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Bril speciaal op
uw sterkte

aangemeten en
aan uw stijl 
aangepast

Markt 1D, 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
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Simonis Biljartlakens
Landsfinale 2010 keukens
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Bedrijvenweg 11  St-Michielsgestel
073-5340930 www.particolare.nl
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Bedrijvenweg 11  St-Michielsgestel
073-5340930 www.particolare.nl
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Op 25, 26 en 27 juni zal Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein weer
hét breedtesport evenement van het jaar van de KNBB huisvesten. Tijdens
de Simonis Biljartlakens Landsfinale 2010 zijn in drie dagen ruim 500 wed-
strijden nodig om de Nederlandse kampioenschappen van de landscom-
petitie van de KNBB-vereniging Carambole en de tweede-, derde- en vier-
de divisie van de Sectie Driebanden Groot  te beslissen.

Online verkoop, snelle levering!
Betrouwbare service

Alles voor Pool en Carambole!
en een beetje snooker

www.Biljartwinkel.nl

www.Biljartwinkel.nl

De Westhoek uit Drunen is op zondag 27 juni één van de deelnemende teams in
de vijfde klasse libre

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

de Distelbiljarts
Kade 46 

4703 GH Roosendaal
0165 563 800

www.dedistelbiljarts.nl

De deelnemende teams hebben zich na
de districtskampioenschappen via de ge-
westelijke finales geplaatst en zijn met
uitzondering van driebanden-groot inge-
deeld in twee poules van vier teams. De
klassementen van de voorrondes en de fi-
nale worden opgemaakt op basis van:
a.: wedstrijdpunten, b.: partijpunten,
c.: percentage gemaakte caramboles ten
opzichte van het aantal  te maken ca-
ramboles, d. aantal gemaakte carambo-
les. De poulewinnaars spelen om de eer-
ste en tweede plaats, terwijl de nummers
twee van de poules strijden om de plaat-
sen drie en vier.  Naar verwachting zal
de finaleronde omstreeks 17.30 uur wor-
den gespeeld. De plaats van handelen is
Sportcomplex Merwestein, Merwede-
plein 1 te Nieuwegein. 
Na de aanmelding tussen 09.00 en

Lees verder op pagina 3

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

Tel.: 0493-441200
info@tonnyfreriks.nl

Ook in 2010 zijn wij er 
voor u betreffende:

- aan-/verkoop
- huur/verhuur
- taxatie

Een uitgebreid aanbod
vindt u op:

WWW.TONNYFRERIKS.NL

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

09.15 uur zullen de wedstrijden om
10.00 uur aanvangen. 
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Nederlanders bezetten laatste plaatsen in Brugge

Duitsers Europees kampioen
jeugdteams

Het Europees kampioenschap voor
jeugdteams is voor Nederland teleur-
stellend verlopen. In het Belgische Brug-
ge eindigden zowel BV Horna als ’s-
Hertogenbosch in hun poule als laatste.
De strijd om de zevende en achtste
bracht winst voor Horna. Het Duitse
team van Elfenbein Höntrop 1968 was
in de finale sterker dan het Belgische
KBC Zanzibar Leuven en veroverde de
Europese titel.

Eindstand
Team Land pnt moy HS PP
1.  ELFENBEIN HÖNTROP 1968 D 14 13,30 173 6
2.  KBC ZANZIBAR LEUVEN B 15 8,28 148 6
3.  L'HAY LES ROSES F 18 12,29 143 6
4.  BC TERGNIER F 10 12,09 107 4
5.  BC OP DE MEIR B 12 12,93 270 4
6.  BC PONETOVICE CZ 9 12,29 94 1
7.  BV HORNA NL 10 11,35 128 3
8.  ’s HERTOGENBOSCH NL 8 8,90 55 2

Elfenbein Höntrop 1968

Bandstoten 2e klasse

Anton Slof uit Ter Aar ijskoud 
de beste tijdens NK in Gorredijk

Na drie ronden was reeds duidelijk wie
een rol van betekenis zouden spelen.
Anton Slof, Berend Grave, Cock Florie
en Leon Keulen hadden toen al een gat
geslagen van minimaal vier punten ten
opzichte van de overige vier deelne-
mers. Na de voorlaatste sessie waren
Slof (10 pnt en 4.42), Keulen (10 pnt en

3.62) en Florie (9 pnt en 3.21) nog in
de titelstrijd. Leon Keulen moest winnen
van Berend Grave en Cock Florie van
Anton Slof, die door een beter moyenne
ook aan remise genoeg had. Grave re-
aliseerde eerder al in de openingsronde
met 31 caramboles de hoogste serie en
de kortste partij via 75-45 (12) tegen

Vlnr: Anton Slof, Cock Florie, Theo van Dinther, Alex ter Weele, Leon Keulen, Be-
rend Grave, Jan Visser en George Ruymbeeck. Foto: www.bcgorredijk.nl.

BC Gorredijk heeft medio mei met veel genoegen het NK bandstoten klein
tweede klasse georganiseerd. Anton Slof toonde zich na een thriller de
beste van iedereen. Het evenement is bijzonder succesvol verlopen. De ar-
bitrage was perfect, de schrijvers hebben goed hun best gedaan, de cate-
ring bleek prima verzorgd en vooral de spelers hebben er een geweldig
toernooi van gemaakt. Spannend tot en met de laatste (na)beurt die het
kampioenschap heeft beslist. 

Alex ter Weele. Berend Grave liet in de
slotronde tegen Leon Keulen nog even
zien dat hij eigenlijk ook bij de top drie
hoorde en maakte Keulen, die het in het
laatste gedeelte van het duel liet lopen,
na zeventien pogingen met 75-42 in.
Omdat deze partij eerder uit was, had
op de andere tafel Cock Florie op dat
moment de beste papieren door een rui-
me voorsprong op Anton Slof. Na een
paar missers van Florie kwam Slof toch
weer dichterbij. In de veertiende beurt
maakte Cock Florie de partij uit en hoor-
de in gedachte het Wilhelmus al voor
hem spelen. 
Anton Slof moest in de nastoot nog der-
tien caramboles maken en het talrijke
publiek, met een live verslag op RTV
Hollands Midden van Willem van Lith,

keek ademloos. Na onder andere een
viertal verschrikkelijk moeilijke posities
zag men hoe de koele kikker uit Ter Aar
zijn laatste treffers uit zijn keu toverde
en dankzij de remise terecht de nieuwe
Nederlands kampioen werd. Door de
geweldige entourage en perfect materi-
aal kwam het toernooigemiddelde op
3.44. Verslag met dank aan Kees Pee-
tam.
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Anton Slof Inn ’t Lely Veldt 11 4.54 25
2. Leon Keulen La Plaza 10 3.48 24
3. Cock Florie Vianen 10 3.40 30
4. Berend Grave Phoenix 8 4.09 31
5. Alex ter Weele Pomerans 1928 6 3.48 18
6. Theo van Dinther SOKO 5 3.07 19
7. George Ruymbeeck De Troubadour 3 2.94 16
8. Jan Visser Onder Ons '67 3 2.78 18

”Heel bijzonder, heel gewoon”

In Memoriam biljartmoeder Corke -
Corrie Gerritsen-Willems
Op 16 mei is plotseling overleden Corrie Gerritsen-Willems, vier maan-
den na de leeftijd van 70 jaar te hebben bereikt. Corrie en haar man
Toon hadden de zaak overgedragen en woonden inmiddels in een
mooie bungalow. Eindelijk gingen ze genieten, lekker uit eten en een
heerlijk glaasje, allerlei mooie dingen bekijken, dus erop uit! Corrie
bleef ondanks dat ze niet meer op uur en tijd hoefde te letten, net als
Toon, toch een bezige bij. De bungalow hadden ze naar wens ingericht
en van de nodige gemakken en snufjes voorzien. Zo had Corrie pas
een stoomoven aangeschaft, want zij hield net als Toon van lekker eten.
Ze heeft er echter niet van kunnen genieten, haar leven werd abrupt af-
gebroken. Tijdens de crematie op 21 mei, werd duidelijk dat Corrie
voor velen een bijzondere vrouw was, het was een overvol cremato-
rium met o.a. het voltallige personeel uit de horecatijd om haar de laat-
ste eer te bewijzen. 

Corrie, bekend als Corke, was een
ondernemende vrouw, klein van stuk,
maar ze stond haar mannetje. Meer
dan 30 jaar waren Corrie en Toon be-
kend als kasteleinspaar. Voor Corrie
was het café totaal niet vreemd, want
ze groeide op in het horecabedrijf van
haar ouders. Toon legde tenslotte zijn
hamer en het beroep van bouwvakker
neer, om het kasteleinsvak onder de
knie te krijgen. In  1983 vertrokken ze
naar de Diessenseweg in Hilvaren-
beek. Samen met Toon maakte Corrie
dat het gemoedelijke café en zalen-
complex binnen no-time bekend stond!
‘De Toerist’, zoals het heette, deed de
naam eer aan, er kwamen heel wat
toeristen, bussen vol! Een zeer goed lo-
pende café annex zalencomplex, waar
heel veel te doen was, maar wat voor-
al wijds bekend stond als zeer gastvrij
en met heerlijk eten!
Vakantie was er voor het kastelein-
spaar niet bij, daar hadden ze geen
tijd voor. De zaak was elke dag open
van 08.00-01.00 uur en in de weeken-
den zelfs tot 02.00uur! Fietsers, de po-
litie, burgemeester, biljartverenigingen,
bridgeclub, motorclub, verschillende
wielerverenigingen enz. hadden er
hun thuishonk. Maar er werden ook
veel biljartfinales en voorwedstrijden
gespeeld, van districts tot nationaal ni-
veau. Biljarters kwamen uit heel het
land later in het jaar terug naar het ca-
fé, om lekker op het terras te zitten om-
dat de goede verzorging van Corrie en
Toon hen nog lang bij bleef. Naast de-
ze gastvrijheid, maakte de eenvoud
die ze samen uitstraalde het onafschei-
delijke paar zo bijzonder. 

Moeder Corke    
Corke en Toon kozen er bewust voor
kinderloos te blijven, want om beide ta-

ken voor 100% goed te volbrengen,
zou niet gaan hadden ze het idee. De
rol van moeder was Corke echter niet
vreemd, ze werd de moeder van de
jeugdbiljarters, die door haar dan ook
compleet in de watten gelegd werden!
Het kon zo druk niet zijn in de zaal, of
ze was erbij. De jeugd kon bijna altijd
rekenen op fris met gebak. Bij iedere
biljartwedstrijd was Corke daar met
een serveerwagen vol broodjes, soep
en andere lekkernijen, dit om de
gasten nog eens extra te verwennen.
Tijdens finales werd op zaterdag en
zondag door haar zelfs een complete
maaltijd of  buffet verzorgd. De feesten
die in het grote zalencomplex gehou-
den werden, onderscheidden zich van
anderen, door het feit dat Corke alle
vleesproducten bij de echte slager ging
halen, vers en nog eens vers! Het motto
van Corke was dan ook altijd: ‘Jij bent
de baas Toon, maar ik regel alles’! Het
verdriet is voor velen ook erg groot,
maar zeker voor Toon. Zijn alom ge-
liefde maatje………. is niet meer. Dank
je wel Corrie, voor al je goede zorgen!

“Een geliefd mens gaat niet dood”
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Libre hoofdklasse jeugd

Ferry Diego Jong heerst op NK in Zwolle

In De Buitensociëteit te Zwolle verza-
melde koploper Ferry Diego Jong na
drie partijen de volle zes punten. Luke
Arends volgde met een beter algemeen
moyenne op twee punten achterstand.
Jean Paul Schipper had ook vier punten
maar het minste gemiddelde. In de vier-
de sessie viel de beslissing zo goed als
zeker. Arends werd uitgeschakeld voor
de titel door na slechts twee beurten met
179-180 van Raymon Groot te verlie-
zen. Beiden produceerden toen een se-
rie van 178. Ferry Diego Jong deelde
de punten met Jean Paul Schipper
waardoor hij met twee punten voor-
sprong op zijn nog enige concurrent
Schipper de slotronde inging. Daarin
versloeg De Veemarkt speler Luke
Arends lijstaanvoerder Ferry Diego
Jong met 180-99 na veertien beurten.

Jean Paul Schipper profiteerde niet want
hij ging onderuit tegen Joey Kremers.
Runner-up Luke Arends had in de derde
ronde met honderdtachtig caramboles
in de openingsbeurt voor de kortste par-
tij en tevens hoogste serie gezorgd. Bo-
vendien realiseerde de pas zeventien
jaar geworden Arends met 21.41 het
beste algemeen gemiddelde. Dat kon
de titel voor Ferry Diego Jong (15) ech-
ter niet verhinderen. In deze klasse van
7.00-11.00 was het toernooigemiddel-
de liefst 14.15. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ferry Diego Jong NHD Borden Appel 7 15.45 96
2. Luke Arends De Veemarkt 6 21.41 180
3. Raymon Groot Horna 6 15.33 178
4. Joey Kremers ABC 't Töpke 6 15.17 95
5. Jean Paul Schipper Gelre 5 14.81 105
6. Jeffrey Lenaers Onder Ons '67 0 7.00 58

Foto: Jaap Boeree van De Zwolsche Biljartclub.

Simonis Biljartlakens Landsfinale 2010
Vervolg van de voorpagina

Biljartliefhebbers die niet naar Nieuwe-
gein afreizen, kunnen de ontwikkelin-
gen volgen via 
www.competite.knbb.nl/landsfinale

Klasse A-driebanden groot
Zondag 27 juni
Driebanden Academie
Maarschalk
Midwolda ‘79

Klasse B1-driebanden klein
Zaterdag 26 juni
Poule 1 Poule 2
De Wellse Vaert La Plaza
BV Stolwijk De Carambole
De Taveerne De Kuul
Dronrijp De Bosrand

Klasse B2-driebanden klein
Poule 1 Poule 2
Old Dutch Touche
De Beek Alles Door Oefening
B.V.L. Net Mis
De Brouwerij Met Kracht Vooruit

Klasse C1-libre
Zaterdag 26 juni
Poule 1 Poule 2
H.M.S. Onder Ons
Papendrecht Treffers
Carambole Rosmalen
Biljartsch. Davids Sport/Vriendschap

Klasse C2-libre
Zondag 27 juni
Poule 1 Poule 2
De Wellse Vaert Ambiani
Centrum Onder Ons ‘67
Carambole De Corner
EemsmondEllenkamp

Klasse C3-libre
Zondag 27 juni

Poule 1 Poule 2
De Kannebuis E.M.M.
De Sprinter Wieringerw. BC
De Hertogen Heideroosje
De Vierspron B.C.A.

Klasse C4-libre
Vrijdag 25 juni

Poule 1 Poule 2
De Kannebuis Holtum
Vlietlanden Ook Biljarten Is Sport
De Hertogen Rhienderse BV
Harlingen De Veemarkt

Klasse C5-libre
Zondag 27 juni

Poule 1 Poule 2
De Westhoek BC Maarland
Onze Vrije Avond Onder Ons ‘67
Onder Ons OBC De Schutskooi
Biljartclub Lekkum B.C.A.

Damesbeker
Poule 1 Poule 2
Midden-Brabant Kempenland
Jacobswoude Royal
Almere ‘83 ’s-Hertogenbosch
De Harmonie De Driesprong

Recreanten
Vrijdag 25 juni

Poule 1 Poule 2
Vriendenkring 65+ Delta Zuid-West
Nog niet bekend Nog niet bekend
Ons Huis Eem en Flevoland
Ouderen BV OBV ’t Centr. Karel Lassche

Van 11 tot en met 13 juni in Doesburg

Kadertoernooi in De Onderbouw 
ginnen de partijen om 11.00 uur (tot
circa 20.00 uur) en zondag wordt er
van 11.00 uur tot circa 18.00 om de
prijzen gestreden. Een buitenkans voor
alle biljartliefhebbers in deze regio om
mooie biljartwedstrijden te gaan kij-
ken. De toegang is gratis en het adres
is Juliana van Stolberglaan 5. De or-
ganiserende vereniging heeft onlangs
een fraaie nieuwe site in gebruik ge-
nomen. Zie www.bvdemarkt.nl. 

Clubhuis BV ”De Zwaan”

Hoogdijk 32
5091 CH Middelbeers

Tel. 013 - 5141266
Nu 2 biljarts

www.cafedezwaan.nl

Bruiloften• FeestenBruiloften• Feesten
Partijen • VergaderingenPartijen • Vergaderingen

De Zwaan
Café • Restaurant • Middelbeers

Van vrijdag 11 t/m zondag 13 juni
2010 wordt in Biljart-, dart- en zalen-
centrum De Onderbouw al weer het
zesde Doesburgse kadertoernooi geor-
ganiseerd. Het kaderteam van biljart-
vereniging De Markt heeft 20 spelers
uitgenodigd voor dit evenement, o.a.
Rein Peters, Herman Woeltjes, Raymon
Gielens, Cor van der Groep en win-
naar van vorig jaar Martijn Egbers.
Voor de spelers het afscheid van het
seizoen en de uitdaging om nog een
keer fantastisch spel te laten zien; voor
het publiek de kans om biljarten van
een heel behoorlijk niveau te aan-
schouwen.
Vrijdagavond 11 juni om 19.00 uur
starten de eerste wedstrijden; er wordt
op vier tafels gespeeld. Zaterdag be-

In den Sleutel en De Huiskamer

Dochter voor Carel van Hoof en
Marga Mennen
Hier ben ik dan!
De één had een jongen gedacht
de ander een meisje verwacht
Maar aan die wens kon ik mij niet storen
ik ben op 17 mei 2010 om 12.45 uur
als meisje geboren

Lynn
3560 gram en 51 cm.
Moeder en kind maken het goed en dat
geldt ook voor de vader.
Lynn is petekind van:
Astrid van Hoof en Peter Mennen

Carel en Marga zijn de horecaonder-
nemers van café In den Sleutel aan de
Stationsstraat 8 te Deurne. Daar staan
twee 2.10 biljarts en er zijn drie vereni-
gingen gevestigd die actief zijn in de
Deurnese Biljartbond (DBB). Dat zijn
HGL, Pomerans en D’n Anlaup. Boven-
dien wordt er al jaren een 55+ toernooi
georganiseerd met dertig deelnemers.
Sinds kort beschikken Carel en Marga
met De Huiskamer ook over een fraaie
locatie voor feesten en partijen. De
Huiskamer is gevestigd in de voormali-
ge thuisbasis van vereniging D’n An-
laup, gelegen aan Zeilbergsestraat 83
te Deurne-Zeilberg.   
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Bezoek onze site voor het complete assortiment
www.snelinkt.nl    www.stealx.nl

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Nederland wint in Duitsland

Interlandbeker artistiek definitief
voor KNBB

Dankzij een fantastische teamgeest is
het de Oranje-acht gelukt de wisselbe-
ker voor het vierde jaar op rij naar
Nederland te halen. In Krefeld gingen
de teams van de DBU en de KNBB tot
aan de laatste twee partijen gelijk op.
Won het ene team op het ene biljart,
dan verloor het andere team op het an-
dere. Het enige steekje dat team 1 the-
oretisch liet vallen, maakte team 4
goed. Wel nam de KNBB-delegatie
gaandeweg een voorsprong in totaal
gewonnen sets, en dat cijfer leek de
doorslag te gaan geven in de einduit-
slag. 
In de finale namen de beide Neder-
landse teams een 2-0 voorsprong in
sets, maar lieten zij de Duitsers op gelij-

ke hoogte komen. Na zwaarbevochten
beslissende sets kon de complete KNBB-
delegatie juichen. 
Hulde aan Martin van Rhee, Manfred
Hekerle, Ralf Laakmann, Walter Crols,
Jean-Marie Limbourg, Pierre Scheers,
Mehmet Sezer en Robert van Veenen-
daal, die in gezamenlijkheid een top-
prestatie leverden. 
Uiteindelijk was de eindstand 18-14 in
Nederlands voordeel met 34-28 in sets
en 53,6-51,3% gescoorde punten.
Beste speler van de interland was Wal-
ter Crols met 70,16%, beste team
KNBB 2 met Crols en Ralf Laakmann.
De wisseltrofee, in 2000 geschonken
door de DBU, is nu definitief in Neder-
lands bezit.

De acht artistiekspelers die ervoor zorgden dat de KNBB een nieuwe 
wisselbeker moet aanschaffen. Voor vlnr: Ralf Laakmann en Pierre Scheers, 
achter Jean-Marie Limbourg, Mehmet Sezer, Manfred Hekerle, Martin van Rhee,
Walter Crols en Robert van Veenendaal. Foto: Manfred Hekerle. 

Vossenholbokaal op 5 en 6 juni

Xavier Fonellosa naar Daarlerveen
Oud-wereld- en oud-Europees kampioen
en de nummer twee van het laatste EK
biljart artistiek Xavier Fonellosa komt als
deelnemer naar de Vossenholbokaal.
Het lukte organisator Hans Mager om
de Spanjaard vast te leggen voor een
internationaal invitatietoernooi dat z’n
weerga niet kent. Want op 5 en 6 juni
strijden verder onder meer wereldkam-
pioen Eric Daelman en Europees kam-
pioen Sander Jonen in café ’t Vossenhol
in Daarlerveen. “Ik wil er iets groots en
iets aparts van maken.” Met deze in-
steek begon Mager deelnemers te invi-
teren. Hij kreeg gehoor bij 24 artistiek-
liefhebbers uit de top van Nederland,
België, Duitsland, Frankrijk, Spanje,
Oostenrijk en Turkije en kan dus met
trots zeven vlaggen presenteren op het
affiche. Zo’n deelnemersveld met inter-
nationale allure is niet meer bijeen ge-
weest op een invitatietoernooi sinds

2000. De spelers worden door loting
en op sterkte ingedeeld in twaalf kop-
pels, die poulesgewijs 100 figuren voor
de kiezen krijgen. De aanvang is beide
dagen om 11.00 uur. De finalewedstrij-
den beginnen zondag rond 15.00 uur. 
De deelnemers: Europees kampioen
Sander Jonen (titelverdediger), wereld-
kampioen Eric Daelman (Bel.), Xavier
Fonellosa (Spa.), Nederlands kampioen
Erik Vijverberg, Martin van Rhee, Rob
Scholtes, Johnny van Mil, Frans Heigl
(Dld.), Manfred Hekerle (Oos.), Patrick
Vloemans (Bel.), Christoph Schäfer
(Dld.), Jean-Marie Limbourg (Bel.), Pier-
re Scheers (Bel.), Olivier Sellen (Fra.),
Gerd Schwartz (Dld.), Robert van Vee-
nendaal, Walter Crols (Bel.), Cock
Ooms, Rony Baert (Bel.), André Ren-
kens, Klaus Dirschlmayr (Oos.), Roger
Everaert (Bel.), Mehmet Sezer (Tur.), Ka-
rel Dekkers.

Xavier Fonellosa. 

Op 5-6 juni en 18 september in La Carambole te Veldhoven

VG-biljart voorronde 
Zuid-Nederland
In de afgelopen 11 jaar dat de Stichting
Biljart Promotie Veldhoven het Brabants
kampioenschap, dat als voorronde voor
het NK telt, organiseert is het aantal
deelnemende teams verdrievoudigd.
Een flinke groei dus. De 18 teams die
zich voor dit jaar hebben ingeschreven,
zullen verdeeld over 3 dagen, strijden
voor deelname aan het NK 2010. Dat
wordt in Congrescentrum Koningshof,
ook in Veldhoven, gehouden op 18 en
19 december 2010. 
De eerste zes teams zullen op 5 juni de
ballen laten rollen, gevolgd door nog
zes ploegen op zondag 6 juni. De laat-
ste zes formaties spelen op 18 septem-
ber. Al deze voorrondes worden geor-
ganiseerd in biljartcentrum La Caram-
bole aan Oortlaan 156 te Veldhoven. 

De indeling is als volgt:

5 juni 2010
De Timpaan
De Vrolijke Stoters
Vizier
Providentia 
Bronlaak
Pommerans

6 juni 2010
BAR
Goed Geplaatst
Vizier 2
Ons Genoegen
Kempenhaeghe
Swing

18 september 2010
De Timpaan

Goed Geplaatst 2
Pommerans 2
Ons Genoegen 2
Bronlaak
Providentia 2

De teams komen uit heel Noord-Brabant
en Limburg, met als nieuweling Swing
uit Breda. Zij zullen zich snel thuis voe-
len in de grote groep spelers. Elk toer-
nooi is weer een gezellige ontmoeting
tussen biljartliefhebbers en hun suppor-
ters. Omdat sinds vorig jaar met teams
van vier spelers, voorheen zes, wordt
gespeeld is het mogelijk voor clubs om
met twee ploegen deel te nemen. Dit al-
les zou natuurlijk niet mogelijk zijn zon-
der de vele vrijwilligers die voorberei-
dingen treffen, de wedstrijden leiden en
bij de loterij druk bezig zijn. Ook mo-
gen natuurlijk de begeleiders van de
teams niet vergeten worden voor hun in-
zet tijdens het hele jaar.
Met de opbrengst van de loterij pro-
beert de organisatie uit de kosten te blij-
ven. Mocht u hun nog willen ondersteu-
nen, prijsjes voor de loterij zijn altijd
welkom. Neemt u daarvoor contact op
met de organisatie.
Eenieder is natuurlijk van harte uitgeno-
digd om tijdens de dagen het mooie bil-
jartspel te komen bekijken en de fan-
tastische sfeer te proeven. De opening
is op alle dagen om 10.15 uur en rond
17.00 uur is bekend welke teams zich
hebben geplaatst voor de finale in de-
cember. Per voorronde zullen er twee
teams doorgaan. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Petra Strij-
bos, sbpv@live.nl of 06-28050314.

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Dit is team Bronlaak. Zij waren er vorig jaar voor het eerst bij en gelijk mochten
ze ook in het NK spelen. Nu hebben ze zich al met twee teams ingeschreven
omdat ze het zo’n mooi evenement vinden.
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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 

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

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

Jan Hoogers Bokaal te Hattem
Op 25-26 en 27 juni 2010 organiseert 
biljartvereniging DOS Hattem voor de eerste keer het
open C1-C2 libretoernooi om de Jan Hoogers Bokaal
(moy. 2.00-15.00).

Inschrijven kan tot 18 juni via www.doshattem.net 
(nieuws aanklikken).

Inschrijven per E-mail naar: 
g.hoogers@planet.nl of a.kwakkel@chello.nl.

De gegevens van het inschrijfformulier dat op de site staat even
doormailen.

Kosten inschrijving € 7,50 (behalve een wisselbokaal zijn er 4
geldprijzen).

Voor meer informatie kunt u bellen met G. Hoogers
06-40461151.

Kerklaan 12, 7848 AB  Schoonoord
Tel.  0591 38 18 19 - info@123biljarts.nl

Biljart- Pool- en Snookertafels:
laken vernieuwen op locatie, in- en verkoop,
onderhoud, revisie, snelservice  keureparatie,

verkoop van keuen en biljartartikelen
Sportprijzen:

Verkoop bekers, medailles, vaantjes
en een eigen graveerservice

Darts:
Verkoop van darts en dartartikelen

Juni aktie: Aramith Ballcleaner Spray € 5,00 normaal € 7,00

Biljarts
Sportprijzen

www.123biljarts.nl
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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

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

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
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Boelens Beker finales 2010

Roelof Eefting, Melly Schuur en
Moni de Roo kampioen

In de Hoofdgroep (boven 2.50 ge-
middelde) bleek Roelof Eefting van Cen-
tral de beste. Hij verloor in de derde
ronde van Boele Boelens en beiden be-
haalden vier w instpartijen. Eefting was
op basis van het percentage moyenne
echter duidelijk de terechte kampioen.
Hij speelde met 116% beduidend beter
dan Boelens met 92%. Roelof Eefting
won daarmee voor de tweede keer de
Hoofdgroep in zijn biljartcarrière.
In de A-groep (1.50 - 2.50 gemiddelde)
stak Melly Schuur van AG Swart met
kop en schouders boven de rest uit. On-
geslagen won hij het toernooi met een
prachtig gemiddelde van 3.15. Dit mo-
yenne betekent promotie naar de
Hoofdgroep maar een winnaar mag
zijn titel in het daaropvolgende toernooi
ten alle tijden verdedigen. Schuur gaf
echter bij de prijsuitreiking aan komend
jaar toch te willen deelnemen in de
Hoofdgroep en stelt hiermee dus een
extra finaleplaats beschikbaar in de A-
groep voor 2011 en zal hij zelf aan de
voorwedstrijden moeten deelnemen.
In de B-groep (tot 1.50 gemiddelde)
was het bijzonder spannend tot het eind
toe. 
Maar liefst vier personen hadden na de
laatste speelronde zes punten en moest

dus op basis van het percentage ge-
middelde de kampioen bekend wor-
den. De titel kwam hierdoor terecht bij
de debutant Moni de Roo van WBC
’68. Zij had met 116 het hoogste per-
centage van deze vier spelers en werd
daardoor toch zeer verrassend de nieu-
we kampioen, ondanks het feit dat ze
de laatste partij verloor van de nummer
twee Gerolf Schuur.
Hoofdgroep Vereniging Pnt Gem %
1. Roelof Eefting Central 8 3.83 116,3
2. Boele Boelens WBC ’68 8 5.58 92,3
3. Piet Wollerich WBC ’68 4 2.86 89,6
4. Harry Rijks Central 4 2.90 88,0
5. Roel Maatjes Central 4 3.94 80,4
6. Wolter Eling WBC ’68 2 2.49 79,0
A-groep Vereniging Pnt Gem %
1. Melly Schuur AG Swart 10 3.15 115,8
2. Fré Ketelaar Central 6 1.87 81,3
3. Tinus de Vries Kromme Keu 6 1.71 77,8
4. Willem Weerd Central 4 2.37 107,9
5. Jan Poot Central 2 2.00 88,4
6. Piet Velthuis Central 2 1.85 76,4
B-groep Vereniging Pnt Gem %
1. Moni de Roo WBC ’68 6 0.64 116,6
2. Gerolf Schuur AG Swart 6 1.22 111,0
3. Jan Koetje Biljardé 6 1.60 107,3
4. Evert Nanninga Kromme Keu 6 0.96 105,4
5. Caren Eling WBC ’68 4 0.61 101,8
6. Reint v/d Bergh Central 2 0.93 81,1

In party zalencentrum Boelens in Wildervank is medio mei voor de 52e
keer gestreden om de drie verschillende Boelens Bekers (Hoofdgroep, A-
groep en B-groep). Aan dit traditionele toernooi kunnen alle biljarters deel-
nemen, die lid zijn van verenigingen die bij Boelens hun domicilie hebben.
Uiteindelijk vijf spelers + de bekerwinnaar van het vorige jaar plaatsten
zich per groep voor deze finale.

TOSCANA LICHTIDEE
VERLICHTING
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Opheffingsuitverkoop
tot 1 juli 2010.

In de maand juni speciale prijzen

en tot 70% korting!!

Biljarters krijgen extra korting bij Jan Roelofs

Toscana Lichtidee Verlichting 
in Druten stopt per 1 juli 2010
Na 32 jaar beëindigt Jan Roelofs zijn
Toscana Lichtidee Verlichting aan Kat-
tenburg 39 te Druten. De opheffingsuit-
verkoop eindigt 1 juli 2010 en in de
maand juni gelden speciale prijzen, met
tot wel 70% korting. Toscana Lichtidee
is een zaak die voorziet in alles wat er
te wensen valt inzake verlichting. Je kijkt
er je ogen uit met al die fraaie verlich-
tingsartikelen en het allround assorti-
ment. Voor biljarters gelden speciale

prijzen. Zo beschikt Jan Roelofs ook
over energiezuinige lampen van 150
watt voor boven de biljarts ad € 12,50
euro. In juni is Toscana Lichtidee van
maandag tot en met vrijdag geopend
van 9.00-21.00 uur. Zaterdag van
9.00-17.00 uur. 
Tegenstanders voor het seizoen 2010-
2011 zijn nu al gewaarschuwd want
Jan Roelofs gaat meer tijd en aandacht
besteden aan het biljarten.     

Tachtig deelnemers

Ruud Willems Landerds kampioen 
in 't Oventje te Zeeland
Ruud Willems, lid van BC Zeeland,
bleek vrijdag 21 mei de sterkste van in
totaal 80 deelnemers die ingeschreven
hadden voor de 17e editie van het Lan-
derds Kampioenschap driebanden op
de kleine tafel.

De finalepartijen
In de A klasse moest Harrie van Delst
het opnemen tegen Ruud Willems. In
twintig beurten was het gedaan met de
aspiraties van Van Delst na 3-8 verlies.
De B klasse ging tussen Marien Nass en
Piet Verstegen en ook hier geen echte
verrassingen. Driebandenspeler bij uit-
stek Verstegen wist eveneens na twintig
pogingen zijn benodigde tien treffers te
maken en Nass kwam uit op een totaal
van zeven. De C klasse was een span-
nende aangelegenheid. Zowel Jan van
Zutphen en Niels Dekkers scoorden er

lustig op los en in de 24e beurt produ-
ceerde Van Zutphen het vijftiende punt.
Dekkers kon in de nastoot niet meer
langszij komen. In de D klasse was het
ook boeiend tot het einde toe. Zowel Pe-
ter van de Linden als Roger Bax zijn er-
varen driebandenspelers en cadeautjes
worden er dan ook niet veel gegeven.
Toch wist Bax in omloop 28 de wed-
strijd tot een goed einde te brengen al
was het verschil ook hier slechts één ca-
rambole. 

Halve finale wisseltrofee 
Nu gingen de vier kampioenen strijden
voor de Cees Geerts wisseltrofee. Na
loting werd Ruud Willems gekoppeld
aan Piet Verstegen en op de andere ta-
fel ging Roger Bax de strijd aan met Jan
van Zutphen. Ruud Willems was in 23
beurten te sterk voor Piet Verstegen en

dat was met de cijfers 17-10. Jan van
Zutphen moest toestaan dat Roger Bax
de andere finalist werd. In slechts 26
beurten speelde Bax zijn 24 treffers bij
elkaar. Een wedstrijd van formaat zullen
we maar zeggen. 

Eindstrijd wisseltrofee
In de finale, die een internationaal tintje
kreeg omdat Roger Bax van origine
Belg is, ging het gelijk op. Bax moest er
24 maken tegenover Willems 10. Ro-
ger Bax ging voortvarend van start en in
no-time had hij al een behoorlijk gat ge-
slagen. Maar Ruud Willems liet zich
niet gek maken en loerde op zijn kan-
sen. Die kreeg hij in het slot van de par-
tij. Bax gooide het spel open en verde-
digde niet goed meer waardoor er kan-
sen ontstonden voor Willems. Die pakte
hij met beide handen aan en in de 36e
beurt was het einde partij en kon Lan-
derd zijn nieuwe driebandenkampioen
huldigen in de persoon van Ruud Wil-
lems. Het Landerds Kampioenschap
2011 wordt gespeeld van 12 t/m 20
mei en u bent dan weer allen van harte
welkom als deelnemer of als toeschou-
wer in café ’t Oventje te Zeeland, clu-
blocatie van BC Zeeland.Ruud Willems
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Liessel 
Tel. 0493-342059

� GRONDWERK

� BESTRATING

� RIOLERING

� INDUSTRIËLE VERHARDING

� LASER EGALISEREN

� BETONWERK

� CONTAINERTRANSPORT

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

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

Café the Paddock
Zeilbergsestraat 49

5751 LH Deurne-Zeilberg

Tel.: 0493-399316

+ 06-21631402

www.thepaddock.punt.nl

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

* Groot terras
* Biljart
* Darts

Grotestraat 8b
Deest

Café-Zaal de Ster
Jimmy en Gonny

Hoofdstraat 81
Hoogeloon
0497-681727

Café-biljart 
De Herströat
Herstraat 45
5961 GH Horst

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

Thuisbasis BC De Jordaan

Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo Tel.: 0545-261232

BRUILOFTEN - PARTIJEN -
RECEPTIES - DINERS

www.hcrprinsen.nl
info@hcrprinsen.nl
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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

Prima driebandenteam naar Osdorp in Amsterdam

Nieuw leven voor het grootste biljartcentrum van Europa

Het grootste biljartcentrum van Europa in Amsterdam Osdorp bruist weer
aan alle kanten. De nationaal en internationaal bekende kunststoter San-
der Jonen heeft samen met zijn aanstaande vrouw, Chantal Snoeck, vanaf
februari het biljart- en dartcentrum in handen gekregen. Met het organi-
seren van tal van activiteiten hopen Chantal en Sander het centrum nieuw
leven in te blazen. 
Door Bert Voorthuijsen

“Eind januari zijn de onderhandelingen
succesvol afgesloten en hebben wij de
zaak overgenomen. Met 12 kleine en 6
matchtafels en daarnaast 32 dartbanen
is het wat carambolebiljarten betreft, het
grootste centrum van Europa. Voor mij
persoonlijk heeft deze locatie een speci-
ale betekenis want in januari 2006 pak-
te ik de wereldtitel in het biljart artistiek
door de Belg Walter Bax te verslaan”.
De 36-jarige ras-Amsterdammer heeft al
velen jaren een vloerenshop in de
hoofdstad en liep al geruime tijd rond
met het idee om een biljartzaal te be-
ginnen.  “Dat idee had ik enige tijd en
als de overname van Osdorp niet was
gelukt, had ik waarschijnlijk ergens in
de buurt een zaak geopend. Het is als
liefhebber van de biljartsport natuurlijk

super om een eigen zaak te hebben,
maar ik weet ook dat het een risico is
want je merkt dat het aantal biljartza-
ken in ons land afneemt. Toch denken
wij er een succes van te kunnen maken.’
Een bijkomstigheid is dat het biljart- en
dartcentrum Osdorp destijds is opgezet
door de a.s. zwager van Sander en
Chantal, Frans van Schaik. De bij de
driebandentop van ons land behorende
Frans van Schaik, is ook nu weer regel-
matig actief in het centrum.

Kunststoten 
21 en 22 augustus
Naast het carambolebiljarten en het
driebanden is er natuurlijk een speciale
tafel waar het kunststoten kan worden
gespeeld. “Er moeten volgens mij meer
biljarters zijn die aanleg of liefhebberij
hebben in het kunststoten. Als die spe-

lers wat begeleiding krijgen en zelf wat
stoten kunnen maken, dan worden ze
besmet met een soort virus en denk ik
dat er meer spelers bij zullen komen.
Daarom organiseren wij op 21 en 22
augustus een toernooi waar iedereen
kan inschrijven. 
Er zullen bekende kunststoters naar Am-
sterdam komen om tekst en uitleg te ge-
ven en kunnen belangstellenden ook
zelf aan de slag. Biljart artistiek is niet
eenvoudig, maar met enige training en
wat instructie is het zo mooi om te doen. 
Er zit heel veel meer in dan men op het

eerste gezicht denkt.” Opgave of inlich-
tingen via info@sanderjonen.nl

Team Van den Broek Biljarts 
Amsterdam
Sander mag dan nationaal en interna-
tionaal gelouterd zijn als topper in het
kunststoten, het driebanden zit hem ook
in het bloed. Hij sponsort het team San-
ders Vloerenshop dat in de middenmoot
van de eerste divisie is geëindigd. Maar
met Van den Broek Biljarts Amsterdam
als hoofdsponsor komt er een geheel
nieuw driebandenteam in Osdorp spe-
len. “Bij dit nieuwe team wordt Brian
Zola Hansen de kopman. Hij is de kam-
pioen van Denemarken door in de fina-
le Brian Knudsen te verslaan. Zijn eind-
moyenne was daar 1.520, dus een
kopman waar Amsterdam trots op kan
zijn. Ook de tweede man is bekend met
Jeffrey Jorissen uit den Haag, die over-
komt vanuit Haarlem samen met Frans
van Schaik. Eveneens is de Europese
kampioen bij de vrouwen, Therèse
Klompenhouwer gecontracteerd. 
Met Van den Broek Biljarts Amsterdam
hopen we zo snel mogelijk naar de ere-
divisie te promoveren. Dan zijn alle
driebandentoppers weer in ons centrum
te bewonderen. In de tijd van Frans van
Schaik heeft er ook een team in de ere-
divisie gespeeld en was er veel belang-
stelling als b.v. Dick Jaspers of Torbjörn
Blomdahl kwamen spelen. Dat is goed
voor de biljartsport in onze regio.” 
Het is duidelijk dat biljart- en dartcen-
trum Osdorp weer een eigenaar uit de
biljartwereld zelf heeft met grootse plan-
nen gericht op de continuïteit van de bil-
jartsport in Amsterdam en omgeving.
Sander denkt er ook over om in Osdorp
enkele pooltafels te plaatsten. “Er is
ruimte genoeg om enkele poolbiljarts
neer te zetten. Daar zullen de carambo-
lespelers weinig of geen last van heb-
ben. Misschien zitten er onder de poo-
lers wel spelers die ook carambole wil-
len proberen of andersom. Wij willen
onderdak aan de meeste keusporten
gaan bieden.” Zie voor meer informatie
www.biljartendart.nl.

NK eerste klasse
driebanden jeugd
in Rosmalen
Op 12 en 13 juni wordt in Sportfoyer
De Hazelaar aan de T.M. Kortenhorst-
laan 6 te Rosmalen de nationale finale
eerste klasse driebanden-klein jeugd ge-
houden. Biljartvereniging Rosmalen is
verantwoordelijk voor de organisatie.
De partijlengte is 30 caramboles met
een maximum van 60 beurten. Beide
dagen is de aanvang gepland om
11.00 uur.

Deelnemers
Naam vereniging moy.
1.  Raymund Swertz BV Ellenkamp 1.121
2.  Eef Eijskoot Amorti 0.895
3.  Raymond Groot Horna 0.797
4.  Frank Hommering JBV Tilburg 0.795
5.  Shane Hilgers Oogh van Vlaerdingh 0.785
6.  Gert Jan Veldhuizen BV Gelre 0.670

NK recreanten driebanden in Alkmaar
Donderdag 17 mei wordt in de Viaanse
Molen te Alkmaar de finale gehouden
voor het kampioenschap van Neder-
land driebanden recreanten. 
Deze persoonlijke kampioenschappen
worden met handicap in drie klassen
gespeeld. 

Om 09.00 uur dienen de spelers en ar-
biters aanwezig te zijn. 

Deelnemers
1e Klasse
1. B. Vaneman Lisse
2. E. Del Mistro Hilversum
3. W. Bos Gasselte
4. G. Post Apeldoorn
2e Klasse
1. H. van Haren Duiven
2. D. van Lavieren Bemmel
3. W. van Lienden Alphen a/d Rijn
4. W. Piet Kudelstaart
3e Klasse
1. H. Willemse Duiven
2. Th. Theunissen Dieren
3. W. Westhof Kwintsheul
4. A. Breestraat Rotterdam  
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Snel & goedkoop al uw biljart benodigdheden? Eenvoudig on-line of deskundig in de winkel, natuurlijk bij...

www.championshop.nl

Komend seizoen actief in district Eem- en Flevoland

BIOS in Barneveld nieuw biljartcentrum

Sinds mei 2009 bevindt zich aan
Schoutenstraat 88c te Barneveld een
fraaie biljartaccommodatie. Daar be-
schikt stichting Biljarten is onze sport (BI-
OS) dankzij een speellokaal met een
oppervlakte van liefst 170 vierkante me-
ter over vier kleine tafels en één match-
tafel. De stichting telt inmiddels circa vijf-
tig deelnemers. Initiatiefnemer is Niek
de Boer, van Blitz Optiek Barneveld en
Voorthuizen. René Tull, regerend Neder-
lands kampioen in het libre ereklasse, is
zeer regelmatig te vinden bij BIOS in
Barneveld. Tull behaalde deze titel tij-
dens het Inkada Grand Dutch in januari

2010 te Haarlo. Hijl speelt in het eredi-
visie topteam van The City Dibo/Blitz
Optiek.    
Komend seizoen wil stichting BIOS com-
petitie gaan spelen in het KNBB district
Eem- en Flevoland. Dat betreft zowel li-
bre en driebanden. Ook wil men mee-
doen met de recreanten. Als mensen
een keer willen komen kijken bij BIOS
zijn ze van harte welkom. Het is laag-
drempelig en heel vrijblijvend. 

Meer informatie is te verkrijgen in het
biljartcentrum of via telefoonnummer
06-47300250.

Midden-Nederland afdeling 2

Eindstanden gewestelijke finales

In biljartcentrum Arnhem won De Kuul in klasse B1.

Klasse A MP PP %
1. Maarschalk 8 19 93.9
2. Gijsbrecht van Amstel 7 18 86.5
3. Wapen van Eerschot 6 16 90.3
4. Ammerzoden 4 14 90.3
5. Carambole 3 12 86.3
6. Blauwwit/de Klos 2 11 87.8
Klasse B1 MP PP %
1. De Kuul 8 16 91.8
2. DVS 6 18 92.7
3. De Uitdaging 4 12 85.0
4. Touché 2 8 85.5
5. Schutters Welvaren 0 6 73.1
Klasse B2 MP PP %
1. Net Mis 8 19 96.5
2. Renkum 4 14 87.9
3. Vogue 4 8 86.1
4. Huisman 2 11 87.2
5. Hooghuys ’t Kumo 2 8 76.5
Klasse C1 MP PP %
1. Rosmalen 6 14 86.8

2. De Markt 4 14 78.1
3. 't Ivoor 4 12 87.6
4. BCOV 4 10 80.2
5. EHBV 2 10 79.5
Klasse C2 MP PP %
1. De Corner 6 14 89.6
2. Ons Huis 4 12 91.7
3. De Straat 4 12 91.2
4. 't Centrum 4 12 80.4
5. Schuttershof 2 10 88.2
Klasse C3 MP PP %
1. Heideroosje 5 15 93.5
2. De Leeuwerik 5 15 92.5
3. Elsie 4 12 91.0
4. WCK 4 10 87.9
5. De Vriendschap 2 8 89.7
Klasse C4 MP PP %
1. Rhienderense 7 28 97.5
2. De Breedeweg 5 15 88.3
3. De Inham ’93 3 14 82.9
4. Touché 3 13 85.5

5. Kup ’77 2 10 73.0
Klasse C5 MP PP %
<een>1. De Schutskooi 5 15 95.9
2. Asperia 4 16 93.2
3. De Hopbel 3 12 84.3
4. De Horst 0 5 77.7
5. De Bolle 0 0 0

De Bolle heeft zich op zondag teruggetrokken.
Dames MP PP %
1. 's-Hertogenbosch 6 22 88.6
2. Renkum 5 20 92.1
3. TOK '74 3 14 82.0
4. Touchee 3 12 83.1
5. Moira 3 12 81.3

In Het Wapen van Eerschot te Sint-Oedenrode legde Net Mis beslag op de 
eerste plaats in de B2.

In 't Fabeltje te Oss liet Rosmalen zien de sterkste te zijn in C1. 

Inschrijven nationale voorwedstrijden
PK senioren en ALLE jeugdspelers 
Middels dit bericht wordt iedereen er
op attent gemaakt dat de inschrij-
vingstermijn voor NATIONALE VOOR-
WEDSTRIJDEN voor de KNBB is geo-
pend. Ieder die voorkomt op de natio-
nale ranglijst 
http://www.knbb-pk.nl/deranglijst.php
kan zich aanmelden via: 
http://www.knbb-pk.nl/aanmelden.php
Indien u voornemens heeft per 2010-
2011 uit te gaan komen voor een an-
dere vereniging, doet u er verstandig
aan eerst lid te worden bij de betreffen-
de vereniging alvorens u zich inschrijft.

SLUITING INSCHRIJVING 15 JUNI
24.00 UUR

Met vriendelijke groet,
Ad Klijn
Wedstrijdleider PK sectie Carambole
KNBB

Tel: 030-6008403 (ma t/m vr van 9.30
tot 16.00 uur)

Speciale aandacht voor 
inschrijvingen van 
jeugdspelers
Hierbij het vriendelijke verzoek vanuit
de KNBB om de inschrijvingen te gaan
doen, zodat men een overzicht krijgt
voor het spelen van de Persoonlijke
Kampioenschappen.  
Per seizoen 2010/2011 moeten ALLE
klassen elektronisch ingeschreven wor-
den, van de zesde tot aan de hoogste
klasse.
Wij verzoeken alle jeugdleiders/
ouders/ betrokkenen dan ook vriende-
lijk, doch dringend ALLE jeugdspelers
en hun speelsterkte in beeld te brengen
bij Gerrit de Jong via zijn e-mail
gbdejong@tele2.nl   

www.ottertje.nl 

St. Janstraat 1 • 6595 AA Ottersum • Tel: 0485-324430
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Vierde divisie driebanden poule 6

Van den Berg Biljarts/Vazupol 
eindigt als runner-up 
Speelronde 21
't Ivoor – Van den Berg Biljarts/Vetema
6-2. Namens de thuisploeg was Theo
van der Eerden met 0.735 en serie van
zes de beste van iedereen. Van den
Berg Biljarts/Vazupol – Rosmalen/De
Hazelaar 3 6-2. Kopman Jaco van der
Ven haalde uit tegen Ronald Hulsken en
de 30-19 eindstand leverde na 37 beur-
ten 0.810 op. Thekes Herpen 5 – Bo-
jangles 2 3-5. Schriks en De Wit speel-

den remise tegen elkaar. 

Speelronde 22
Thekes Herpen 4 – Rosmalen/De Haze-
laar 4 6-2. Jos van Bakel 0.857 toonde
zich de meerdere van Karel Dekkers
0.685. Bojangles 2 – Van den Berg Bil-
jarts/Vazupol 2-6. Eric van Thiel 0.609
gaf het goede voorbeeld. De bezoekers
sloten de competitie achter kampioen
Rosmalen/De Hazelaar 2 als tweede af.    

Vierde divisie driebanden poule 9

Kampioen Biljarts Hekerle Veemarkt
sluit in stijl af

Vlnr: Joop Mennings, Marc van den Burg, Manfred Hekerle, Frits Klomp en 
Sander Sloots. Foto: Manfred Hekerle. 

Speelronde 18
BC Arnhem 3 – The City/Dibo 4-4. Van
de Sman was bij de bezoekers de beste
van iedereen met 0.731.

Speelronde 21
HCR Prinsen 2 – Carambole 2 4-4.
Chris Lindenhovius gaf met 0.666 het
goede voorbeeld. The City/Dibo – Bil-
jarts Hekerle Veemarkt 0-8. Van de
Sman 0.586 boog voor Marc van den
Burg 0.652. Bij de kampioensformatie
behaalde Frits Klomp 0.641. Joop Men-
nings deed met een serie van zeven ook
een duit in het zakje. MTN3 Accoun-

tancy en Advies – Orderbos 8-0. Appie
Meerbeek realiseerde 0.641. 

Speelronde 22
BC Arnhem 3 – MTN3 Accountancy en
Advies 4-4. Eerste man Arno Klassen
0.857 versloeg Arjan Houwers 0.685.
Appie Meerbeek was deze week goed
voor 0.675. Biljarts Hekerle Veemarkt –
HCR Prinsen 2 8-0. In Doetinchem
presteerden Manfred Hekerle 0.612 en
Frits Klomp 0.641 prima. Excelsi-
or/SenS-Software – The City/Dibo 6-2.
Ruud Duim redde middels 0.520 de
eer.

Vierde divisie driebanden poule 8

Theo Willemsen 
schittert in Den Mariënberger  
In speelronde 21 verloor Den Mariën-
berger thuis met 2-6 van Stokkers 3. Ab-
solute uitblinker was Theo Willemsen
van de bezoekers. Hij verzamelde de
25 caramboles na 23 beurten en dat le-
verde het fraaie moyenne van 1.086
op. Bovendien realiseerde Willemsen
een mooie serie van twaalf, net geen
evenaring van het seizoenrecord van
teammaat Wim Kuipers. 

Deze maakte eerder een reeks van der-
tien en zette nu 0.681 en serie van ze-
ven op het bord. In slotronde 22 won
Den Mariënberger met 2-6 bij Match-
point Internet. Peter Timmer produceer-
de een reeks van zes. 
Kampioen werd Kiri Automaten uit
Hoogeveen, terwijl debutant Den Mari-
ënberger als negende eindigde met ne-
gentien punten.  

Laag geklasseerde eredivisieteams spelen belangrijke rol in Rijsbergen

Van Donge & De Roo claimt weer driebandenbeker

Tijdens de nationale bekerfinale in Rijsbergen speelden de eredivisieteams
die enkele weken geleden nog tegen degradatie vochten een belangrijke
rol. Zowel Delta/Fast als Crystal Kelly waren hiervan het slachtoffer. Geen
van beide teams bereikten hierdoor de eindstrijd. Twentevisie kon met een
tweede plaats eervol terug naar Haarlo.
Het was voor de tweede keer, dat Snel-
len Recycling de nationale bekerfinale op
eigen bedrijfsterrein organiseerde. On-
danks, dat men vorig jaar mocht spreken
van een perfecte organisatie, bleek men
in Rijsbergen toch in staat een nog mooi-
er evenement met een nog grotere uit-
straling te organiseren. Wat daar wordt
neergezet is niet alleen een ware promo-
tie voor het driebanden, maar ook voor
de biljartsport in het algemeen. Een wel-
gemeende felicitatie aan de gebroeders
Snellen en hun medewerkers is dan ook
zeker op zijn plaats.

Eerste dag
Op de eerste speeldag ging Delta/Fast
verrassend onderuit tegen A1 Biljarts.
Voor de Zeeuwen kon alleen Henk Ha-

braken tegen Addy Wienk winnend af-
sluiten. Even leek het erop dat ook Van
Donge & De Roo een punt aan Twentevi-
sie moest laten. Dick Jaspers had zijn
handen meer dan vol aan Christian Ru-
dolph, maar wist toch met 2-1 te winnen
en Jean van Erp struikelde over Dave van
Geel. Met de overtuigende winst van
Martin Horn op Anno de Kleine en de
overwinning die Torbjörn Blomdahl op
Jens Eggers behaalde liep het voor de
bekerhouder toch goed af. 
Ook het gelijke spel van Crystal Kelly te-
gen Verbrugge Terminals lag niet in de
lijn der verwachtingen. Frans van Kuyk
verloor van Glenn Hofman en Raymond
Ceulemans moest de eer aan Kees Wit-
tens laten. Snellen Recycling pakte de
winst op Dekker Keukens en zag alleen

Harrie van de Ven van John Tijssens ver-
liezen.

Vrijdag en zaterdag
Een dag later verzekerde Snellen Recy-
cling zich door winst op A1 Biljarts van
een plaats in de kruisfinale. Twentevisie
bleef overeind tegen Verbrugge Termi-
nals. Delta/Fast zag door het gelijke spel
tegen Dekker Keukens een kans op de
kruisfinale zo goed als verloren gaan.
Na de remise van Crystal Kelly en Van
Donge & de Roo bleven in poule A na-
genoeg alle kansen nog open. 
Zaterdag was het bijltjesdag. Zo werden
A1 Biljarts en Verbrugge Terminals in de
middaguren afgeserveerd door Dekker
Keukens en Van Donge & De Roo. Door
in het treffen met Delta/Fast remise af te
dwingen werd Snellen Recycling met vijf
matchpunten poulewinnaar. Voor Del-
ta/Fast bleef alleen een teleurstellende
laatste plaats over, achter A1 Biljarts.
Ook Crystal Kelly kon niet doordringen
tot de eindstrijd en moest wederom een
puntje afstaan. Deze keer was Twentevi-
sie het struikelblok.

Finalewedstrijden
In de eerste sessie van de kruisfinale tus-
sen Van Donge & De Roo en Dekker Keu-
kens waren Martin Horn en Jean van Erp
succesvol tegen John Tijssens en Hans
van der Wurf. Vervolgens verloor Blom-
dahl van Philipoom en kwam Dick Jas-
pers moeizaam met 3-2 langs Eddy
Merckx. 
De bekerwinnaar van vorig jaar kon zich
hiermee opmaken voor de finale. Twen-
tevisie schakelde op duidelijke wijze
Snellen Recycling uit. De ploeg uit Zun-
dert moest alle vier de partijen gewon-
nen geven. 
In de finale kwam er een einde aan de
opmars van Twentevisie. Met de 3-0
overwinningen van Jaspers op Rudolph
en Horn op De Kleine waren de kansen
voor Twentevisie verkeken. Tel daarbij de

Van Donge & De Roo wist de beker te behouden. Foto: Harry Mathijssen.

Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

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

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

setwinsten van Blomdahl en Van Erp op
en de uitslag is duidelijk, Van Donge &
De Roo bekerwinnaar 2010. 

Eindstand poule A
mp pp set-saldo

1.  Snellen Recycling 5 16 8
2.  Dekker keukens 3 12 -2
3.  A1 Biljarts 2 10 0
4.  Delta/Fast 2 10 -6

Eindstand poule B
mp pp set-saldo

1.  Van Donge & De Roo 5 18 12
2.  Twentevisie 3 14 -2
3.  Crystal Kelly 3 12 4
4.  Verbrugge Terminals 1 4        -14

Eindstand wed mp pp

1.  Van Donge & De Roo 5 9 24
2.  Twentevisie 5 5 22
3. Dekker Keukens 4 3 14
4. Snellen Recycling 4 5 16
5.  Crystal Kelly 3 3 12
6.  A1 Biljarts 3 2 10
7.  Delta/Fast 3 2 10
8.  Verbrugge Terminals 3 1 4
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Bedrukte
Biljarthandschoenen

Origineel idee voor b.v. Uw vereniging, 
  Uw lokaal of centrum. Wij drukken 
 Uw (bedrijfs)naam, logo, tekst, enz...

- Zeer kleine aantallen zijn mogelijk
- Meerdere kleuren op voorraad
- Voor zowel linker- als rechterhand

Voor bestelling en info, bel de bestellijn:

024-3482630

Hier Uw
Logo of Tekst

Snelle levering en opbouw mogelijk

Van den Berg Biljarts leverancier 
van biljarts voor toernooien

Sporthal Rijen 9 biljarts

Van den Berg Biljarts uit Boekel is dé leverancier van tafels voor al uw toer-
nooien. Deze biljartbouwer heeft zich gespecialiseerd in 2.30 biljarts en in
de toekomst zijn wellicht ook pooltafels beschikbaar. Hebt u een biljarte-
venement, een groots opgezette wedstrijd of een megatoernooi, dan kunt
u bij hen terecht voor het huren van biljarts. Een groot aantal carambole-
biljarts staat er voor u klaar! Ze worden door Van den Berg Biljarts snel en
vakkundig op de plaats van uw wedstrijd of toernooi neergezet en na af-
loop halen ze de tafels vanzelfsprekend ook weer keurig op. 

Natuurlijk staat Van den Berg Biljarts
garant voor de kwaliteit van de caram-
boletafels. Als huurder kunt u er dan
ook zeker van zijn, dat u over uitsteken-
de biljarts kunt beschikken. Met ui-
teraard desgewenst alle toebehoren,
zoals elektronische scoreborden, bal-
len, etc. Met gemak kunnen zeven bil-
jarts zo geleverd worden. Groot voor-
deel is dat de biljarts kant-en-klaar
binnen worden gezet. Zo staat één bil-
jart binnen een kwartier speelklaar. Dat
is erg gunstig voor de opdrachtgevers

want op die manier kan alles op het
laatste moment worden geplaatst of
meegenomen. Anders kost dit vaak da-
gen en nu is het voor horecaonderne-
mers en organisatoren veel interessan-
ter. Van den Berg Biljarts is in het Bra-
bantse Boekel gevestigd en voor lever-
anties in de directe omgeving wordt
zelfs een voorverwarmd biljart binnen-
gezet, indien dat gewenst is. Plaatsing
kan het gehele jaar door. Tijdig reserve-
ren is aan te raden omdat in sommige
perioden veel toernooien samenvallen.

fels beschikbaar. De collega’s hebben
hetzelfde systeem van plaatsing en mee-
nemen zodat onderlinge uitwisselbaar-
heid mogelijk is. Enkele toernooien
waar al geleverd is: Boekel (5), Vorsten-
bosch (4), Beek en Donk (4) en Made
(7). Van den Berg Biljarts is gevestigd
aan De Vlonder 103 in Boekel. 
Telefoon 0492-325164.
Op de site www.vandenberg-biljarts.nl
kunt u meer informatie vinden.
Informeer gerust naar de mogelijkhe-
den.

Al uw biljartartikelen met het gemak van thuiswinkelen

www.genoegkeus-shop.nl

De Tapperij ondergaat gedaantewisseling

Echtpaar Nelemans ziet droom werkelijkheid worden in Zeilberg
Marga en Patrick Nelemans laten geen
tijd verloren gaan, want na een week
hard werken, zal op vrijdag 28 mei a.s.
hun café-zaal ’t Vertierke al geopend wor-
den. Er wordt flink geschilderd en ge-
boend en er komt een dansvloer op de
plek waar voorheen de vele biljarttafels
stonden. ‘We houden één biljart aan,
waar de leden van biljartvereniging
ONA actief blijven. ONA speelt in de
Deurnese Biljartbond. Daarnaast zullen er
twee poolbiljarts blijven staan, maar alle
overige tafels gaan elders naartoe’, vertelt
Marga. ‘We willen de ruimte die
daardoor ontstaat, gebruiken als feest-
zaal, zodat we partijen en feesten tot zo-
’n honderd personen kunnen aannemen.’ 
Daarnaast moet het cafégedeelte een
onderkomen zijn voor gasten die zoeken
naar een lekker doe- en buurtcafé. Er kan
gedart worden, er staat een soccertafel
en er is een groot scherm waarop voet-
balwedstrijden te zien zullen zijn. Met het
WK in Zuid-Afrika voor de boeg, hebben
ze al grote plannen, waarin ook de bouw
van een heuse tribune is opgenomen. Op
zaterdag 19 juni speelt het Nederlands
Elftal zijn tweede groepswedstrijd tegen

Japan. ‘Aansluitend wordt er een gezelli-
ge Hollandse avond gehouden met een
diskjockey die er de sfeer gegarandeerd
in zal brengen’, zegt Patrick. ‘We willen
om de zes, zeven weken een gezellige
avond houden met onze eigen diskjockey
met verschillende thema’s.
Een viertal dartsbanen biedt gelegenheid
tot competitiedarts en er zullen ranking-
wedstrijden en toernooien georganiseerd
worden. Patrick heeft daar al behoorlijk
wat ervaring mee opgedaan; hij speelt
zelf ook competitiedarts. Vanaf 3 juni is er
op donderdagavond een open dartsran-
king, waarvoor darters zich kunnen aan-
melden.
Café-zaal ’t Vertierke is op maandag ge-
sloten, al is het altijd mogelijk om ook dan
op afspraak gebruik te maken van de
zaal. ‘We zullen er dan zelf niet zijn’, ver-
telt Marga, ‘want die dag is voor ons ge-
zin!’ Met vier kinderen in de leeftijd van 7
tot 17, is het zeker niet onverstandig dat
ze daar zo duidelijk in zijn. De andere
dagen gaat het café om 19.00 uur open,
maar op zondag al om 12.00 uur. In de
zomermaanden worden die openingstij-
den aangepast, vanwege het fietsterras.    

Ze hebben er zin in, de nieuwe uitbaters van café-zaal ’t Vertierke. Op vrij-
dag 21 mei jl. werd het vijfjarig contract getekend met de familie Martens.
Een contract dat hen uitbaters maakt van hun grote droom: een eigen ca-
fé! Bij velen is dat café nu nog bekend als De Tapperij, een biljartpaleis aan
de Blasiusstraat in Zeilberg, maar als het aan het echtpaar ligt, komt daar
snel verandering in. De nieuwe uitbaters hebben ruime horeca-ervaring. 

Dat is echter geen probleem want Van
den Berg Biljarts kan bij collega’s bil-
jarts regelen. Zo zijn er liefst dertig ta-
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Eerste divisie driebanden poule 1

De Distel Biljarts sluit af in middenmoot
Met een 4-4 gelijkspel in de thuiswed-
strijd tegen Darten-Biljarten.nl heeft
De Distel Biljarts de competitie in de
middenmoot afgesloten. In deze laatste
wedstrijd was er winst voor Bert van
Manen en Kay de Zwart. Thorsten
Frings van de gasten speelde 1.551.
Het gedegradeerde Constructor Staal-
bouw moest met een 0-8 verlies tegen
WAM v.d. Broek Haarlem afscheid ne-
men van de eerste divisie. Voor de
Haarlemmers was Jeffrey Jorissen met
1.153 de beste speler. In Waalwijk
speelde het als derde geëindigde Melo-
dy Amber gelijk tegen Duotrans Spec.
Transport. Jos Bongers en Wim van
Cromvoirt lieten beiden een serie van
negen noteren. Op Camping De Eek-
hoorn in Oosterhout werden tussen de
gelijknamige thuisploeg en De Vracht-
kar 2 ook de punten gedeeld. De pun-
ten op bord vier kreeg Eekhoorn ca-
deau omdat De Vrachtkar met slechts
drie spelers was afgereisd.

Jos Bongers speelde in het laatste
competitieduel een serie van negen
bij elkaar en maakt zich al op voor
het WK voetbal.

Eerste divisie driebanden poule 1

Drie op een rij voor DBL Holland
Mineraal brengt Lochem eredivisie
Speelronde 21
De Vrachtkar 2 – Melody Amber 2-6.
Voor de bezoekers scoorde Jos Bongers
1.071. Corfu – Tonny Freriks Horeca
Makelaars 6-2. Op zijn eigen matchta-
fel speelde Marijn Schellekens zijn
beste partij van het seizoen. Tegen Piet
Volleberg werd het na 44 beurten 45-
28. Invaller Eric Aerts bleek niet opge-
wassen tegen de 1.153 van Peter Heer-
kens. Huub Wilkowski en Bart van Hove
streden een boeiend duel. Een serie van
zeven voor Wilkowski gaf in de slotfase
de beslissing. De 45-38 cijfers na
slechts 32 pogingen leverden moyennes
op van respectievelijk 1.406 en 1.187.
Bezoeker Leon Smolders miste met nog
twee caramboles te gaan in omloop
43. Michel van Camp produceerde
toen zijn ontbrekende punt. Dar-
ten/Biljarten.nl – Constructor Staalbouw
6-2. In De Veemarkt zetten Torsten
Frings 1.363 en Stefan Hetzel 1.071
hun beste beentje voor. WAM van den
Broek Haarlem – DBL Holland Mineraal
4-4. Op zaterdag werd op het scherpst
van de snede gestreden. John Bottelier
kwam drie caramboles tekort tegen
Henri Tilleman. Jeffrey Jorissen was met
1.363 een maatje te groot voor de
1.121 van Fabian Blondeel. Ook Frans
van Schaik 1.323 hield de punten in ei-
gen huis door Jelle Pijl 1.088 te ver-
slaan. Arno Peterson verloor na 33
beurten met het kleinst mogelijke ver-
schil van Stefan Galla en dat betekende
gemiddeldes van 1.333 en 1.363.
Voor de thuisploeg een teammoyenne
van 1.181 en voor de gasten 1.100.
De remise was onvoldoende om op za-
terdag al het kampioenschap te kunnen

vieren. Een dag later kwam echter het
bericht dat naaste achtervolger Eek-
hoorn met 5-3 onderuit was gegaan bij
Thekes Herpen/Derks Optiek Druten.
Dus op zondag was de derde achter-
eenvolgende titel een feit voor DBL Hol-
land Mineraal. En als beloning volgend
seizoen deelname aan de eredivisie, de
sterkste driebandencompetitie ter
wereld. Thekes Herpen/Derks Optiek
Druten – Eekhoorn 5-3. Wesley de Jae-
ger blonk uit door zijn 45 punten al na
25 beurten te verzamelen en dat bracht
1.800 op. Tegenstander Adrie Dem-
ming boekte 1.120. Jan Roelofs
(1.097) klopte Eddy Willems met het
kleinst mogelijke verschil. Jos Derks
moest de eer laten aan John Roovers.
Jurgen de Ruyter en Rini Boeren speel-
den allebei 1.000 tegen elkaar. 

Speelronde 22
Tonny Freriks Horeca Makelaars – The-
kes Herpen/Derks Optiek Druten 3-5.
De enige die in Bakel boven 1.000 mo-
yenne speelde was Wesley de Jaeger
via 1.153. De thuisploeg degradeert
naar de tweede divisie en zal komend
seizoen niet meer beschikken over de
Belgen Leon Smolders en Bart van Ho-
ve. DBL Holland Mineraal – Corfu 4-4.
De kampioen had met Jelle Pijl (1.500)
een sterke pion maar dat bleek toch on-
voldoende want Huub Wilkowski be-
reikte 1.607 tegen hem. Kopman Ste-
fan Galla toonde zich middels 1.285
de meerdere tegen de 1.057 van Mi-
chel van Camp. 
Na afloop volgde er nog een recep-
tie/feest in café-biljart De (B)engel aan
Nieuwstad 4 te Lochem.

DBL Holland Mineraal: vlnr: Harm Klok, Jelle Pijl, Stefan Spilleman, Jan Steintjes,
Stefan Galla, Henri Tilleman en Ronny Hazewinkel. Fabian Blondeel ontbrak
vanwege Duitse teamkampioenschappen. Foto: Arjen Dieperink.         

Tweede divisie driebanden poule 3

Thekes Herpen kampioen na remise
in topper
Speelronde 19
Scheers Bestratingen – P. Kaal Aanne-
mersbedrijf 8-0. In dit uitgestelde duel
speelden Dennis Hoogakker en Gert
Jan Esvelt een prima partij tegen elkaar.
Dat resulteerde in 40-37 na maar 33
beurten en dus moyennes van 1.212 en
1.121. Voor winnaar Hoogakker was
er in thuisbasis Kort Oisterwijck te Door-
nenburg een serie van negen en voor
Esvelt een reeks van acht. 

Speelronde 21
Scheers Bestratingen – Rembrandt 4-4.
André Nab ging met 0.878 onderuit te-
gen de 1.212 van René Gerrits. 

Speelronde 22
CV Tuning – Carambole 4-4. Kopman
Ruud Willemsen verzamelde de veertig
treffers na achtendertig omlopen en dat
bleek goed voor 1.052. Rosmalen/De
Hazelaar – De Dieze 4-4. Cees Wittens
toonde zich via 1.081 de meerdere
over de 0.837 van Huub Adriaanse. Bij
de gasten realiseerde Jos de Brouwer
1.206 en serie van negen. Van Buren –
Thekes Herpen 4-4. In dit titelgevecht
hielden Marcel Krikhaar en John Schol-
link (1.000) de punten in Daarlerveen.
Het kampioenschap ging echter naar

Thekes Herpen dankzij de winst van
Gerrit van Lent en Nicky van Venrooij. P.
Kaal Aannemingsbedrijf – BC Arnhem
4-4. Anton Konings was via 0.952 de
beste van iedereen. Rembrandt – aMa-
te Communications 4-4. Rob de la Mot-
te 0.820 boog voor de 1.025 van Toi-
ne Dekkers. Rembrandt eindigde het sei-
zoen als voorlaatste en Rosmalen/De
Hazelaar sloot de rij. 

Dennis Hoogakker: moyenne 1.212.  

Derde divisie driebanden poule 8

Kampioen Alwako Installaties gaat
naar biljartcentrum Goirle

Achter vlnr: Tony Devoght, Rob van Dijck, Kimberley, Rick Sleddens en Sven van
Orshaegen. Voor: René van den Bogaard en Paul Brekelmans. 
Foto: Frede Nielsen met camera Paul Brekelmans.  

Speelronde 21
't Ivoor 2 – Biljartcentrum Arnhem 6-2.
Paul Schonberger redde de eer dankzij
0.909 en serie van negen. De Mixx 2 –
Alwako 1-7. Gerben de Greef 0.742
boog voor de 0.857 van René van den
Bogaard. De Mixx – Three Cushion 4-4.
Kopman Peter van der Heijden be-
kroonde een prima partij met een ge-
middelde van 1.346 na 35 caramboles
en slechts 26 beurten. 

Speelronde 22
PTTKK '06  - 't Ivoor 2 2-6. Eric Aerts red-
de dankzij 0.875 de eer. Rosmalen/De
Hazelaar 5 – BSZ Tilburg 6-2. Niels Ver-
louw haalde bij de thuisploeg uit
middels 1.060. Alwako Installaties – De
Vrachtkar 3 4-4. Dit beslissende duel
werd in biljartcentrum Goirle gespeeld,
in het volgende seizoen de thuishaven
van de kampioen. In het eerste gedeelte
gingen Sven van Orshaegen en Ad
Smolders tot de zeventien caramboles
gelijk op. Daarna liep Van Orshaegen
makkelijk weg. Op de andere tafel leek
René van den Bogaard ook eenvoudig

te gaan winnen en na veertig beurten
leidde hij met 27-24. Van den Boogaard
viel toen echter stil en maakte nog één
carambole, terwijl Henk van Doormaal
zijn zes ontbrekende treffers in acht po-
gingen bij elkaar speelde.
Na de pauze had Alwako dus nog 1
winstpartij nodig. Op bord 1 nam Rick
Sleddens afstand van Piet Blankers: 25-
14 (36). Op de andere tafel liep be-
zoeker Frede Nielsen middels een serie
van negen weg via 2-11 na acht om-
lopen. Rob van Dijck liet zich echter niet
gek maken en kwam solide scorend in
de zeventiende beurt alweer langszij.
Toen Van Dijk na 26 pogingen een be-
slissende 27-18 voorsprong had geno-
men, was het duel gespeeld. Hij ging in
de 36e beurt uit en won met 35-22. Dat
betekende de titel. Op het andere biljart
scoorde Piet Blankers in de laatste ze-
ven beurten nog elf treffers waardoor hij
Rick Sleddens op de valreep klopte (34-
35) maar dat had geen gevolg meer
voor het kampioenschap van Alwako.
Bax en Rosmalen/De Hazelaar 5 doen
een stapje terug.
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A1 Biljarts stelt eredivisie veilig

Jaspers en Blomdahl domineren
met 3.571 en 3.846 in Sluiskil

In de laatste competitieronde van de
eredivisie driebaden hebben Jaspers en
Blomdahl flink uitgehaald. Te gast bij
Delta/Fast in Hotel Dallinga te Sluiskil
had Dick Jaspers aan veertien omlopen
voldoende om Eddy Leppens met 23-50
op de knieën te krijgen. Zowel Jaspers
als Leppens liet een serie van twaalf bij-
schrijven. Torbjörn Blomdahl (serie van
13) maakte het nog bonter en zette met
een gemiddelde van 3.846 Jean Paul
de Bruijn met 21-50 in dertien beurten
te kijk. Alleen Peter de Backer wist voor
de Zeeuwse formatie een puntje te be-
machtigen, door gelijk te spelen tegen
Martin Horn.

Maas/Las Montage - 
A1 Biljarts 2 – 6
Het bezoek bij Maas/Las Montage in
Sint Willebrord leverde A1 Biljarts een
2-6 overwinning en daarmee het be-
houd van de eredivisielicentie op. Mar-
tin van der Spoel verdiende voor de
Willebrorders twee punten door via een
reeks van elf van Addy Wienk te win-
nen. Daar bleef het verder bij, want
voor A1 biljarts werden de punten ver-
diend door Michael Nillson, Francis
Forton en Dick van Uum.

Schuler Cues - 
Crystal Kelly 0 – 8
Hoewel het inmiddels gedegradeerde
Schuler Cues zich in Hoeven kranig ver-

weerde tegen Crystal Kelly, kon een 0-8
nederlaag niet worden voorkomen. Het
opmerkelijke aan deze ontmoeting was,
dat alle Crystal Kelly spelers een serie
van negen lieten noteren. Raymond
Ceulemans had bij de voorgaande ont-
moeting van Frans de Vos verloren en
kreeg nu zijn revanche.
Snellen Recycling - 
DKM Tools/Nedglas     6 – 2
Snellen Recycling had de handen vol
aan DKM Tools/Nedglas maar kwam,
ondanks een negatieve carambolever-
houding van 182-191 toch tot een 6-2
overwinning. Roland Forthomme won
met 50-49 van Frank Martens en Peter
Ceulemans kwam met moeite (50-48)
langs Murat Naci Coklu. Voor DKM
Tools/Nedglas een grote teleurstelling,
omdat men met dit verlies naar alle
waarschijnlijkheid naar de eerste divisie
zal degraderen. 

Twentevisie - 
Verbrugge Terminals     0 – 8
Twentevisie kreeg bij HCR Prinsen in
Haarlo Verbrugge Terminals op de kof-
fie en moest dat met 0-8 bekopen.
Christian Rudolph zag Martin Spoor-
mans een serie van vijftien maken en
verloor met 46-50. Anno de Kleine
kreeg het sterke spel van Ronnie Daniëls
voor de kiezen en ging met 36-50 ten
onder.

Torbjörn Blomdahl 3.846. Foto: Hans Ringel Wenen

Eerste divisie driebanden poule 2

De Vrachtkar naar eredivisie en
Particolare doet stapje terug

De Vrachtkar met vlnr: René Peters, Rik van Beers, Johan Loncelle en 
Marco Janssen.      

Speelronde 21
Van Melis Handelsonderneming – Dal-
linga/Polka Print 4-4. Wiljan van den
Heuvel maakte tegen Berry Dallinga in
een tijdsbestek van tien beurten liefst 28
caramboles. Aan de finish had Van den
Heuvel nog een moyenne van 1.406
over. Kopman Erwin van den Heuvel
leed tegen Mathieu Vlerick pas zijn
tweede nederlaag van het seizoen: 31-
45 (36) en dus 1.250 voor de bezoe-
ker. Voituron – BC Tegelen 7-1. Therese

Klompenhouwer bleef met 1.046 als
enige boven de grens van 1.000. San-
ders Vloerenshop – Particolare 6-2. In
Biljart & Dartcentrum Osdorp realiseer-
de Cor Zomerdijk 1.022. Jumbo War-
mond – W. van der Sanden 2-6. Rob
Lamboo 1.131 trok met 43-45 (38) aan
het kortste eind tegen Hans-Jürgen Kühl
1.184. Marc Roofthooft kwam namens
de gasten tot 1.097. BC Capelle – De
Vrachtkar 2-6. In deze kampioenswed-
strijd zette Dirk Weeremans de thuis-

ploeg dankzij 1.125 op voorsprong.
René Peters bracht de stand in even-
wicht na zijn zege op Peter van Mierlo.
De titel werd definitief binnengehaald
door Johan Loncelle, die Hans de Groot
middels 1.125 de baas bleef. Rik van
Beers zorgde met zijn winst voor de 2-6
eindstand. 

Speelronde 22
Dombosch – Van Melis Handelsonder-
neming 0-8. Erwin van den Heuvel re-
vancheerde zich voor zijn eerdere
nederlaag tegen René Wijnen: 33-45
na 37 pogingen. De Vrachtkar – Jumbo
Warmond 4-4. Beide teammoyennes
eindigden boven 1.000. Uitblinker was
Johan Loncelle die met 1.730 Erik Vij-
verberg met zijn 1.038 kansloos liet. In-
valler Tom Ronge presteerde prima met
1.046. Bij de Reuselse thuisploeg ver-
loor René Peters ondanks 1.272 tegen
de 1.363 van Peter Vlaar. Rik van Beers
kwam er niet aan te pas tegen Rob Lam-
boo (1.097). Particolare – Voituron 5-3.
Wilco van Wijk maakte tegen Rudi Tol-
leneer met drie caramboles alsnog ge-
lijk in de nastoot. Frank Smetsers produ-
ceerde in de gelijkmakende beurt ook
drie treffers maar dat waren er twee te
weinig. Particolare degradeert ondanks
de overwinning naar de tweede divisie.
BC Tegelen – De Liefhebber 0-8. De
gasten uit Warmenhuizen sloten met
een teammoyenne van 1.216 in stijl af.
Beste man was Danny Breur die Rob
Mans met 41-45 na 32 omlopen de
baas bleef en dat leverde 1.281 en

1.406 op. Bij De Liefhebber viel even-
eens Richard Dekker op met 1.285 en
serie van tien. Zijn teamgenoten Tom
Beemsterboer 1.153 en Herman Slikker
1.071 deden ook een duit in het zakje.
Dallinga/Polka Print – Capelle 0-8.
Voor de bezoekers: Tom Persijn 1.184.
Serg van Gennip 1.097, Hans de
Groot 1.022 en Peter van Mierlo 1.000
leverde een teamgemiddelde van
1.071 op. W. van der Sanden – San-
ders Vloerenshop 4-4. Hans-Jürgen Kühl
stond met 1.406 aan de finish. Volgend
seizoen speelt de jeugdige Fransman
Pierre Soumagne voor de formatie van
Willem van der Sanden.

Pierre Soumagne: volgend seizoen bij
team W. van der Sanden.

Sectieraadvergadering driebanden
Op dinsdag 8 juni om 20.00 uur zal in
het KNBB Bondsbureau, Iepenhoeve
37, (voorheen Symfonielaan 11) 3438
MR te Nieuwegein de jaarlijks sectie-
raadvergadering worden gehouden. 

Agenda 
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen / stavaza KNBB en

bondsbureau
3. Vaststellen van de notulen van de

vorige vergadering

4. Definitief vaststellen van de agenda
5. Competitie seizoen 2009-2010
6. Beker seizoen 2009-2010
7. Grand-Prix seizoen 2009-2010
8. Masters 2010
9. Topsport

10. Financiën
15. Rondvraag
16. Vaststellen voorlopige datum vol-

gende vergadering 
17. Sluiting

Tweede divisie driebanden poule 4

Veel teams onvolledig aan de start
Speelronde 21
Goirle – Leprix 4-4. Jan van Oosterhout
0.930 was een maatje te groot voor de
0.837 van Murat Hayta. TC Couwen-
berg/De Vrachtkar – Boers en Roosen-
boom 6-2. Tom Ronge 0.882 boog
voor de 1.176 van Marc Donvil. 
In ronde 21 was één team onvolledig en

dat was ook al het geval in ronde 22.

Speelronde 22
Leprix – TC Couwenberg/De Vrachtkar
2-6. Bij de gasten kwam de Belg Tom
Ronge via 0.952 als beste van iedereen
voor de dag. De titel was al eerder voor
La Plaza Hoensbroek. Hekkensluiter
Leprix had BC Goirle net boven zich.

Tweede divisie driebanden poule 1

BCTO ’98 in BC Osdorp onderuit
tegen concurrent Ribas
Speelronde 21
BCTO '98 – Ribas 2-6. In dit duel om
plaats twee was Walter van der Laan
met 0.638 niet opgewassen tegen de
0.744 van Daan Kalkhoven. Leo Por-
tengen verloor met het kleinst mogelijke
verschil van Ben Brouwer. Cor Zomer-
dijk trok via 32-40 (64) aan het kortste
eind tegen Ben Derks. 
Eduard langhout redde de eer dankzij
40-35 winst na zeventig beurten tegen
Hans de Bruin. 

Speelronde 22
Bierling de Schepper – Van Rijn 2-6. In

De Friesche Club te Leeuwarden blonk
thuisspeler Tammo Bijlsma uit met veer-
tig treffers na zesendertig pogingen en
dat leverde 1.111 op. Bouwbedrijf
Warmenhuizen – BCTO '98 2-6. Gre-
gory Bolten was met 39-40 nipt de min-
dere van Eduard Langhout. Ben Katwijk
realiseerde bij de gasten 1.025. Met
slechts één nederlaag was de titel, zoals
reeds bekend, voor Snip Biljarts. BCTO
eindigde als vierde en Bierling de
Schepper volgde direct daarachter.
Roosenboom/Comlog en Bouwbedrijf
Warmenhuizen sloten de competitie res-
pectievelijk als laatste en voorlaatste af.   

www.debiljartballen.nl
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Derde divisie driebanden poule 7

Diamant Sint-Oedenrode pakt titel

Vlnr: Louis van der Meijden, Ton Rovers, Pieter Hulsen en Peter van der Linden.
Afwezig Johan Zwiers.  

Speelronde 21
Thekes Herpen 3 – DBC Budel 3-5. Hen-
drik van de Heijden behaalde bij de
thuisploeg 0.897. De Zwaantjes '82/4
– Reuver '03 6-2. Christ van der Heij-
den verloor ondanks 0.818 als enige
want Koen van den Hombergh vertrok
dankzij 1.060 met de winst. Door deze
nederlaag zag Reuver de titelkansen in
rook opgaan. 
BC Tegelen 2 – Diamant Sint-Oedenro-
de 1-7. De koploper liet er geen gras
over groeien en pakte het kampioen-
schap in stijl. Opvallend was de remise
tussen Cock Ooms en Pieter Hulsen
want beiden behaalden liefst 1.034.
Louis van der Meijden scoorde 1.029,
Ton Rovers 0.813 en Johan Zwiers
0.566 zodat het teammoyenne 0.817
werd. 
De Tapperij/De Peel – MBA 6-2. Wilfrie
Vermeer realiseerde een serie van ne-
gen. Paul Goelen speelde 0.813 en is

volgend seizoen in Bergeijk te bewon-
deren. Pegra – Thekes Herpen 2 2-6.
Gert-Jan Manders 0.760 en reeks van
acht werd overvleugeld door zijn team-
maat Hans van de Haterd via 0.921. 

Speelronde 22
Thekes Herpen 7 – De Zwaantjes '82/4
6-2. Jan Duynhoven realiseerde 0.833
maar uitblinker was bezoeker Sjef van
den Heuvel via 1.000 en serie van
acht. DBC Budel – BC Tegelen 2 2-6.
Menno de Vries verzamelde de 35 ca-
ramboles al na 32 beurten en dat bete-
kende 1.093. Henk Schattefor tekende
voor 0.750 bij de Limburgers. Thekes
Herpen 2 – La Plaza Hoensbroek 2 2-6.
Door deze uitzege degradeert Pegra sa-
men met MBA naar de vierde divisie.
Diamant Sint-Oedenrode – De Tappe-
rij/De Peel 6-2. Ton Rovers 0.897 ver-
sloeg Paul Goelen 0.794. Louis van der
Meijden produceerde 0.853.

Derde divisie driebanden poule 6

HCR Prinsen onderuit 
tegen kampioen De Veemarkt 
Speelronde 21
DBL Holland Mineraal 2 – Digitaal De
Harmonie 0-8. Dick Kuiper had niet vol-
doende aan 0.857 want Jerrit Veenstra
vertrok met de winst dankzij 1.000. De
Veemarkt – De Driehoek 6-2. Bayram
Ibraimov kwam met 0.777 als beste
voor de dag. Teamgenoot Dustin Jäsch-
ke realiseerde een serie van acht. 

Speelronde 22
HCR Prinsen – De Veemarkt 2-6. Freddy
ter Braak 0.744 bleef Dustin Jäschke
0.680 drie caramboles voor. Frans Tus-
veld boog voor de 0.760 en reeks van
negen van Jurgen Hornschemeyer. AK-
waKoi en BC Stokkers eindigden in de
competitie respectievelijk als voorlaatste
en hekkensluiter.

Proficiat met het kampioenschap in poule 10 van de vierde divisie driebanden.
Ook een woord van dank aan thuisbasis Het Wapen van Eerschot te Sint-Oedenrode

Uw leverancier voor Lampen en Batterijen

Vierde divisie driebanden poule 10

Kampioenschap en promotie voor 
Didden Distributie 

Achter vlnr: Louis Pothoven, Hans Paashuis en Leo  Vesters. 
Voor vlnr: Fons van de Wouw, Frans van der Spank en Monique van Hamond. 

Speelronde 21
BC Tegelen 3 – Didden Distributie 4-4.
Namens de bezoekers waren Leo
Vesters 0.645 en Hans Paashuis 0.625
de besten. Van den Berk Assurantiën –
La Plaza 4-4. Edwin van den Boom zag
zijn 0.769 beloond tegen Michel Paf-
fen, die bij 0.743 strandde. 

Speelronde 22
LedNed/De Peel 2 – BC Tegelen 3 2-6.
Martien van Gestel vertrok met de
0.810 winst. BC Tegelen – La Plaza 3 5-
3. Leon Mans gaf met 0.833 zijn visite-
kaartje af. Didden Distributie – DAB/All
Metaal 8-0. Frans van der Spank be-
leefde tegen John van Beek een stroeve
start maar hij herstelde zich goed ge-
zien de 25-19 eindstand na 49 beur-
ten. Louis Pothoven had na vijf beurten
al elf caramboles verzameld maar toen
viel hij stil tegen Jan Peters. Na een zeer
spannende slotfase trok Pothoven met
het kleinst mogelijke verschil aan het
langste eind. Leo Vesters bracht de tus-
senstand op 6-0 door na slechts 35 po-
gingen Theo Toonen-Dekkers met 20-10
voor te blijven. Hans Paashuis had aan

0.531 net voldoende om Ad Dijstel-
bloem met twee caramboles verschil te
verslaan. Daarmee was de titel voor
Didden Distributie dat Het Wapen van
Eerschot in Sint-Oedenrode als thuisha-
ven heeft. Didden Distributie verzamel-
de net als de twee teams van BC Tege-
len 33 punten, maar Didden beschikte
over meer partijpunten. 

Al 25 jaar bij elkaar
De kampioensformatie heeft met Hans
Paashuis, Frans van der Spank en Leo
Vesters een hechte vriendengroep. Toen
ze niet meer konden voetballen, zijn ze
in 1985 als team op het kleine biljart bij
Germenzeel begonnen. Rond 1997
speelden ze voor het eerst op de match-
tafel en wel bij Het Wapen van Eerschot
in Sint-Oedenrode. Toen ze dichter bij
huis, namelijk in Uden, op de grote ta-
fels konden driebanden, was de keuze
snel gemaakt gezien de reisafstand.
Vervolgens speelden ze enkele jaren sa-
men in Zeeland om daarna weer terug
te keren op het oude en ezellige nest in
Rooi waar ze samen oud hopen te wor-
den.

Vierde divisie driebanden poule 7

Sterk seizoen Remco Knoops
Speelronde 21
Broekman Mode – De Kuip 5-3. Wim
Otten 0.731 was net iets sterker dan
Gert Glazemaker 0.707. 

Speelronde 23
TOG/Concordia – Vingerhoedmuseum
6-2. Kopman Ivo Gerritsen zette het fraaie
0.937 in de boeken. Teamgenoot Ronald
van den Berg zorgde voor 0.735. 

Speelronde 25
TOG/Concordia – De Kuip 4-4. Tegen
de kampioen realiseerde Ronald van
den Berg 0.625 en serie van zes. Bij de
bezoekers zorgde Sander van Haaren
voor dertig uit veertig. Autobedrijf Star-
fit – Thekes Herpen 6 0-8. Dick Schluter
haalde uit via 0.961. BC Arnhem 2 –

Moira 6-2. Maurice Oosterhof reali-
seerde 0.769. 

Speelronde 26
Biljartcentrum Arnhem 3 – Ammerzo-
den 6-2. Thuisspeler Remco Knoops
onderstreepte middels 0.862 nog maar
eens zijn progressie van het afgelopen
seizoen. Eerder had hij al voor een re-
cord in de vierde divisie gezorgd dank-
zij 1.428. Knoops begon volgens de
seizoenspecial met 0.360 aan de com-
petitie en hij hield 0.536 over. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat 18 van
de 23 partijen werden gewonnen.
Teamgenoot Frits Gielens bracht een se-
rie van zeven tot stand. Broekman Mo-
de – BC Arnhem 2 2-6. Jefri Noordhof
eindigde de partij met 0.641.  
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B-jeugd gewest NON

Winnaar The City Dibo plaatst zich
voor NK in Deventer

Op 1 mei werd de gewestelijke finale NON van de B-jeugd gespeeld bij
The City Dibo in Deventer. Behalve de thuisploeg verschenen er nog drie
teams aan de start, te weten: EGB uit Glanerbrug, De Veemarkt uit Doetin-
chem en ‘t Kevelder uit Zieuwent. The City Dibo bleef alle drie wedstrijden
aan de goede kant van de score. Toch viel de beslissing pas in de laatste
speelronde want De Veemarkt gaf zich niet zomaar gewonnen. 

The City Dibo versloeg EGB met 4-2.
Glenn Grollemans en Dennis Valk won-
nen respectievelijk van Jowie Sterken en
Jason Bos. Peter Kral verloor van Raoul
Beldman. The City Dibo wees De Vee-
markt met 6-0 terug. Kral verzamelde
zijn 65 caramboles tegen Yannick Jan-
sen al na twaalf beurten (5.42). Grolle-
man en Valk bleven Remco Jansen en
Deniz Yldiz voor. De thuisploeg bleek
via 4-2 ook te sterk voor 't Kevelder, dat
Ricardo Krabbenborg en Cor Wopereis

zag verliezen. Peter Kral trok aan het
kortste eind tegen Thijmen Doppen.
The City Dibo gaat nu samen met De
Driehoek uit Lichtenvoorde (kampioen
competitie) naar het NK  op 5 en 6 juni
in Hoogeveen.

Team Pnt
1. The City Dibo 6
2. De Veemarkt 4
3. EGB 2
4. 't Kevelder 0

Kampioen The City Dibo.

Driebanden 3e klasse district Berkel & Slinge

Henk Leisink en Jeroen van 
Oudvorst winnen in Eibergen
In biljartcentrum Overkamp te Eibergen
werd Henk Leisink met tien punten en
een algemeen moyenne van 0.329
kampioen. 
Heinsman behaalde eveneens tien pun-
ten maar bleef steken op 0.321.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. H. Leisink ’t Heukske 10 0.329 4
2. H. Heinsman De Kroon Groenlo 10 0.321 5
3. M. Cuppers De Kroon Groenlo 9 0.404 6
4. P. Kooijmans 't Heukske 8 0.308 3
5. T. Roelvink De Kroon Groenlo 6 0.328 3
6. W. Kousbroek BCA 6 0.323 3
7. W. Bresser De Kroon Groenlo 4 0.265 4
8. J. Heijnen BCA 3 0.240 3

Toernooigemiddelde: 0.313.

In De Picker, eveneens te Eibergen, eiste
Jeroen van Oudvorst de titel voor zich
op en hij behaalde twaalf punten. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. J. van Oudvorst De Kroon Eibergen 12 0.355 4
2. C. Bargerink MOS 10 0.396 4
3. A. Maatman De Klok 8 0.356 4
4. A. Firing De Kroon Eibergen 8 0.337 4
5. A. Hoffmann 't Stuupke 6 0.375 5
6. S. v.d. Walle 't Ivoor Groenlo 6 0.321 3
7. J. Pikkemaat MOS 4 0.343 4
8. H. Peeters t Zwijntje ’68 2 0.240 3
Toernooigemiddelde: 0.336. 

In den Sleutel te Deurne

Sjef van den Heuvel heerst in 
42e Pinkstertoernooi
Met Sjef van den Heuvel uit Mariahout kreeg editie 42 van het Pinkster-
toernooi driebanden een overtuigende winnaar. Hij verzamelde niet alleen
de meeste punten maar zorgde ook voor het beste algemeen moyenne van
1.104 en hoogste serie van dertien. Voor Van den Heuvel betekende het
zijn eerste eindoverwinning na drie deelnames. 
Op de slotdag
was Hennie van
Moorsel via
0.975 veel te
sterk voor Jan
van Geffen. Van
Moorsel had in
de aanvangsfase
van het toernooi
als enige gewon-
nen van de latere
kampioen Sjef
van den Heuvel.
Jan Rosmulder
gaf tegen Mari
van Hout een ze-
ker lijkende over-
winning alsnog
via 39-40 uit han-
den. Christian
Steenbakkers
1.290 liet Frank
Jonker 1.064
achter zich. Hel-
monder Steen-
bakkers zette eer-
der al met 1.666
de kortste partij
in de boeken. Titelverdediger Nico van
den Heuvel trok met 38-40 aan het kortste
eind tegen Hans Vermulst. Vermulst kwam
hierdoor op een totaal van veertien pun-
ten. Dat aantal had Sjef van den Heuvel al
voordat hij begon aan het slotduel tegen
Ad Heesakkers. Van den Heuvel liet er
geen twijfel over bestaan en kwam met
40-17 na slechts 25 pogingen als win-
naar naar voren. Dat leverde hem een
fraai moyenne van 1.600 op en dat was
al de tweede keer in het toernooi. Het Pink-
stertoernooi telt altijd vijf Deurnese biljar-
ters tegen vijf spelers uit de regio. Opval-
lend was dat beste Deurnenaar Frank Jon-

ker genoegen moest nemen met pas de
zesde plaats. De krachtverschillen waren
dus duidelijk.  
Naam Pnt Gem HS
01. Sjef van den Heuvel 16 1.104 13
02. Hans Vermulst 14 0.961 7
03. Christian Steenbakkers 12 0.977 8
04. Ad Heesakkers 12 0.860 8
05. Nico van den Heuvel 10 1.070 10
06. Frank Jonker 8 0.845 10
07. Jan Rosmulder 6 0.801 8
08. Hennie van Moorsel 6 0.681 7
09. Mari van Hout 6 0.666 5
10. Jan van Geffen 0 0.568 6
Toernooigemiddelde: 0.840.  

Zuid-Nederland afdeling 2

Eindstanden gewestelijke finales
Klasse A MP PP %
1. DBA 4 10 98.78
2. Oudenbosch 2 4 89.06
3. BSV 0 4 80.34
Klasse B1 MP PP %
1. La Plaza 4 10 95.86
2. Ambiani 4 10 82.22
3. Keer 3 9 96.55
4. Halfweg 1 7 84.82
Klasse B2 MP PP %
1. Touché 4 12 87.01
2. Bascule 4 10 85.33
3. De Keijzer 4 8 77.63
4. ELDO Druk 0 6 82.96
Klasse C1 MP PP %
1. Layani/Onder Ons 6 12 94.63
2. Op de Bosch 4 12 91.26
3. De Ster 2 6 83.16
4. De Peel 0 6 71.33
Klasse C2 MP PP %
1. Ambiani 4 12 88.30
2. Oase 4 10 85.10

3. Nazareth 2 8 91.96
4. Maasbree 2 6 86.92
Klasse C3 MP PP %
1. EMM 6 14 93.30
2. De Jordaan 3 11 89.35
3. Maarland 3 9 84.67
4. Wolfrath 0 2 72.12
Klasse C4 MP PP %
1. Holtum 5 18 87.57
2. Maasoever 4 14 91.13
3. 't Trefpunt 3 11 88.33
4. Klavertje Vier 0 5 69.50
Klasse C5 MP PP %
1. Maarland 5 18 95.83
2. Munstergeleen 4 14 95.98
3. 't Pleintje 2 8 86.50
4. De Zwaan 1 8 83.73
Dames MP PP %
1. Kempenland 5 20 98.02
2. Venlo 4 14 91.37
3. Maastricht 2 8 92.12
4. Sibbe 1 6 83.97

Bij vereniging OVNA in Ommel

LOLAAR nederlaagtoernooi 2010
Het team van Steeds Vooruit uit Liessel
bezet dankzij 108% een gedeelde
tweede plaats, samen met De Kroon. Dit
betekent nu dat er vier formaties hebben
gewonnen en één vereniging onderuit
ging. Nadat titelverdediger Nooit Ge-
dacht eerder al een positief resultaat be-
haalde (111%), bleef ook De Bonte Kip
uit Asten-Heusden met 107% ook aan
de goede kant van de score. ESBC uit
Someren deed vorig jaar niet mee en
leed via 94% een nederlaag. Voorlopig
programma: zaterdag 29 mei komt ’t

Amateurtje Asten op bezoek en 5 juni
volgt Vriendenkring Deurne. Op 26 juni
is ’t Krijtje (Asten-Heusden) te gast in
Ommel. Zie voor meer informatie of
aanmelding www.astensebiljartbond.nl
en dan bij toernooien aanklikken:
Nederlaag LOLAAR/OVNA.

3 x carambole-

tafel

2x matchtafel

#

Een unieke en

gezellige 

biljartlocatie

#

Gewoon

Goed

Gezellig

Biljartcentrum - Restaurant

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

Sjef van den Heuvel en Hannie van Hoof. 
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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

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!!!

Neerkant
CAFÉ - DARTS - BILJART

FEESTJES - PARTIJEN

Tel. 077 - 4662000

OPENING!     OPENING!     OPENING!
Op vrijdag 28 mei om 20.30 uur openen wij “café zaal ’t Vertierke”.
Voorheen café de Tapperij.
Blasiusstraat 7 in de Zeilberg.
Geopend dinsdag t/m zondag.

3 juni start dart ranking. Inschrijven tot 20.15 uur.
Tijdens het WK, voetbal op groot scherm.
19 juni Hollandse avond met DJ.
4 september Gouwe Ouwe avond met DJ.

Marga en Patrick Nelemans
0610241706 of 0653461834
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Driebanden speelweek 12
Bij eersteklasser De Zwaantjes '82
scoorde Nico van den Heuvel 1.140 en
Sjef van den Heuvel 1.025. In de twee-
de klasse ook een uitblinker bij De
Zwaantjes '82 en wel Wout Verspaget.
Zijn 26 caramboles na twintig beurten
leverden 1.300 op en tevens een even-
aring van het seizoenrecord met een se-

rie van acht. Twan van Roy (Internos)
haalde in de derde klasse uit met 22
treffers na 26 pogingen. Klasse vijf had
met invaller Tonny Thielen van 't Turfke B
een sterke speler want hij hoefde maar
twintig keer naar het biljart voor zijn vijf-
tien caramboles.   

Driebanden speelweek 13
Frank Jonker van HGL had in de eerste
klasse onvoldoende aan 36 uit 38. Bij
tegenstander OLV was good-old Jeu
Wijnands al na 22 beurten bij zijn ne-
gentien caramboles. Adriaan Adriaans
speelde 29-29 (27) tegen Hans Ver-
mulst en dus was de zege voor Adri-
aans. Teamgenoot Jo van Cuijk won
met 24 treffers na 29 pogingen. Bij De

De Zwaantjes en VIOS (1e klasse)

't Turfke B (5e klasse)

Zwaantjes zette Nico van den Heuvel
1.580 en 1.324 op het bord. Voor Po-
merans kwamen Mari van Hout 1.318
en Wilfrie Vermeer 1.212 goed voor de
dag. D’n Anlaup had met Jan Rosmul-
der een speler die zijn 31 punten al na
zestien omlopen bij elkaar had en dat
betekende 1.938. In klasse twee zette
Wout Verspaget van De Zwaantjes de

fraaie vorm door met 26 uit 26. Kop-
man Ben Jonker ('t Kroegske) verhoog-
de de hoogste serie in de derde klasse
naar acht. Teammaat Gerrit van de
Werf realiseerde 21 treffers na 28 beur-
ten. Theo van Dijk was namens Pome-
rans productief in de vierde klasse met
zestien treffers na 23 pogingen. Henk
van de Kerkhof bleef met 14 uit 28 niet
veel achter. 
TBK tegen Internos werd 4-4 en dat was
voor de Neerkantse gasten voldoende
voor het kampioenschap. Het succesvol-
le team bestaat uit: Peter Lemmen, An-
dré van Wetten, Piet Sonnemans en Cor
Derix. Van Wetten sierde het feest op
met zestien punten na negentien beur-
ten. Keijzer had in de vijfde klasse Mart

Bronstein met negen caramboles na 29
pogingen. Leo Derkx (Nooit Gedacht)
boekte zes uit achttien. De titel ging
naar 't Turfke B. Toon Bankers, Antoon
Keunen, Geert Jan Evers, Piet van de
Berkmortel en Mies Martens tekenden
voor dit succes. Keunen was uitblinker
met 14 uit 28.     

Driebanden speelweek 14
Nico van den Heuvel (De Zwaantjes)
maakte in de nastoot zijn ontbrekende
vier caramboles en eindigde daardoor
met 49 treffers na 38 beurten (1.289).
Hij zorgde in de competitie met dertien
voor de hoogste serie. Teamgenoot
Hans Vermulst realiseerde 1.079. 
Door de 2-6 uitzege van VIOS bij TBK
en de 3-5 thuisnederlaag van De
Zwaantjes tegen D’n Anlaup werd een
barrage op dinsdag 18 mei noodzake-
lijk. Ties van Esch (OLV) haalde uit met
dertig punten na vijfentwintig pogingen
en dat leverde 1.200 op. In klasse twee
pakte Vriendenkring in thuisbasis 't An-
kertje overtuigend het kampioenschap.
Theo Bouwmans, Bart Wilmsen, Jos van

Poedelvrees (3e klasse)

de Kerkhof en Toon Fransen zorgden
voor dit succes. In de kampioenswed-
strijd viel Toon Melgers in voor Bouw-
mans. De jeugdige Dennie Bellemakers
van HGL stond na 25 omlopen aan de
finish met een productie van achttien.
De eer voor de hoogste serie van acht
moest worden gedeeld door Theo
Bouwmans, Jos Berkers en Wout Ver-

spaget. Na een spannende slotavond
greep Poedelvrees in eigen Paddock te
Zeilberg de titel in de derde klasse.
Concurrent Neerkandia werd met 6-2
verslagen en de winnende formatie be-
stond uit Wim Berkers, Piet van de Put-
ten, Mart van Moorsel en Mart Kusters.
Ben Jonker zette in dit seizoen met acht
de hoogste serie in de boeken. Piet Son-
nemans van Internos had er zin in en
dat was in klasse vier met zestien ca-
ramboles na twintig beurten (0.750).
Henk van de Kerkhof (Pomerans) bleek
met 14 uit 24 nog steeds in vorm. In de-
ze klasse was O en O speler Mark
Crooijmans via zes caramboles verant-
woordelijk voor de hoogste reeks. 
Peter Jonker van Neerkandia kwam in
de vijfde klasse met zestien treffers na
zesentwintig beurten goed voor de dag. 
De hoogste serie van zeven van zijn
teamgenoot Had Graat werd door nie-
mand geëvenaard laat staan verbeterd.  

Barrage De Zwaantjes – 
VIOS 8-0
In de eerste klasse werd deze beslis-
singswedstrijd op dinsdag 18 mei ge-
speeld bij café In den Sleutel te Deurne.
De openingspartij ging tussen Ton van

de Baar (19 car) en Frits van Seccelen
(20 car). Het kon alle kanten op en de
spanning bleef ook tot het einde. Bei-
den moesten  in de slotfase nog twee
caramboles waarbij Van de Baar de ge-
lukkige was: 19-18 na 37 pogingen.
Sjef van den Heuvel (41 car) ontmoette
Martin van de Water (22 car). Van den
Heuvel kwam met 28 uit 14 flitsend uit

Jan Rosmulder van D’n Anlaup: 
gemiddelde 1.938. Foto: Harry van Tiel.  

Internos (4e klasse)

Vriendenkring (2e klasse)

de startblokken en besliste de partij met
41-16 na 29 omlopen. Goed voor een
gemiddelde van 1.413 voor de win-
naar. Met de 4-0 achterstand voor VIOS
leek Gerard van Someren (23 car) de
spanning in de wedstrijd terug te bren-
gen. Hij nam tegen Hans Vermulst (41
car) met 0-7 de leiding na drie beurten.
Vermulst draaide de bordjes echter om
en arriveerde met een winnend moyen-
ne van eveneens 1.413 aan de finish.
Daarmee was het kampioenschap voor
titelverdediger De Zwaantjes uit Bakel
een feit. Nico van den Heuvel (49 car)
maakte de zege compleet door Jan van
Oosterhout (28 car) met 49-25 na 38
beurten te verslaan. Dat leverde de Mil-
heezenaar een gemiddelde van 1.298
op. Johnny van Melis hoefde namens
het kampioensteam niet in actie te ko-
men. Het teammoyenne van De Zwaan-
tjes was 1.128 en dat kon het talrijke
publiek wel waarderen.
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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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RPC 9-ball toernooi

Anand Manurat verslaat Richard
Eijmberts in finale bij SPC Woensel

Verliezend finalist Richard Eijmberts.

Op 16 mei vond in Snooker en Pool-
centrum Woensel te Eindhoven het jaar-
lijkse 9-ball toernooi plaats van de Re-
gionale Poolcompetitie. Met achttien
spelers was de opkomst redelijk te noe-
men, zeker gezien het mooie weer.
De deelnemers werden ingedeeld in
drie poules van zes, waarbij in iedere
poule volgens een round-robin systeem
werd gespeeld. Rond vier uur waren al-
le poulewedstrijden afgerond waarna
de eindstand in de groepen kon wor-
den opgemaakt. De poulewinnaars kon-
den daarna samen met de beste num-
mer twee gaan strijden voor de eind-
plaatsen 1 t/m 4. De overige nummers
twee en de beste nummers drie speel-
den verder voor de eindplaatsen 5 t/m
8. De eerste halve finale ging tussen Ri-
chard Eijmberts en Dennis van Rosen-
daal, waarbij Eijmberts uiteindelijk aan

het langste eind trok met 7-6. In de an-
dere halve eindstrijd was Anand Manu-
rat met 7-5 te sterk voor Sonny van den
Bosch. In beslissende duel wist Anand
Manurat relatief eenvoudig met 7-4 te
winnen van Richard Eijmberts en
schreef daarmee het toernooi op zijn
naam. In de troostfinale won Dennis van
Rosendaal uiteindelijk met overmacht
via 7-2 van Sonny van den Bosch.
Tevens een compliment voor SPC Woen-
sel voor de prima verzorging en de uit-
stekende staat van het materiaal.

De eindstand
1. Anand Manurat
2. Richard Eijmberts
3. Dennis van Rosendaal
4. Sonny van den Bosch
5/6. Cheng/Mark Blom
7/8. Michiel Timmermans/Paul Hover

Eredivisie Zuid poolbiljart

Woensel eindigt met nederlagen

Speelronde 17
Woensel – HOB Weert 2-5. Marco Teut-
scher versloeg in Eindhoven in het 9-ball
René Peeters met 9-3. De jongeling ging
in het 8-ball echter met 7-8 onderuit te-
gen Jesse Thehu. Daan van der Eerden
kwam alleen tegen Ivo Aarts uit in het 8-
ball en dat duel eindigde in 3-7. Aarts
bleek met 61-75 ook te sterk voor Mar-

cel Martens. Het koppel Martens/Saris
ging met 3-6 de boot in tegen Pee-
ters/Thehu. Ivar Saris zorgde voor de
tweede zege van de thuisploeg en wel
via 75-61 tegen Thehu. Marc Bijster-
bosch boog middels 6-9 voor René Pee-
ters.  

Speelronde 18
Ames – Woensel 5-2. In Deurne had
Danny Wijnans niet veel moeite met
Marcel Martens gezien de 7-2 score.
Wijnans en Serge Das versloegen Ivar
Saris en Marco Teutscher in het koppel
met het kleinst mogelijke verschil. Ook
de derde partij werd een prooi voor de
jonge Limburger want Ivar Saris werd
met liefst 9-1 verslagen. Ook  Das
kwam tot drie overwinningen want de
Belg toonde zich de meerdere van Mar-
co Teutscher in zowel 10-ball en straight
pool. Wim Haesen bleek de enige bij
de thuisploeg die tegen Woensel aan
het kortste eind trok. Marc Bijsterbosch
3-9 en Ivar Saris 19-75 vertrokken met
de winst. SC Maastricht behaalde de ti-
tel met slechts één punt voorsprong op
Sonny’s. Woensel eindigde in de
middenmoot. 

Marcel Martens van Woensel. 

Midden-Nederland 

Eindstanden gewestelijke teamfinales
afdeling 1
Klasse B1 MP PP %
1. De Taveerne 10 23 96,3
2. Exelsior 6 17 90,4
3. Betty Boop 6 14 90,6
4. O.O.O. 4 14 85,6
5. Leusden 4 12 90,0
6. HBV De Bun 0 10 85,9
Klasse B2
1. BV Leusden 8 18 89,3
2. Badhuis 6 18 83,8
3. ’t Zwarte Paard 5 17 85,7
4. De Krim 5 13 84,2
5. BOK 4 15 89,6
6. ABC-Rembrandt 2 9 79,3
Klasse C1
1. Carambole 9 21 97,0
2. Garderen 7 19 93,1
3. De Windhoek 6 18 85,0
4. BV Brand 4 17 90,7
5. Push And Win 2 11 76,6
6. Badhuis 2 4 75,7
Klasse C2
1. Carambole 8 21 95,9
2. BVM Apollo 8 21 95,1
3. De Hertogen 6 18 86,6
4. Almere ’83 6 16 92,3
5. T.O.G. 2 11 77,7
6. Sloterdijk 0 3 69,7

Klasse C3
1. De Hertogen 10 24 95,6
2. Betty Boop 6 18 91,9
3. E.B.C.L. 6 14 86,5
4. Krijt op Tijd 4 13 88,1
5. HBV De Bun 2 14 85,7
6. Soesterkwartier 2 7 79,8
Klasse C4
1. De Hertogen 8 27 93,7
2. De Windhoek 6 26 89,3
3. Entree 5 20 87,7
4. Rendez Vous 5 17 87,3
5. De Jol 4 16 77,1
6. Marco Polo 14 14 84,7
Klasse C5
1. Onder Ons 8 28 94,5
2. Rappel 6 20 91,2
3. De Poedel 4 16 85,8
4. Blauwwit/De Klos 2 10 78,2
5. De Korenbeurs 0 6 72,7

Klasse C5D
1. Almere ’83 7 26 89,7
2. Kanaalzicht 7 24 88,4
3. Blauwwit/De Klos 6 22 89,3
4. T.O.G. 5 20 86,8
5. Betuwe Veenendaal 4 18 84,7
6. BV In3N 1 10 78,9

Bandstoten 3e klasse 

Michel Goossens slaat in Huizen
tijdens slotronde NK toe

Op de vier prima tafels van vereniging
De Bun kwam Wilfrie Vermeer uit Deur-
ne namens vereniging De Peel met de
volle zes punten en het beste moyenne
na drie duels aan de leiding. De laatste
ronde van de zaterdag deed Vermeer
goede zaken met een 55-33 zege na
dertien beurten op Gerard Weel. Hij
nam daarmee een voorsprong van twee
punten op zijn naaste achtervolgers.
Sjaak van Garderen zorgde toen met
55-9 na slechts acht pogingen voor de
kortste partij van het gehele toernooi en
bovendien realiseerde de speler uit Al-
mere met 26 treffers de hoogste serie.
Op zondagmorgen ging koploper Wil-
frie Vermeer via 47-55 voor het eerst
onderuit en wel tegen Michel Goossens.
Die kwam nu op één punt van het lei-
dende duo Wilfrie Vermeer en Jan
Braks. In ronde zes versloeg Goossens
ook Braks terwijl Vermeer geen fout
maakte tegen John Rouwhorst. Het ge-
volg was dat Vermeer tien punten had,

Goossens negen en Braks acht. Jan
Braks van 't Zwaantje speelde in de slot-
ronde in het onderlinge duel tegen Wil-
frie Veer zijn beste partij van het NK en
dat leidde tot 55-49 (18) winst. Hij bleef
in de eindstand op moyenne echter ach-
ter Vermeer. Michel Goossens profiteer-
de gretig van de gang van zaken op
het andere biljart en hij versloeg John
Rouwhorst middels 55-42 (21). Daar-
mee kwam hij voor het eerst maar wel
definitief aan kop. Runner-up Vermeer
realiseerde als schrale troost dankzij
2.61 het beste algemeen moyenne. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Michel Goossens De Kastanje 11 2.41 17
2. Wilfrie Vermeer De Peel 10 2.61 25
3. Jan Braks 't Zwaantje 10 2.22 16
4. Sjaak van Garderen Almere '83 8 2.45 26
5. John Rouwhorst 't Kevelder 6 2.26 15
6. Peter Turk De Klameare 5 2.30 16
7. Nico van Roon Bij ’t Hof 4 1.92 12
8. Gerard Weel De Opkomst 2 2.08 15
Toernooigemiddelde: 2.28.

Foto: www.debun.nl

Het NK bandstoten derde klasse werd een tweestrijd tussen Wilfrie Ver-
meer en Michel Goossens. Vermeer nam in Huizen vanaf de derde ronde
het initiatief in handen en had voor de laatste sessie nog altijd de beste pa-
pieren. Het was echter Goossens die de naam van zijn thuisbasis Hof van
Holland uit Bergen op Zoom hoog hield.  

www.                        .nl

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
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.
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’t Wapen Vink wint kaderbeker in
Rosmalen

’t Wapen Vink is er in sportfoyer De Ha-
zelaar te Rosmalen in geslaagd de ka-
derbeker 2010 te veroveren. In de fina-
le was het team uit Ameide te sterk voor
DOS ’71 uit Heesch. Demi Pattiruhu
speelde met een gemiddelde van
54.00 en een serie van 140 Willy
Rooijendijk van tafel. 
Winst was er ook voor Burkey Sibtsen,
en Frans van Hoeij. 

De wedstrijd om de derde en vierde
plaats werd gewonnen door de Vee-
markt uit Doetinchem, die Brand met
eveneens 6-2 voor bleef.

Eindstand
1. ’t Wapen P. Vink Ameide
2. Dos '71-2 Heesch
3. Billardcafé De Veemarkt Doetinchem
4. Brand Veenendaal

’t Wapen Vink, v.l.n.r.: Ronny Mathyssen, Demi Pattiruhu, Frans van Hoeij en
Burkey Sibtsen.

Eerste divisie topteams

JBW Koerier/Zandweerd 
laat verstek gaan 
In de slotronde van de eerste divisie top-
teams ging kampioen De Wellse Vaert
zonder René Luijsterburg onderuit bij
HWA Alblasserdam. De thuisploeg
speelde de eerste wedstrijd naar een 3-
3 gelijk. 
De tweede wedstrijd bracht een 4-2
winst voor Alblasserdam. Johler was
verantwoordelijk voor enige verliespar-
tij. Hij kwam er bij het libre niet aan te
pas tegen Ludo Kools, die in drie om-
lopen via een serie van 185 naar een
60-250 overwinning snelde.
Zaal Verploegen zag in Wijchen hoe
Dekkers Biljarts met twee keer 2-4 de
winst mee naar Rosmalen nam. Bij het li-
bre moest eerst Martin Vreekamp met

225-250 buigen voor Burkey Sibtsen.
Even later was het Sjef Jansen, die met
53-250 de eer aan Sibtsen moest laten.
BV Hektisch & Parkzicht kreeg Topteam
BCA op bezoek en verloor de eerste
wedstrijd met 2-4. George Kenter redde
de eer, door het bandstoten met 75-30
uit 13 van Ruud Gerritsen te winnen. De
thuisclub deed het in de tweede ont-
moeting beter en won met 6-0. Leo Koo-
men had bij het kader maar acht pogin-
gen nodig om Martijn Egbers met 175-
99 te verslaan.
In Steenbergen zat Reedijk Ban-
den/Wellse Vaert vergeefs te wachten
op JBW Koerier/Zandweerd,
waardoor er niet werd gespeeld. 

Volksfeest in HCR Prinsen te Haarlo

Grote aanhang voor Cubri/Etikon
en J+B Küpers

Clinic met Dick Jaspers

HBV De Bun in de prijzen gevallen
Op 17 april werd - in het kader van de
Nationale Sport Week - de Nationale Bil-
jartdag gehouden. Hieraan hebben 45
verenigingen, waaronder vereniging
HBV De Bun uit Huizen, deelgenomen. Zij
hebben die zaterdag een open dag ge-

houden. Na loting heeft biljartvereniging
De Bun een door Dick Jaspers te verzor-
gen clinic gewonnen. HBV De Bun is erg
blij met deze prijs. Nadere informatie
wanneer deze clinic wordt gegeven volgt
nog. Zie daarvoor de site www.debun.nl.

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

Het grote FC Twente feest leek wel te
worden voortgezet in Haarlo. In een
overvolle zaal genoten de eerste drie
teams van de vaderlandse topteamcom-
petitie, zichtbaar van de grote belang-
stelling. Dit waren kampioen Cu-
bri/Etikon, runner-up J+B Küpers en
nummer drie ’s Lands Welvaren. Ook
teammanager Bennie Deegens genoot
met volle teugen.  ”Overweldigend, wat
een belangstelling. Dit overtreft mijn
stoutste dromen. Vorig jaar zijn we uit
nood hier neergestreken. Het was
nieuw. Voor alle partijen, maar vooral
voor biljartvereniging Ellenkamp. Het le-
denaantal werd bijna verdubbeld,
maar vooral de status van deze nieuwe
leden, deed de wenkbrauwen fronsen.
Wat wordt er verwacht en hoe gaat dat
allemaal, waren de voornaamste vra-
gen. Deze avond geeft aan dat ze veel
kunnen.”
Marcel Lankwarden dankte alle sponso-
ren en gaf aan beide teams een aan-
denken. De twee Haarlose teams heb-

ben hun prijzengeld geschonken aan
de Stichting Les Amies de Merckys. Tij-
dens de kampioensavond gaf manager
Bennie Deegens een cheque van 750
euro aan Merckys Wakonda Fondu. De-
ze Congolese politiek vluchteling verza-
melt al jaren attributen en materialen
voor zijn landgenoten in de provincie
Feshi. Dit gaat van voetbalschoen,
schoolborden tot aan afgedankte Pc’s.
Al deze goederen worden verscheept
vanuit Antwerpen en daar is veel geld
voor nodig. Met deze bijdragen hopen
de biljarters de stichting een zetje in de
rug te geven. Bennie Deegens: “Het
land is de laatste tijd weer vaak nega-
tief in het nieuws. Deze stichting heeft al-
leen geld nodig om de zeecontainers te
verschepen. Dit kost 2,5 tot 3 duizend
euro, per lading. De spullen worden in
heel het land ingezameld. Er blijft “geen
geld hangen” want dan kunnen ze
geen container vervoeren. Het geld is
dus altijd goed besteed en op deze ma-
nier kunnen we nog iets terugdoen.”

Foto: www.youreventlive.nl.

A en C-Ranking driebanden 

Bert van Manen en Ab van ’t Hof
winnen in Osdorp te Amsterdam
Bij de A-Ranking was Therese Klompen-
houwer in de kwartfinale na penalty’s te
sterk voor Ruud Hölscher. Bert van Ma-
nen bleek met 1.125 een maatje te
groot voor Rudy Gerritsen. Tom Beem-
sterboer en Wim van den Berg bleven
dankzij 1.022 beiden aan de goede
kant van de score tegen respectievelijk
Herman van Daalen en Rob Scholtes. In
de halve eindstrijd schakelde Van Ma-
nen via 45-40 (42) Klompenhouwer uit.
Beemsterboer versperde toen Van den
Berg de weg. De finale werd een boei-
end gevecht op het scherpst van de sne-
de. Bert van Manen won na 39 beurten
met 45-44 van Tom Beemsterboer.
Beemsterboer 842 pnt) behield de lei-
ding in het eindklassement. Daar gaat
hij Bert van Manen (800), Therese
Klompenhouwer (567), Wim van den
Berg (520) en Ruud Hölscher (463)
voor. 

C- Ranking
De kwartfinales betekenden het einde
voor Lenting, Van Beckum, Van den

Berg en Schaap. Bij de laatste vier toon-
de Frans van Beuningen zich via 30-15
na 41 pogingen de meerdere van
Schretlen. Ab van ’t Hof had een barra-
ge tegen Van der Horst nodig om zich
te plaatsen voor de eindstrijd. Daarin
bleef hij Van Beuningen vijf caramboles
voor. Frans van Beuningen eiste echter
wel de eindzege op met 268 punten.
Hij wordt gevolgd door Van der Horst
(235), Lenting (206), Schretlen (205) en
Van ’t Hoof (202).

Vlnr: Ab van ’t Hof en Bert van Manen.  
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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

Eredivisie topteam ronde 12

Cubri/Etikon en J+B Küpers winnen
bij The City Dibo/Blitz Optiek

Foto: www.youreventlive.nl.
De topteamcompetitie is ten einde. In de twaalfde en tevens laatste speel-
ronde hebben zich geen verrassingen meer voor gedaan. Het drietal van
J+B Küpers bewees opnieuw dat het ’t enigste team in de eredivisie is dat
Cubri/Etikon nog tegenstand kan bieden. The City Dibo/Blitz Optiek pro-
beert het telkens wel weer om het de Haarlose teams lastig te maken,
maar in het zicht van de haven, slaat de motor af. Al in de elfde speelron-
de realiseerde het team van Bennie Deegens het meesterwerk en bracht de
vijfde Nederlandse titel onder dak. Toch stond er voor de kampioensfor-
matie nog iets op het spel. Ook de ongeslagen status, maar één keer ge-
lijk gespeeld, wilden ze graag mee naar Haarlo nemen. Ook hierin slaag-
den de kampioenen, waardoor een extra gelukwens op zijn plaats is. Na
afloop van de wedstrijden werd de kampioen in de bloemetjes gezet door
teamleider Ton Boom van The City Dibo/Blitz Optiek. Hij prees het team en
zijn teamleider Bennie Deegens. “Een man die op alle fronten het caram-
bole biljarten meer en meer op de kaart heeft gebracht. Met de Grand
Dutch maar zeker ook als bestuurslid van de KNBB vereniging Carambo-
le. We zijn in de lift”, sprak Boom.”En dat danken we vooral aan jou. Ik
wens je daar nog erg veel succes mee.” 

The City Dibo – 
Cubri/Etikon 2-4
In het 71/2 hadden Micha van Bochem
en Dave Christiani na een defensieve
tactiek liefst tien beurten nodig. De se-
ries kwamen niet hoger dan 44. Een
toch wel iets gefrustreerde Christiani
gooide het op de omstandigheden.
“Het zijn twee punten en daar is dan
ook alles meegezegd.” Eindstand 121-
150 voor de Limburger. René Tull scho-
telde zijn tegenstander uit Dronten in het
47/2 vanaf acquit een serie van tachtig
voor de neus. Henri Tilleman was hier
zichtbaar van onder de indruk want zijn
antwoord was maar 27 caramboles. In
de vijfde beurt maakte Tull de partij uit
en Tilleman kwam nog tot een totaal
van 164 en moest dus een zeldzame
nederlaag toestaan. Bij het bandstoten
had Jean-Paul de Bruijn de toss gewon-
nen, maar moest direct weer plaats ne-
men, toen hij miste. Het leek wel of de
pech aan zijn vingers kleefde, want in
de eerste acht pogingen kon hij maar
vier treffers produceren. Met Jos Bon-
gers ging het niet veel beter want hij
scoorde maar acht keer in dat tijdsbe-
stek.  Uitstekend verdedigen en moeilijk
bespeelbare tafels waren debet aan de-
ze opening. Toen Bongers eindelijk een
mooie positie achterliet, was het de
kans van De Man van de Noordzee.
Met een prachtige serie van 82 gaf hij
Bongers het nakijken en maakte vervol-
gens de partij in de tiende beurt uit.

Cubri/Etikon – 
J+B Küpers 3-3
Dave Christiani was helemaal bekomen
van zijn eerste partij, terwijl Michel van
Silfhout zo'n beetje dezelfde indruk
achterliet als eerder Van Bochem. Het
was niet spectaculair, maar heel dege-
lijk wat Christiani liet zien. De speler uit
Kerkrade bereikte in de vijfde omloop
de finish. Van Silfhout kwam niet verder
dan 48 caramboles. Patrick Niessen,
die 's morgens al in Bochum een wed-
strijd had gespeeld, kwam slecht voor-
bereid aan tafel. Net uit de auto, moest
hij aantreden. In al deze commotie
moest hij met de keu van Christiani spe-
len want zijn eigen keu was Niessen
vergeten in Bochum. Dat Peter Volleberg
dan niet de gemakkelijkste tegenstander
is, ondervond hij deze zaterdag. Trou-
wens, Volleberg is nooit uit te vlakken,
want dat hij nog altijd een toontje mee-
blaast laat hij regelmatig zien. Duidelijk
zichtbaar had Niessen moeite met de
vreemde keu. Volleberg speelde zoals
we gewend zijn. Tergend langzaam
maar hoog geconcentreerd. De speel-
wijze van Volleberg bracht hem in de
vierde beurt, met series van 113 en 74
aan zijn zoveelste overwinning. De
161-200 trok de stand gelijk tussen bei-
de teams. Het bandstoten moest dus de
beslissing brengen Tot aan de derde
omloop wist Dick Jaspers ruim te leiden
(49-17). Toen zette Jean-Paul de Bruijn
druk op het duel en maakte een serie

van 74. Met series van 22 en 23 kwam
Jaspers weer langszij en leidde toen 94
tegen 91. De Bruijn, die er nog negen
moest maken, stokte bij 99. Jaspers, erg
tevreden met deze onverwachte kans,
maakte de resterende zes. De Bruijn be-
nutte de nastoot en daarmee was het re-
mise. Een belangrijk punt voor zijn
team, want hierdoor bleven zij in het
seizoen 2009–2010 ongeslagen in de-
ze sterke competitie. 

The City Dibo/Blitz Optiek – 
J+B Küpers 2-4
Ook Michel van Silfhout bleek van zijn
eerste partij geleerd te hebben. Had hij
tegen Christiani nog problemen met het
materiaal, nu leek de tafel van goud.
Ook de keu had hij veranderd, want hij
gebruikte een ander bovenstuk. Iets
zwaarder omdat er gewerkt moest wor-
den, volgens hem. Toen René Tull na 23
caramboles miste, serveerde Van Silf-
hout met een prachtige serie van 150
de partij uit. Een mooi slotakkoord van
een prima seizoen voor Michel van Silf-
hout. Bij het 47/2 tussen Freek Ottenhof
en Carsten Lässig maakte Ottenhof bij
de vierde poging een mooie reeks van
110. Een beurt later counterde Lässig
met een serie van 114. Dit waren dan
ook meteen de hoogtepunten in deze
partij. Met nog een paar kleine series
trok Ottenhof de winst naar zich toe.
Lässig kwam niet verder dan 167 en
was zichtbaar ontevreden over zijn

prestatie. Zeven lange beurten moest
Dick Jaspers wachten tot hem een
mooie serie lukte. Hij arriveerde dan
ook na acht beurten als eerste aan de fi-
nish. Jos Bongers liet er nog eens twintig
noteren in de nastoot, maar strandde in
het zicht van de haven (100-90). We-
derom een mooie overwinning voor het
team van Jaspers, die ook dit seizoen
weer een tweede plek wisten te beha-
len.

Eredivisie topteam ronde 12

Team van De Eekhoorn stopt ermee
In Deventer ontving De Pelikaan de drie-
tallen van De Jol en De Eekhoorn. Voor
laatstgenoemd team is het zeker dat er
in het nieuwe seizoen niet meer van
start wordt gegaan.  

De Pelikaan – De Jol 2-4
Boudewijn Alink verloor met 156-200
van Johan Devos. Dennis Timmers bleek
via 136-150 de mindere van Edwin
Zweers. Ad Klijn was met een moyenne
van 14.29 de baas over Harrie van den
Boogaard. 
De Jol – De Eekhoorn 2-4
Johan Devos klopte Lyon Megens met
200-199. Edwin Zweers boog via 121-
150 voor Jurgen de Ridder. Harrie van
den Boogaard kon Martien van der
Spoel (7.14) bij het bandstoten niet bij-
benen. 

De Pelikaan – 
De Eekhoorn 6-0
Alink en De Ridder gaven elkaar
middels 200-192 niet veel toe. Timmers
was met een gemiddelde van 25.00
een maatje te groot voor Megens. Het
bandstoten tussen Klijn en Van der
Spoel leverde 100-85 (19) op.   

Buiting Staalconstructie – 
Helmink woon Techniek  4-2
In De (B)engel te Lochem kwam Roy van
Raaij met 200-92 niet in de problemen
tegen Ronald van Gooswilligen. Koen
Workel trok via 90-150 na acht pogin-
gen aan het kortste eind tegen Gerard
Stijf. Dave van Geel won probleemloos
van Willem Siebelink: 100-42 (12).

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

Helmink woon Techniek – 
's Lands Welvaren 0-6
Roland van Gooswilligen was niet opge-
wassen tegen de 22.22 van Ian van Krie-
ken. Dat Gerard Stijf in het 71/2 maar
drie kansen kreeg van Frederic Caudron
is niet verwonderlijk. Willem Siebelink te-
gen Ad Koorevaar leverde 52-100 (15)
op. Helmink eindigde als hekkensluiter. 

Buiting Staalconstructie – 
's Lands Welvaren 2-4
Van Raaij verloor met 149-200 van Van
Krieken. Workel volgde dit voorbeeld te-
gen Peter de Bree. Van Geel verraste
Caudron met 100-72 na tien beurten.    
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WKWK
IS HELEMAAL KLAAR 
   VOOR HET      

10 % korting 
op ons gehele showroomassortiment en 
maak kans op een echte voetbaltafel!!!

* Lees de voorwaarden in de winkel, deze aktie is geldig tot en met 11 juli 2010

WK - Aktie*

www.biljarttafel.nl
0297-281604

Herenweg 298a - Wilnis

www.biljarttafel.nl
0297-281604

Herenweg 298a - Wilnis

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

Nationale bekerfinale driebanden

De toppers in de arena op top biljarts
(made by Eureka)


