit
Gedacht) speelde 1.000 moyenne na
21 caramboles en ook 21 beurten en
dat was in klasse vier. Bij tegenstander
Internos zette Piet Sonnemans zestien uit
27 in de boeken. In de vijfde klasse een
biljarter van Nooit Gedacht die de aan-
dacht trok. Harrie van de Voort hoefde
maar achttien keer naar het biljart voor
zijn zeven treffers.  

Driebanden speelweek 5
Hans Vermulst van De Zwaantjes ’82
stond na 31 beurten aan de finish met
41 caramboles en de eersteklasser
maakte er een serie van elf bij. Teamge-
noot Sjef van den Heuvel deed er vijf
pogingen meer over om eveneens aan
de 41 te geraken. Nico van den Heu-
vel, ook al De Zwaantjes ’82, komt in
de eregalerij met 49 treffers en 47 om-
lopen. Adriaan Adriaans (Pomerans)
had na 22 beurten al 27 punten maar
ging toch onderuit omdat Leo van Veg-
hel (TBK) toen zijn 23 caramboles reeds
bij elkaar had. Wilfrie Vermeer scoorde
40 uit 33. VIOS kopman Jan van
Oosterhout had maar negentien kansen
nodig voor zijn achtentwintig treffers en
dat leverde 1.473 als fraai moyenne
op. Jan Pluijm van D’n Anlaup verloor in
dezelfde wedstrijd met 23-23 (24) te-
gen Gerard van Someren. Henny Rooij-
mans produceerde een reeks van ne-
gen. Neerkandia had twee goede spe-
lers in de derde klasse. Martin Mennen
had 21 caramboles na 22 pogingen en
Johan Bouwmans was goed voor 22 uit
26. In klasse vier een partij van slechts
zeventien omlopen en die kwam op
naam van Harrie Maas van Nooit Ge-
dacht die toen zijn veertien punten vol-
maakte. Had Graat van Neerkandia
nam in de vijfde klasse met een serie
van zeven een voorschot op de hoogste

reeks van het gehele seizoen. Petro
Boots ('t Kroegske)  realiseerde achttien
caramboles na negenentwintig pogin-
gen.  

Driebanden speelweek 6
Good-old Jeu Wijnands van OLV had in
de eerste klasse zijn negentien caram-
boles al na vierentwintig beurten bij el-
kaar. In klasse drie pakte Toon van Lies-
hout (Internos) uit met 18 uit 28. Johan
Bouwmans van Neerkandia deed het
nog beter met 22 treffers na 26 pogin-
gen. ONA kopman Wim Verberne ver-
hoogde de hoogste serie naar zeven
caramboles.    

Driebanden speelweek 7
In de derde klasse
een zeer opval-
lende prestatie
van Wim Berkers.
De speler van
Poedelvrees staat
met een moyenne
van 0.455 in het
DBB bondsboek-
je. Het duel tussen
Johan Bouwmans
(Neerkandia) en
Wim Berkers ein-
digde na slechts
zestien beurten in
fraaie 14-25 cij-
fers en dat lever-
de Berkers een
gemiddelde op
van liefst 1.563. Ook realiseerde hij
een serie van zeven, een evenaring van
het seizoenrecord van Wim Verberne.
In klasse vier verzamelde Gerard Aarts
namens VIOS zijn negentien treffers al
na achtentwintig pogingen. Piet Sonne-
mans van Internos was nog beter want
hij stond na 24 beurten al aan de finish
met een productie van zestien punten.
Klasse vijf kreeg met invalster Lucie van
Grunsven namens 't Kroegske een op-
vallende naam met zes caramboles na
maar twintig pogingen. 

Wim Berkers van
Poedelvrees: moyen-
ne van 1.563 in de
derde klasse. 
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Poppenbouwing 9
4191 NZ Geldermalsen

Tel. +31 (0) 345 - 577201
Fax +31 (0) 345 - 574742

www.etikon.nl

Billardcafé "De Veemarkt"Billardcafé "De Veemarkt"
Fam. Sloots Veemarkt 4 Fam. Sloots Veemarkt 4 

7001 EE Doetinchem7001 EE Doetinchem

Tel. 0314-323585Tel. 0314-323585
www.deveemarkt.nlwww.deveemarkt.nl

Kanaalweg 14
7761 PH Schoonebeek

Tel: 0524-531817 • Fax: 0524-531665 • www.cubripallet.nl 

Kranen tot 220 ton
Transport / Zwaar transport
Sloop / Grondwerken
Industriële reiniging
7 dagen 24/24 u. bereikbaar

Alte Piccardie 31   49828 Osterwald    Tel. +49(0) 59 46 / 91 00 0

Fax +49(0) 59 46 / 91 00 69     www.kuepers-osterwald.de

- bruiloften - recepties
- slapen - vergaderingen
- (bedrijfs)feesten en partijen 
- koffietafels - teambuildingsdagen

de Tipmast 48a
5531 NG Bladel
www.hoteldetipmast.nl
tel.: 0497-381810
fax: 0497-380257

Hotel-Grandcafé-Zalen de Tipmast
Bart & Femke van Bussel

BP Bleijenhoek Bladel

BILJARTCENTRUM ARNHEM

VELPERPLEIN 10 - 6811 AG ARNHEM - 026-4455281

ONDER HET REMBRANDT-THEATER

BILJARTCENTRUM ARNHEM
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Damesteams finale district Veluwezoom

Biljartcentrum Renkum 
heer en meester in eigen huis

Achter vlnr: Riekie Arends, Marit Poelstra en Belinda Jonker-Willemsen. 
Voor Gerda Poelstra en Jannie Haalboom. Foto: www.renkumbiljart.nl.
Met overweldigende cijfers heeft Ren-
kum afgerekend met de overmacht van
de 8 dames (2 teams) van Petersberg.
De thuisploeg verloor slechts één partij
...maar spannend was het wel!! In de
persoonlijke damesfinale van twee we-
ken eerder waren meerdere deelneem-
sters elkaar al tegen gekomen en er wa-
ren dus nog een paar appeltjes te schil-
len.  Gelukkig was de sfeer onderling,
zoals meestal bij de damesteamfinale,
erg gezellig en sportief. Iedereen had
dus een leuke dag achter de rug. Dank-
zij de heren arbiters was ook de bege-
leiding tijdens de partijen goed gere-
geld. Renkum won met 6-2 van Peters-

berg 1 en tegen Petersberg 2 werd het
zelfs 8-0. Tegen Petersberg 2 realiseer-
de Jannie Haalboom met 2.66 het
hoogste partijmoyenne en was haar se-
rie van dertien het beste. Toch was zij
ook de enige die verloor en wel van Ria
Klaver van Petersberg 1. De kortste par-
tij bleek in deze twee ontmoetingen met
29 beurten voor Gerda Poelstra en Rie-
kie Arends. 
De regiofinale is 15 of 16 mei bij Ver-
ploegen in Wijchen.
Naam Pnt PP % car
1. Renkum 4 14 99.28
2. Petersberg 1 6 79.91
3. Petersberg 2 1 4 67.61

Bandstoten 3e klasse gewest ZN afd 2

Kampioen Wilfrie Vermeer blijft 
Harrie Rouschen voor in Sittard
In de openingsronde van deze door De
Oase georganiseerde gewestelijke fina-
le ontmoetten de als eerste geplaatste
Wilfrie Vermeer en nummer acht Harrie
Rouschen elkaar. Vermeer won met ge-
ring verschil, namelijk 55-53. Achteraf
bleek dat dit een cruciaal duel was ge-
weest want beide spelers maakten ver-
volgens al hun caramboles, al moest
Rouschen wel een remise toestaan. Het
was toch een wat merkwaardig toer-
nooi want na vijf ronden had Wilfrie
Vermeer tien punten en volgden Berty
Kuijpers, Rob van den Boom en Harrie
Rouschen met acht punten. De overige
vier deelnemers hadden toen twee (3x)
of nul punten. In de voorlaatste sessie
schakelde Vermeer via 55-27 na zeven-
tien beurten Rob van den Boom uit. Op
de andere tafel kwam Rouschen met vijf
treffers in de nastoot op gelijke hoogte
met Kuijpers. Door deze puntendeling
werd Wilfrie Vermeer onbereikbaar
voor zijn achtervolgers en was de titel
dus voor hem. Toch kwam er nog vuur-
werk in de slotronde. Rob van den

Boom verzamelde de 55 treffers al na
tien pogingen en daarmee leek de kort-
ste partij voor hem. Kampioen Vermeer
dacht daar anders over en arriveerde
tegen Berty Kuijpers na negen beurten
aan de eindstreep en dat leverde 6.11
als moyenne op. De speler van vereni-
ging De Peel had ook al de maximale
veertien punten en met 2.87 het beste
algemeen gemiddelde. Hekkensluiter
Ruud Waanders kon opgelucht adem-
halen en een vreugdedansje maken.
Zijn hoogste serie van negentien bleef
onaangetast omdat Vermeer in ronde
zeven na achttien treffers strandde. Het
NK is van 7-9 mei in Huizen.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wilfrie Vermeer De Peel 14 2.87 18
2. Harrie Rouschen De Keizer 11 2.02 8
3. Rob van den Boom 't Vrijthof Libre 10 2.27 15
4. Berty Kuijpers 't Vrijthof '85 9 2.26 11
5. Marcel Mourmans Maarland 4 1.96 13
6. Theo Humblet DBA 4 1.60 14
7. Jack Paulus Den Hook 2 1.89 15
8. Ruud Waanders 't Kempke 2 1.62 19
Toernooigemiddelde: 2.03

Open driebanden groot

Gerrit van Lent opnieuw winnaar
in 't Oventje te Zeeland

Gerrit van Lent krijgt de wisseltrofee overhandigd door burgemeester Willy
Doorn. Foto: Tiny van de Berg uit Oploo.

Gerrit van Lent uit Megen wist in 2008 en 2009 de wisseltrofee in handen
te krijgen en nu is het hem weer gelukt. Voor de 3e keer kwam hij als win-
naar uit de strijd bij het Open Kampioenschap Driebanden Groot 2010 en
dat met een moyenne van 0.796. De wisseltrofee werd door burgemeester
Mevr. Willy Doorn voor de derde keer overhandigd aan Van Lent, maar nu
met de mededeling dat hij hem mocht houden.

De 64 deelnemers kwamen weer uit de
verre omtrek en van maandag tot en
met zaterdagmiddag streden ze voor
een plaats in de finales. Daar was maar
plek voor vier spelers.
Als tweede is Pedro van de Berg uit
Heesch geëindigd, als derde Ton Duur-
land uit Uden en vierde werd Gerjan
Roelofs uit Cuijk. Biljartvereniging De
Kersenboys 2000 kan deze week weer
terugkijken op een heel mooi en uniek
evenement. Het is in zoverre uniek, dat
in Zuidoost Brabant geen toernooi is,
waar zoveel deelnemers zo graag
naartoe komen en waar zoveel publi-
citeit rond omheen hangt. Maar ook de
mooie reacties van de biljarters en het
publiek, hoe het opgezet is, de mooie
biljartarena in café-zaal ’t Oventje te

Zeeland, de internetsite die altijd up to
date was, de gehele entourage. Het
was weer overweldigend.
Maar dit evenement kan natuurlijk niet
zonder de vele sponsoren georgani-
seerd worden. Daarom veel dank aan
hen voor de steun. Tevens een woord
van dank aan de mensen die tijdens de
opbouw en afbouw en gedurende de
week zelf hebben geholpen.
U kunt alle uitslagen van het
kampioenschap teruglezen op
www.dekersenboys2000.nl, en daar
kunt u ook alle informatie over deze bil-
jartvereniging terugvinden. De organi-
satie hoopt  u allen in groten getale vol-
gend jaar bij het Open Kampioenschap
Driebanden Groot 2011 weer terug te
zien. Tekst: Richard Mouwen.

Nieuwe openingstijden

Verhuizing Van Esch Biljarts 
van Deurne naar Asten
Biljartspecialist Van Esch Biljarts is, na
34 jaar in Deurne gevestigd te zijn ge-
weest, per 1 juli 2009 verhuisd naar
haar nieuwe locatie in Asten. Van Esch
Biljarts is al jaren hét adres voor nieuwe
en gebruikte biljarttafels, waaronder
ook snooker, pool en golfbiljarttafels.
Ook het onderhoud aan deze tafels
wordt door Van Esch Biljarts verzorgd.
Dit gaat van het leggen van nieuwe la-
kens tot het restaureren van de tafels
door bijvoorbeeld het vernieuwen van
de rubbers en profielen of het aflakken
van de bovenbanden.
Erwin Rutjens heeft samen met zijn
vrouw Nicole in Asten op het voormalig
Campina-terrein/industrieterrein Hazel-
donk een nieuw bedrijfspand laten bou-
wen van 450 vierkante meter, waar de
showroom, werkplaats en opslag onder

één dak worden gebracht. Het adres
daarvan is Van Kuppenveldweg 5 te
Asten.
Op dit moment vinden de afrondende
werkzaamheden plaats en de open dag
staat binnenkort op het programma.

Gewijzigde openingstijden
Klanten kunnen er terecht op dinsdag
t/m vrijdag van 17:00 uur tot 20:00
uur en op zaterdag van 10:00 uur tot
16:00 uur. Denk aan keuen, keurepara-
ties, foedraaltjes, biljartballen, (digitale)
scorebordjes, lampen, en alle overige
biljarttoebehoren. Telefoonnummer,
website en e-mailadres zijn ongewij-
zigd.
Telefoon: 0493-313118
Website: www.vaneschbiljarts.nl 
E-mail: info@vaneschbiljarts.nl.
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Boxtel: 0411-611166

Fax: 0411-675095

Mobiel: 06-26 54 45 56

J.B. de Vocht

jbfashion@home.nl

Fashion
Specialist in kleding voor:

Ook kindermaten 

Biljarten 

Darten 

Muziekdiv. Balsporten en Horeca

• Met de betere pasvorm
• Uitmuntende stofkwaliteit
• Dartblouses
• Prijzen op aanvraag
• Informatie en bestellingen
• Opmeten en bezorgen
• Smokings voor speciale prijs

Ook gespecialiseerd in verschillende kleuren overhemden met diverse mouwlengtes

Graafschapsstraat 12 4116GE Buren

,

Nationale finale vijfde klasse bandstoten

Bert Hoogers kampioen van Nederland 

ontbrak het ook niet, want na vijf ron-
den waren er nog vier kanshebbers
voor de titel. De ontknoping kwam pas
in de laatste twee partijen. Richard Hu-
yps van de organiserende vereniging
speelde zijn partij tegen Jaap Laan. Bij
winst was Richard verzekerd van de
tweede plaats, maar dat liet Laan niet
toe en won de partij. 
Jaap Laan eindigde door deze winst-
partij op de derde plaats, terwijl

Van vrijdag 12 tot en met zondag 14
maart werd bij biljartvereniging 't dob-
bertje in Bergen op Zoom het kampi-
oenschap van Nederland bandstoten
vijfde klasse gespeeld. Op vrijdag-
avond werd het toernooi geopend door
wethouder Maarten van Eekelen van de
gemeente Bergen op Zoom. Op dit zeer
druk bezochte kampioenschap ging het
er gedurende drie dagen gezellig en
zeer sportief aan toe. Aan spanning

NK Ankerkader 47/2 in Vlaardingen

Roy van Raaij duidelijk de beste 
bij ’t Oogh van Vlaerdingh

Roy van Raaij uit Kampen maakte tij-
dens het NK Ankerkader 47/2 in
Vlaardingen duidelijk, dat niemand an-
ders dan hij recht had op de titel. Met
twee punten voorsprong en een veel be-
ter moyenne bleef de biljarter van BV
Zandweerd voor op de als eerst ge-
plaatste Peter de Bree van biljartvereni-
ging Kwadendamme. In de eerste ron-
de opende Van Raaij al sterk, door in
twee omlopen met 200-22 van Frank
Vermeulen te winnen. In die partij reali-
seerde hij ook de hoogste serie van
173. Ian Krieken, die de kleuren van ’t

Groene Hart verdedigde, speelde in de
openingsronde tegen Alex Ulijn ook in
twee beurten naar een overwinning. 

Eindstand
Naam vereniging pnt moy HS
1. Roy van Raaij Zandweerd 12 37.05 173
2. Peter de Bree Kwadendamme 10 23.28 119
3. Gert Jan Veldhuizen BV Gelre 8 23.93 161
4. Gert van Beek Almere ’83 8 16.42 126
5. Frank Vermeulen Carambole 7 18.85 110
6. Ian Krieken ’t Groen Hart 6 23.68 131 
7. Alex Ulijn BV Rosmalen 4 14.43 102
8. Geurt Veer De Poedel 1 15.11 107

V.l.n.r.: Gert Jan Veldhuizen, Roy van Raaij en Peter de Bree.

Libre hoofdklasse 23-25 april

NK op vertrouwd terrein in Losser
Vereniging Pomerans 1928 organiseert
regelmatig NK’s en nu is het libre hoofd-
klasse (7.00-11.00) aan de beurt. Het
evenement wordt gehouden in grand-
café Smit aan Brinkstraat 34-36 te Los-
ser. De spelers en arbiters worden vrij-
dag 23 april verwacht om 10.30 uur.
De eerste ronde staat om 11.00 uur op
het programma en dat tijdstip geldt ook
voor zaterdag en zondag. Veldhove-
naar Jeroen de Vries heeft zich namens
vereniging De Toerist (Gasterij De Post-
hoorn uit Hilvarenbeek) met een moyen-

ne van 15.41 als eerste weten te plaat-
sen. Gerrit de Jong geldt als regionaal
favoriet want hij woont in Enschede. De
partijlengte is 180 caramboles. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Jeroen de Vries Veldhoven De Toerist 15.41
2. Frans Koolen Dronten Swift ’71 12.79
3. Gerrit de Jong Enschede EGB 12.47
4. Armand Haveman Kampen KBC 1911 11.38
5. Frits Willemsen Ede Gelre 11.01
6. Gerrit de Regt Wouw De Kade 10.05
7. René Miedema Haarlem De Kennemer 7.54
8. Joop van Veen Reeuwijk Anti Poedel 7.41

Doe mee met de Nationale Sport Week

Organiseer of bezoek de Nationale
Biljartdag op zaterdag 17 april

Richard Huyps nu vierde werd. Op de
andere tafel waren het Bert Hoogers en
Harrie Snijders die de titelstrijd voerden.
In een zeer spannend duel trok Bert
Hoogers aan het langste eind en mag
zich voor een jaar kampioen van
Nederland noemen. De hoogste serie
van het toernooi werd gemaakt door
Daniel Berendsen met 14 caramboles.

Eindstand
Naam vereniging pnt moy
1. Bert Hoogers DOS Hattem 12 1,51
2. Harrie Snijders BC Maarland 9 1,35
3. Jaap Laan Rode Leeuw 9 1,14
4. Richard Huyps ’t Dobbertje 8 1,09
5. Daniel Berendsen BV Martin 6 1,15
6. Harry van Bommel Oud Grave 4 0,96
7. Adrie Jongeling De Korenbeurs 4 0,95
8. Bart den Hertog KOT ‘4o 4 0,87

De KNBB doet voor het eerst mee aan
de Nationale Sport Week en hoopt dat
de Nationale Biljartdag de komende ja-
ren gaat uitgroeien tot een begrip, zo-
doende dat velen kennismaken met de
biljartsport en de biljartverenigingen. 
Elke bij de KNBB aangesloten vereni-
ging wordt uitgenodigd om op zaterdag
17 april haar deuren te openen voor de-
ze open dag, die als doel heeft zoveel
mogelijk mensen op een laagdrempeli-
ge wijze kennis te laten maken met de
biljartsport en de biljartvereniging.
De zevende Nationale Sport Week
vindt van zaterdag 17 april tot en met
zaterdag 24 april plaats. Dit landelijke

sportevenement, dat als voornaamste
doel heeft via het promoten van sport en
bewegen de sportparticipatie in Neder-
land te vergroten.
Alle verenigingen ontvangen per post
informatie over deze Nationale Biljart-
dag en hoe zij mee kunnen doen. Daar-
naast staat deze en aanvullende infor-
matie op www.knbb.nl en 
www.nationalesportweek.nl.
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Ankerkader 47/2 in Frankrijk

Geen Nederlands succes op EK

Met zes Nederlandse deelnemers bij de
laatste 32 was er goede hoop op een
mooi resultaat. Drie landgenoten stran-
den vervolgens echter al in hun poule
en dat waren Koen Workel met vier
punten, en Raymund Swertz en Raymon
Gielens die beiden met lege handen
bleven. Bij de 1/8 finale moest Harrie
van den Boogaard met 212-300 Tho-

mas Nockemann na zes beurten voor
laten gaan. Michel van Silfhout strande
via 73-300 (6) tegen de latere Europees
kampioen Brahim Djoubri. Henri Tille-
man, sterk in de voorafgaande wedstrij-
den, had zijn kruit verschoten en ging
met 251-300 na vijf pogingen onderuit
tegen Xavier Gretillat. Daarmee geen
Nederlanders bij de laatste acht. Gretil-
lat imponeerde daarin door de driehon-
derd caramboles tegen Philip Deraes al
na twee omlopen bij elkaar te hebben.
Djoubri bleef Nockemann middels 300-
106 (3) de baas. Marek Faus maakte
acht punten te weinig tegen Raul Cuen-
ca en Patrick Niessen werd verrassend
uitgeschakeld door Jean-Francois Flo-
rent. In de halve eindstrijd had Gretillat
weinig moeite met Florent gezien de
300-20 cijfers na twee beurten. Djoubri
zette Cuenca met 300-8 (3) opzij. Een
finale dus tussen de Fransman Brahim
Djoubri en de Zwitser Xavier Gretillat.
Na zeven beurten trok de Fransman
Djoubri in eigen land middels 300-214
aan het langste eind. Na 1999 bete-
kende dit zijn tweede Europese titel.

Brahim Djoubri.
Foto: www.youreventlive.nl.

Eredivisie topteam ronde 10

Titel Cubri/Etikon lonkt na zege op
’s Lands Welvaren en Eekhoorn

Voor Cubri/Etikon is de titel binnen
handbereik. Met nog vier wedstrijden
voor de boeg, kunnen de Haarlose bil-
jarters zich alvast op gaan maken voor
de vijfde Nederlandse titel op rij. Voor-
af was deze ontmoeting tegen 's Lands
Welvaren en De Eekhoorn nog betiteld
als een moeilijke opgave. Immers de
nummers 3 en 4 van de nationale rang-
lijst kwamen op bezoek, terwijl naaste
concurrent J+B Küpers een gemakkelij-
ker programma had. Henri Tilleman
was de grote man in Haarlo. Drie da-
gen tevoren had hij teammanager Ben-
nie Deegens nog een sms’je gestuurd
met de woorden: “Beste Bennie, ik
hoop dat ik eindelijk weer kan laten
zien dat ik het nog niet verleerd ben.
Na de Grand Dutch was het minder,
maar in de training gaat het weer heel
goed. Ik voel me weer lekker.” Hij werd
de grote animator. Zowel Van Krieken
als Megens moesten lijdzaam toezien,
hoe Tilleman beide partijen in één beurt
uitmaakte.

Cubri/Etikon – 
’s Lands Welvaren 5-1
Twee matadoren van het groene laken,
worden ze wel genoemd. De Belgen Pa-
trick Niessen en Frédéric Caudron ken-
nen elkaar door en door en treffen el-
kaar regelmatig. Vooraf kun je nooit be-
palen wie er van wie gaat winnen. Zo
ook in deze wedstrijd in het ankerkader
71/2. Enigszins verrassend gaf Nies-
sen de acquitstoot weg aan Caudron.
Deze begon direct met een aanval Na
snelle veertig caramboles leek het of
Caudron warm gedraaid was. Maar zo
rap als hij begon, zo abrupt stokte zijn
serie. Niessen pareerde met 49. In de
tweede beurt zag men het voorspel van
een slotoffensief. Nadat beiden nog
drie en zeventien treffers produceerden,
maakte Frédéric Caudron de partij met
een serie van 107 uit. Patrick Niessen
deed dit met een reeks van 84 in de na-
stoot en trok de stand hierdoor gelijk.
In het ankerkader 47/2 begon Ian van
Krieken zeer geconcentreerd met 91 ca-
ramboles vanaf de opstoot en leek op
een van de betere biljartdagen van zijn
nog jonge carrière af te gaan. Helaas
voor hem liep het totaal anders af. In het
geheel niet onder de indruk, maakte
Henri Tilleman punt voor punt en verliet
de tafel pas toen de arbiter de twee-
honderd vol had geteld.
Het team uit Kwadendamme kwam met
entertainer Ad Koorevaar in de ringen.
Deze baarde nog opzien door in een
van zijn laatste partijen wereldspeler
Dick Jaspers te trakteren op een zeldza-
me nederlaag. Nadat Koorevaar de af-

stoot miste, liet De Bruijn hem kennisma-
ken met de echte wereld van het band-
stoten en schotelde hem een serie van
61 voor. Na een diepe zucht en vier
treffers verder werd hij uit zijn lijden ver-
lost. Jean-Paul de Bruijn produceerde in
zijn tweede omloop nog eens 39 ca-
ramboles en evenaarde daarmee zijn
eigen seizoensrecord. Voor Cu-
bri/Etikon verdwenen in totaal slechts
zes beurten in de boeken.

's Lands Welvaren – 
De Eekhoorn 6-0
Ian van Krieken, reeks van 102, zette
Lyon Megens met 200-41 na zes pogin-
gen opzij. Frédéric Caudron speelde bij
het 71/2 met 75.00 moyenne en reeks
van 128 Thomas Nockemann via 150-
58 van de tafel. Ad Koorevaar maakte
het succes compleet door Jurgen de Rid-
der met 100-78 (16) terug te wijzen. 

Cubri/Etikon – 
De Eekhoorn 4-2
Een 100% score met optimale beurten.
Lyon Megens kon slechts 40 minuten na-
denken over de kleuren van zijn sokken.
Henri Tilleman was zo gemotiveerd en
gedreven deze dag, dat de vonken er
af vlogen. Wederom 1 beurt, 200 ca-
ramboles. De vier treffers van Megens
waren een schrale troost.
Ook voor Jean-Paul de Bruijn was het
een uitstekende speeldag. Met een ge-
middelde van 50.00 in de openings-
partij en nu een moyenne van 20.00
liet hij zien dat hij straks op het EK in
Spanje weer de te kloppen man is. Jur-
gen de Ridder kon alleen maar bewon-
derenswaardig toekijken hoe deze
wereldspeler telkens prachtige oplossin-
gen had. 
Patrick Niessen had een week eerder in
één beurt van Thomas Nockemann ge-
wonnen. Dat het niet altijd feest is,
bracht Nockemann hem snel aan het
verstand. Natuurlijk, de tussenstand
was 4-0 in het voordeel van zijn team,
maar winnen wil je altijd. Zo dacht
Nockemann er ook over. Met series van
36 en 67 werd nog een keer gepau-
zeerd. Niessen kon zich echter niet
meer opladen. Na een schamele vijf ca-
ramboles sloeg Nockemann genade-
loos toe en maakte de partij uit. Ditmaal
was hij de overwinnaar en daar genoot
hij zichtbaar van. 
Cubri/Etikon kan bij 2 x winst op 10 april
a.s. het kampioenschap niet meer ont-
gaan. Ook dan speelt het team bij HCR
Prinsen in Haarlo en ontvangt dan Buiting
Staalconstructie en De Jol. Henri Tilleman:
twee partijen van tweehonderd caram-
boles 47/2 in de eerste beurt.

Henri Tilleman: twee partijen van tweehonderd caramboles 47/2 in de eerste
beurt. Foto: www.youreventlive.nl.

Eredivisie topteam ronde 10

The City Dibo/Blitz Optiek verliest
Deventer stadsderby
Voor The City Dibo/Blitz Optiek was er
verlies en winst. De Pelikaan deed pri-
ma zaken en het jeugdige team van Bui-
ting Staalconstructie bleef met lege han-
den. 

The City Dibo/Blitz Optiek – 
De Pelikaan 0-6
Freek Ottenhof (136-200) en Micha van
Bochem (49-150) verloren beiden in
tien beurten van respectievelijk Matthijs
Bakker en Ludger Havlik. René Tull kon
in het bandenspel de eer niet redden te-
gen Dennis Timmers: 41-100 na elf po-
gingen. 

De Pelikaan – 
Buiting Staalconstructie   6-0
Matthijs Bakker versloeg Koen Workel

met 200-120 na negen omlopen. Lud-
ger Havlik bleef Robin Jonker via 150-
108 na eveneens negen pogingen de
baas. 
Dennis Timmers maakte het succes com-
pleet tegen Dave van Geel: 100-74
(13). 

The City Dibo/Blitz Optiek – 
Buiting Staalconstructie   4-2
Freek Ottenhof, reeks van 134, trok met
155-200 na zeven beurten aan het kort-
ste eind tegen Koen Workel, serie van
114. Micha van Bochem en Robin Jon-
ker hielden het op ronde cijfers gezien
de 150-100 score na tien pogingen. Re-
né Tull en Dave van Geel maakten er
een spannend duel van en dat leidde tot
100-96 na vijftien omlopen.    

Topteam eredivisie ronde 10

J+B Küpers te sterk voor De Jol en
Helmink woon Techniek
In Lelystad verzekerde J+B Küpers zich
van minimaal de tweede plaats in de
eindrangschikking. In de onderste re-
gionen nam De Jol verder afstand van
Helmink woon Techniek  

De Jol – J+B Küpers 2-4
Door een paar kleine foutjes die grote
gevolgen kregen, verloor Raymund
Swertz in vijf omlopen met 200 tegen
194 van Johan Devos. Michel van Silf-
hout had tegen Harrie van den Boo-
gaard een moeizame start en keek na
drie pogingen tegen een 41-4 achter-
stand aan. In de vierde beurt herpakte
hij zich en maakte de partij met een se-
rie van 146 uit. Eindstand 48-150. Fa-
bian Blondeel kon na eind oktober ein-
delijk weer voor J+B Küpers uitkomen
en trof in het bandstoten Peter Haanen.
Het werd een royale Duitse 46-100 (10)
winst.  

J+B Küpers –
Helmink woon Techniek  6-0
Raymund Swertz speelde tegen Gerard
Stijf. Swertz probeerde de partij te dic-
teren maar door onoplettendheden
kwam hij niet goed uit de startblokken.
Toch won Swertz in de zevende beurt
met een slotserie van 106 middels 200-

64. Michel van Silfhout trad aan tegen
Christoph Hilger. Het werd een klinken-
de 150-55 overwinning die na slechts
drie pogingen met een slotreeks van
120 werd bereikt. Fabian Blondeel
kwam tegen Willem Siebelink in het
bandstoten niet in de problemen en be-
reikte na slechts zes omlopen de hon-
derd punten. Vermeldenswaardig is nog
zijn slotserie van 65. De volgende ont-
moeting voor J+B Küpers is zaterdag 10
april in Kwadendamme waar thuis-
ploeg 's Lands Welvaren en de Pelikaan
uit Deventer de tegenstanders zijn.

De Jol – 
Helmink woon Techniek  4-2
Johan Devos tegen Gerard Stijf leverde
200-70 na zes beurten op. Peter Haa-
nen verloor met 144-150 (12) nipt van
de jonge Duitser Christoph Hilger. Har-
rie van den Boogaard zette Willem Sie-
belink met 100-43 opzij. 

www.biljartpoint.nl
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Biljartakademie Eindhoven
verzorgt biljartlessen bij u in de vereniging of aan de 

Alblasstraat 14a te Eindhoven.
Alle spelsoorten.

Voor inlichtingen:
Jaap Peerenboom, telefoon 040-2618789 en 06-53204122.

NK ankerkader 38/2 eerste klasse in Vlaardingen

Theo Derksen kwam als tweede
ging als eerste

Met duidelijk verschil behaalde Theo
Derksen van BV Discus bij ’t Oohg Van
Vlaerdingh in Vlaardingen de nationale
titel in de eerste klasse van het ankerk-
ader 38/2. De biljarter uit Grave had
niet alleen een beter moyenne dan de
nummer twee Theo Zwarthoed, maar
bleef deze ook twee punten voor. Vin-
cent Veldt uit Beverwijk speelde met
186 de hoogste reeks bij elkaar. In de
zesde ronde zette Ton Rovers de beste
partij neer door in drie omlopen het

vonnis over Jeroen Schulte te vellen. 

Eindstand
Naam vereniging pnt moy HS
1.  Theo Derksen Discus 12 26.46 142
2.  Theo Zwarthoed Carambole 10 19.31 117
3.  Vincent Veldt OBIS 9 26.60 186
4.  Jeroen Schulte ’t Centrum ’47 8 23.49 103
5.  Tommie van Dopperen BV Parkzicht 6 17.10 94
6.  Ton Rovers W. van Liempde 5 22.07 163
7.  Sven Nabuurs Moira 4 21.29 147
8.  Jaco van der Ven ’t Zwaantje 2 16.82 79

3e klasse bandstoten Midden-Nederland afd. 1

Sjaak van Garderen kampioen 
in Amsterdam
Tijdens de regiofinale derde klasse
bandstoten van Midden-Nederland afd.
1 vergaarde Sjaak van Garderen tien
punten en bleef daarmee een punt voor
op Gerrie van Wierstra-Middendorp.

Eindstand
Naam vereniging pnt moy HS
1. Sjaak van Garderen Almere ‘83 10 2,10 18
2. Gerrie van Wierstra Buitenlust 9 2,06 12
3. Cosja Opmeer Badhuis 8 1,63 12
4. Rudy Boers BV Apollo 8 1,58 8
5. Rick Kroon Bok 6 1,91 11
6. John o' Brien P.A.W. 6 1,68 16
7. Piet Frederik Pomerans 5 1,87 13
8. Bernardus Balk T.O.G. 4 1,55 12

www.debiljartballen.nl

1-2-3 Biljarts & Sportprijzen

Biljartspecialist vestigt zich in Drenthe

Zaterdag 13 maart openden Claudia en Fred Schaarman met trots hun
nieuwe bedrijf in Schoonoord, 1-2-3 Biljarts & Sportprijzen. Claudia en
Fred wonen sinds januari aan Kerklaan 12 in Schoonoord maar waren al
enige tijd aan het rondkijken om hier een bedrijf te beginnen. Hij komt oor-
spronkelijk uit Almelo en Claudia is geboren in Wilnis. Zij is een dochter
van een biljartmaker. Fred heeft sinds het begin van deze eeuw het vak ge-
leerd en vanaf  2003 hebben zij het bedrijf van haar vader voortgezet.
Vanwege persoonlijke redenen hebben zij besloten om de zaak aldaar te
verkopen en samen met hun 3 kinderen het geluk te beproeven in Drenthe. 

Fred Schaarman is een ervaren biljarter
en daarnaast houdt hij ook af en toe de
snooker- en poolkeu vast. Op alle vlak-
ken speelde hij competitie en vanuit de-
ze hobby heeft hij zijn werk kunnen ma-
ken. Fred houdt zich bezig met alle
onderhoud aan biljart-, pool- en snoo-
kertafels. Dit houdt in lakens vernieuwen
op locatie, leiplaten vervangen en/of
slijpen, houtbewerking en nog meer om
op te noemen. In hun showroom staat
een aantal biljarts en poolbiljarts speel-
klaar opgesteld voor de verkoop. Daar-
naast doet hij alle onderhoud aan keu-
en en tevens verkoop hiervan. In de

showroom beschikt men over een groot
assortiment aan biljart- pool- en snoo-
kerkeuen.

Claudia is erg creatief en zorgt dat de
afdeling sportprijzen en biljartkleding er
netjes uitziet. Met haar hand en compu-
ter graveermachine is haar niets te gek.
In de showroom staat tevens een scala
van bekers en medailles, voor elke acti-
viteit wat wils.

1-2-3 Biljarts & Sportprijzen richt zich
vooral op cafés, wijkcentra, stichtingen,
bedrijven maar ook verenigingen en
particulieren. Mede omdat Fred en
Claudia Schaarman bij het bedrijf wo-
nen, is een afspraak buiten reguliere
openingstijden erg gemakkelijk.
Zij nodigen u dan ook van harte uit om
te komen kijken onder het genot van
een heerlijk kopje koffie. Zie voor ope-
ningstijden en speciale Aktie prijzen
www.123biljarts.nl. Het telefoonnum-
mer is 0591-381819.

Fred en Claudia Schaarman.

Biljarts
Sportprijzen NK libre klein eerste klasse 

Hugo Duivenvoorde 
vroege kampioen in Bussum
Al voor het begin van de laatste ronde
was Hugo Duivenvoorde verzekerd van
het nationaal kampioenschap eerste
klasse libre. Toen de speler van BV Ja-
cobswoude met twee punten voor-
sprong het laatste duel van het toernooi
aanging met Nico Sprenkeling, was
zijn gemiddelde dusdanig hoog, dat hij
ongrijpbaar was voor de concurrentie.
De partij in de vierde ronde, die hij te-
gen Marty Jongmans van De Wellse Va-
ert in vier beurten uitmaakte, heeft daar
zeker toe bijgedragen. 
De hoogste serie werd gemaakt door
de als tweede geëindigde Peter van

Spanje, die in één keer 113 treffers liet
bijschrijven.
De organisatie was bij O.G.B. in goede
handen

Eindstand
Naam vereniging pnt moy HS
1.  Hugo Duivenvoorden Jacobswoude 12 14.21 95
2.  Peter van Spanje Almere ’83 8 6.66 113
3.  Nico Sprenkeling D.V.O. 8 5.84 38
4.  Henk van der Kuil De Biester 6 6.95 36
5.  John Luc Hutten D’oale Delle 6 6.79 77
6.  Marty Jongmans Wellse Vaert 6 6.32 66
7.  Ad Verbrugge K.O.T. 6 5.05 35
8.  Henk Weijers Maarland 4 5.47 48

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
EK jeugd klassiek Afferden biljart.tv 9-11 april
Topteam eredivisie Haarlo o.v.b. youreventlive.nl 10 april
Play-offs klassiek Duitsland youreventlive.nl 8-9 mei
Bekerfinale driebanden Rijsbergen ?? 21-23 mei
NK poolbiljart biljart.tv september
NK Masters driebanden biljart.tv september
EK jeugd driebanden Hoogeveen biljart.tv 17-19 september
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op biljart.tv en youreventlive.nl

Live volgen NK’s  
Voor het live volgen van alle ronden en tussenstanden NK’s, maar dan zonder
livebeelden: zie www.knbb-pk.nl/uitslagen.php. Daar staan ook de gegevens
van nationale voorwedstrijden.

BV Horna wint topteamfinale
jeugd in Wormerveer
Tijdens de finale topteams bij BC Om
de Noord in Wormerveer is het team
van Horna kampioen geworden. Team-

leider Bas Bouwhuis mag trots zijn op
jongens; Hidde Lub, Dennis Groot, Ray-
mond Groot en Sam van Etten.

WEDSTR. PARTIJ TE BEH. BEH. %
PUNTEN PUNTEN CAR. CAR. CAR

1. BV. Horna 4 - 2 12 - 6 2010 1605 79,9
2. JBV. Tilburg 4 - 2 10 - 8 1690 1501 88,8
3. 's Hertogenbosch 2 - 4 8 - 10 1690 1510 89,3
4. A1Biljarts / E.G.B. 2 - 4 6 - 12 1620 1399 86,4

Eindstand
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Kader poule 7

BCO/Bocxe Biljarts nadert koppositie 
’s-GBC – BCO/Bocxe Biljarts 2-6. In de-
ze topper van speelronde zestien was
Joop Hansen kansloos tegen Ben Dui-
venvoorde gezien de 37-160 cijfers na
zes beurten. Rick Pot kreeg één kans
meer tegen Peter Walgreen: 64-120
(7). Hans de Jager ging onderuit tegen
Mark Bakker. Willem van Deventer red-
de via 270-207 na elf omlopen de eer
voor de thuisploeg en tevens titelkandi-
daat.
BCO/Bocxe Biljarts – De Engel/Van
der Aart 5-3. Ben Duivenvoorde was
nog steeds in vorm en nu had hij maar
vijf pogingen nodig voor zijn 150-73

zege op Cas Juffermans. Hans Borst
bleef met 230 uit tien en serie van 114
ook aan de goede kant van de score.
Wilfred Wijnnobel deelde met Van der
Aart.
Carambole/Ernesto – BCO/Bocxe Bil-
jarts 4-4. Jurgen de Ridder bleek in
speelronde achttien met een 57/2 moy-
enne van 40.00 en reeks van 151 te
sterk voor Hans Borst. Theo Zwarthoed
versloeg Ben Duivenvoorde met 180-68
na acht omlopen. Mark Bakker (nipt) en
Peter Walgreen vertrokken met de winst.
Met nog vier wedstrijden voor de boeg
zijn er nog diverse titelkandidaten.   

Eerste divisie topteam

De Wellse Vaert steeds dichter bij
kampioenschap
In de eerste divisie topteam is De Wellse
Vaert hard op weg naar het kampioen-
schap. Met nog zes duels voor de boeg
heeft men vijf punten voorsprong op
naaste concurrent HPS Industrial. Tijdens
speelronde tien was het Welbergse team
met 6-0 en 4-2 duidelijk sterker dan Dek-
kers Biljarts Rosmalen. In de eerste wed-
strijd zette VandeLoo bij het libre een
reeks van 182 neer en rekende René
Luijsterburg bij het kaderspel in vijf beur-
ten af met Eric Dericks. De volgende ont-
moeting was Luijsterburg nog sneller
klaar en tikte zijn 175 benodigde ca-
ramboles in drie pogingen bij elkaar. BV
Carambole Rumpt won met 5-1 en 4-2

van Reedijk Banden/Wellse Vaert. Ver-
lies en winst was er voor BV Rosma-
len/Foruminvest tegen Hektisch & Park-
zicht. De eerste wedstrijd eindigde met
1-5 in het nadeel van de thuisclub, waar-
na met 4-2 een succesvolle revanche
volgde. JWB Koerier/Zandweerd ging
met 2-4 en 0-6 twee keer onderuit tegen
MCR Metaalconservering. Topteam
BCA moest in Biljartcentrum Arnhem de
eer twee keer aan Zaal Verploegen la-
ten. In de tweede ontmoeting had Mar-
tin Vreekamp van Zaal Verploegen via
een serie van 208, maar drie pogingen
nodig om een 148-250 libre overwin-
ning op Ronny Mathysen te behalen.   

Kader poule 4

Spanning aan de kop loopt op

Speelronde 16
Biljartakademie Eindhoven – BC Tege-
len 1-7. Michel van Bommel verloor met
119-190 na negen beurten van Sjeng
Burhenne. Van Esch Biljarts/De Peel –
Maarland 1-7. Hier was het bezoeker
Maurice Sangen die na zeven pogin-
gen aan de finish met 170 caramboles
stond. VOP/DWH – Halfweg 6-2. Jon-
geling Guido Kauffeld speelde met hon-
derdzestig treffers en zeven omlopen
middels 22.86 het hoogste moyenne. 't
Zwaantje – Jansen de Jong/Maasoever
2-6. Sjef Jansen verloor nipt met 225-
170 na zes beurten van Wim Welten,
die een serie van 127 produceerde.
Hans Toonen redde het net niet tegen
John Timmermans: 97-100 (8). Jaco van
der Ven zag Leo Karmanns met de 126-
170 winst na negen pogingen vertrek-
ken. 't Kempke – De Tapperij/Optiek
van Gool 4-4. Piet Gerrits scoorde 210
uit 7. Bij de bezoekers haalde Peter
Hendriks uit met 110 caramboles na
maar vijf omlopen. Op de Klos – Bouw-
Center Van Hoppe 6-2. Tonnie Houten
en Wiel Wolters hadden beiden slechts
acht kansen nodig. 

Speelronde 17
Halfweg – Van Esch Biljarts/De Peel 8-
0. Eric Dericks (6), Piet Volleberg (8) en
Jos Kersten (9) bleven allen onder de
tien beurten. Jansen de
Jong/Maasoever – 't Kempke 7-1.
Sjeng Cuypers was na 3-9-27-41-9-19-
2 klaar. Wim Welten presteerde 43-17-
42-0-23-35-0-20. John Timmermans
had helaas geen tegenstander. De Tap-
perij/Optiek van Gool – BouwCenter
Van Hoppe 5-3. Jos Verberne wees Bert
Vermeulen met 110-82 na negen beur-
ten terug. 

Biljartakademie Eindhoven – 
Halfweg 6-2 
Jaap Peerenboom verzamelde zijn
tweehonderd punten na zes pogingen
en dat leverde 33.33 en een reeks van
99 op. Van Esch Biljarts/De Peel –
VOP/DWH 4-4. Noud Janssen bracht
de stand op 2-2 toen hij voor 130 uit
acht zorgde. Jan van Oosterhout trok
vervolgens met 47-160 (6) aan het kort-
ste eind tegen Leon Elbers. Kopman Ro-
land Deelen zette de 4-4 remise in de
boeken toen hij de 190 caramboles al
na vijf pogingen bij elkaar had. 't
Zwaantje – Maarland 2-6. Frans Bor-
gignons, serie van 109, realiseerde
240 treffers na acht omlopen. Teamge-
noot Peter Haanen scoorde 220 uit 7.
Bernie van Hooij redde via honderd-
twintig caramboles na negen beurten
de eer. BouwCenter Van Hoppe – Jans-
sen de Jong/Maasoever 4-4. Johan
Martens was met 130 uit negen succes-
vol. Bij de gasten scoorde Wim Strik
120 treffers na zeven pogingen. Op de
Klos – De Tapperij/Optiek van Gool 7-
1. Tonnie Houten was met 25.00 moy-
enne en serie van 117 een maatje te
groot voor Gerrit van Asten. Stanis Woj-
cik liet Henk Rosmulder met 120-46 (9)
zijn hielen zien. 
Met nog vier duels voor de boeg is Op
de Klos lijstaanvoerder maar BC Maar-
land, 't Zwaantje en Van Esch Bil-
jarts/De Peel liggen op de loer.

Peter Hendriks van De Tapperij/
Optiek van Gool: 
110 caramboles na vijf beurten. 

Kader poule 3

Billardcafé De Veemarkt verslaat
De Markt/De Onderbouw 

Speelronde 19
Buitenlust/Van Kommer – De Markt/De
Onderbouw 4-4. 
Erik van der Linden zette Maarten
Broers met 260-33 na zeven beurten
opzij. Bram Vonhof ontmoette een in
vorm zijnde Harry van Heumen: 32-
130 (5). 
Voor Van Heumen dus een moyenne van

26.00 en bovendien een serie van 103. 

Speelronde 20
De Korenmolen 2 – Billardcafé De Vee-
markt 4-4. Erik Tabor (160) kreeg maar
vijf kansen van Willem Siebelink: 153-
180. 

Speelronde 21
Billardcafé De Veemarkt – De Markt/De
Onderbouw 6-2. In Doetinchem was de
kortste partij voor Ronald van Gooswil-
ligen die Maarten Broers met 190-87
na acht pogingen de baas bleef. Bennie
van Raaij mocht één keer meer naar het
biljart om Harry van Heumen te ver-
slaan middels 120-81. Willem Siebe-
link won in een lang duel van Wim de
Vos. Namens de gasten uit Doesburg
redde Hans Berendsen de eer. 

Martin – Billardcafé 
De Veemarkt 3-5
Van Gooswilligen arriveerde wederom
na acht beurten bij zijn 190 treffers. De
Markt/De Onderbouw – De Methorst 6-
2. Wim de Vos kreeg in Doesburg ne-
gen mogelijkheden van Richard
Meeuwissen en dat leidde tot 61-120.
Lijsaanvoerder De Korenmolen heeft
een mooie voorsprong opgebouwd.

Ronald van Gooswilligen.

Kader poule 5

Touché zit koploper achter de hielen
Speelronde 16
Touché – Rosmalen/De Hazelaar 6-2.
Nicky van Venrooij speelde in zijn thuis-
basis de 260 caramboles al na zes
beurten bij elkaar. Dat leverde een mo-
yenne van 43.33 en bovendien serie
van 105 op. DOS '71/2 – Rosma-
len/De Hazelaar 3 4-4. Willy Rooijen-
dijk boog met 152-270 na eveneens
zes pogingen voor Gert-Jan Veldhuizen. 

Speelronde 17
De Vriendenkring – Touché 4-4. Jan van
Dongen bleef via 190-143 (9) als enige
onder de tien beurten. Rosmalen/De Ha-
zelaar – Rosmalen/De Hazelaar 3 2-6.
Alex Ulijn tegen Jordy Kanters leverde 200-
84 na zeven pogingen op en voor de win-
naar ook een serie van 115. Zijn kopman
Dennis Polman zorgde voor een reeks van
118 maar hij verloor wel van Gert–Jan
Veldhuizen (serie 116) met 193-260 na
tien omlopen. Jean Paul Schipper verza-
melde de honderd punten na acht beurten. 

Speelronde 18
Rosmalen/De Hazelaar 3 – De Vrien-
denkring 2-6. Gert-Jan Veldhuizen te-
gen Lyon Megens (reeks 141) kreeg een
114-220 eindstand na zes pogingen.
Jordy Kanters redde het middels 95-190
(8) niet tegen Jan van Dongen.
Rosmalen/De Hazelaar 2 – NGTR 6-2.
Paul van de Wouw haalde uit met twee-
honderd treffers na maar vier omlopen
en ook was er een serie van 146. Voor
de gasten realiseerde Cees van Eindho-
ven honderdvijftig uit acht. DOS '71/2
– Rosmalen/De Hazelaar 4-4. 
Bij de bezoekers had Dennis Timmers
met 190 uit zeven de minste kansen no-
dig. Bert Thoonen produceerde hon-
derdvijftig punten na negen beurten.
Met nog vier ronden te gaan heeft lijst-
aanvoerder Wapen van Liempde twee
punten voorsprong op Touché. De
teams ontmoeten elkaar op donderdag
8 april in 't Fabeltje te Oss, de thuisba-
sis van Touché. 

Bandstoten 3e klasse gewest NON groep Noord

Peter Turk slaat toe in Daarlerveen
Met twaalf punten eindigde Peter Turk
(De Klameare) als eerste en daarmee
plaatste hij zich voor het NK. In Daar-
lerveen realiseerde de biljarter uit Wor-
kum een algemeen moyenne van 1.98.
Runner-up Lolkema (De Bleek) zorgde
via 2.12 voor het beste gemiddelde. De
kortste partij bleek via 3.66 voor Jan
Bakker. Hekkensluiter Jan Bulthuis
presteerde het om met zeventien caram-
boles de hoogste serie te maken. 

Het NK is van 7-9 mei in Huizen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Turk De Klameare 12 1.98 15
2. L. Lolkema De Bleek 10 2.12 16
3. Jan Bakker Het Achterdeel 8 2.01 11
4. Wim Wolting De Driesprong 6 1.99 12
5. Jan Buitenga Biljartschool Davids 6 1.94 12
6. J. Endeman KBC 1911 6 1.86 14
7. Teun Biglaar Den Mariënberger 4 1.73 11
8. Jan Bulthuis De Pomerans 4 1.52 17
Toernooigemiddelde: 1.89.

Bandstoten 2e klasse 16-18 april

Gewestelijke eindstrijd in Hapert
Vereniging L’Union organiseert deze
gewestelijke finale in 't Huukske aan
Kerkstraat 76 te Hapert. 
Aanvang op vrijdag 16 april om
19.00 uur en zaterdag en zondag
11.00 uur. 
De moyennegrenzen zijn 2.30 tot 3.50
en de duels gaan over 75 caramboles. 

Naam Vereniging Gem
1. Leon Elbers De Vriendenkring 3.85
2. Jan Donkers De Koikarpers 3.43
3. Jac Hubens BVG 3.22
4. Wim van Tienen BC Tegelen 3.21
5. Leon Keulen La Plaza 3.21
6. Henk van der Leeden 't Vrijthof Libre 3.17
7. Cor de Ree De Ketsers 2.96
8. Jacky Geerlings DBA 2.74 



Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom:

Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Zwarte Laperti keutas
+ GRATIS towel
Van € 92,00 
voor

Wegens succes geprolongeerd.....

Aanbieding:
normaal € 220,-

Introductiekorting 

10% nu voor

€ 198,-

€ 69,50

€ 95,00

Tas bruin of
zwart
Van 
€ 45,00
voor 

€ 39,00

€ 4,25

Buffalo
Elan keu

Van € 125,00
nu voor 

Adam cue
Jean van Erp
the Iceman

Balpoets
Anti Static  
Biologisch afbreekbaar
balpoetsmiddel
van € 5,50 voor

No Blue 
powerspons 
om topeind te cleanen
Nu

€ 1,00

Raymond 
Ceulemans krijt
Nieuwe 
verpakking 
maar ook 
nieuwe 
kwaliteit

€ 4,95

De laatste twee 

Raimond
Burgman
Keu
met extra topeind  
van € 474,00 voor 

Alleen met 11m
top en 470 gram
gewicht

€ 299,00

Buffalo 
keu BF 22
van € 145,00 voor

€ 120,00

Radium energie
zuinige lamp
van € 35,00 

€ 28,00
Buffalo Pro Shaft  

voor driebanden groot
toplengte 71cm   
van € 89,00 voor

Longoni Eko Maple top  

alle maten
van € 45,00 voor

€ 75,65

€ 37,50

Longoni Pro 2+ top  

Toplengte 71cm 11 of 12mm
van € 135,00  voor
Inclusief passend 
maken op oud 
onderstuk

€ 99,50

Open- of 
gesloten 
versie
maten 
S-M-L-XL
linkse of
rechtse 
hand

€ 15,95

Ook Dick Jaspers
speelt met Mecguanto
handschoen

voor
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