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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

Motiverend en stimulerend voor spelers én toeschouwers

Digitaal scorebord zorgt voor 
meer spanning en competitie
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Bedrijvenweg 11  St-Michielsgestel
073-5340930 www.particolare.nl
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073-5340930 www.particolare.nl

 keukens
 badkamers

 tegels
 natuursteen

Met de Biljartcomputer is in één oogop-
slag te zien hoe beide spelers ervoor
staan. Zowel jong als oud, zowel spelers
als toeschouwers ervaren dit als een  flin-
ke vooruitgang in de verdere professio-
nalisering van de biljartsport. Tijdens het
spel worden de resultaten direct verwerkt
en worden extra gegevens gepresen-
teerd, die belangrijk zijn voor zowel spe-
lers als toeschouwers: gemiddelde,
hoogste serie, achterstand/ voorsprong,
percentage van het totaal te maken aan-
tal, “en nog 5”, shottime en wie aan de
beurt is. 
Daarnaast staan op het overzicht-scherm
de scores per beurt, speeltijd per speler,
speelsnelheid en alle gemaakte series.

Online verkoop, snelle levering!
Betrouwbare service

Alles voor Pool en Carambole!
en een beetje snooker

www.Biljartwinkel.nl

www.Biljartwinkel.nl

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

de Distelbiljarts
Kade 46 

4703 GH Roosendaal
0165 563 800

www.dedistelbiljarts.nl

Lees verder op pagina 3

De gegevens van de laatste 1000 partij-
en worden opgeslagen, kunnen worden
verwerkt in een Excel programma en kun-
nen per E-mail worden verzonden. 
De gegevens (naam en moyennes) van
250 vaste spelers worden opgeslagen
en zijn beschikbaar voor elke nieuwe
partij. 
Daarnaast kan (betaalde) reclame of in-
formatie worden gepresenteerd wanneer
er niet gespeeld wordt, hierdoor kunnen
de kosten terugverdiend worden. 
Naast aanschaf is het mogelijk vanaf
€ 1,50 per dag de computer te huren,
zie www.Biljartcomputer.nlwww.layani.nl

www.a1biljarts.nl

Hét adres voor al uw biljart- en dartartikelen en sportprijzen.
Webwinkel en showroom••Winkel/werkplaats 800m2

A1
BILJARTS
A1
BILJARTS

De Biljart Ballen 
gratis in alle KNBB locaties
Ook dit seizoen zal biljartkrant De Biljart Ballen maandelijks weer gratis vier
exemplaren naar alle KNBB locaties in geheel Nederland verzenden. Zoals be-
kend brengt deze krant biljartnieuws op plaatselijk, regionaal en (inter)nationaal
gebied. Er is een editie Oost en een editie West Nederland. Enkele dagen na
verschijning is de krant ook te lezen op www.debiljartballen.nl

Meer informatie wordt graag verstrekt door uitgeverij Duo Print, 
telefoon 0416-343819 of e-mail: duoprint@planet.nl

Biljartbril

Bril speciaal op
uw sterkte 

aangemeten en
aan uw stijl 
aangepast

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

Markt 1D, 6651 BC Druten
Telefoon: (0487) 51 16 30

2 en 3 oktober
in Kaatsheuvel

www.beursgezondenwel.nl
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Georganiseerd door HBC in Hoogeveen

JBV Amorti kampioen van 
Nederland landscompetitie jeugd

Foto: mevrouw Hofman. 

Bij vereniging HBC in Hoogeveen werd
de nationale finale gespeeld van de
landscompetitie jeugd. De acht geplaat-
ste teams werden hiervoor in twee pou-
les ingedeeld welke een halve competi-
tie speelden.
In poule 1 wist het team van JBV Amorti
uit Zevenbergen, met als spelers Jeroen
Testers, Giel Damen en Hans Snellen ju-
nior, als eerste te eindigen. The Dibo Ci-
ty uit Deventer eiste in deze poule de
tweede plaats op. In poule 2 bleek De
Jol uit Lelystad de beste, terwijl De Drie-
hoek uit Lichtenvoorde zich eveneens
voor de halve finales plaatste. Daarin
speelde Amorti tegen De Driehoek en
The Dibo City tegen De Jol. JBV Amorti
en De Jol wonnen beiden hun wedstrijd.
In de strijd om brons eindigde de ont-
moeting tussen De Driehoek en The City
Dibo in 3-3 maar door een hoger per-
centage finishte De Driehoek als derde.
De finalewedstrijd ging tussen JBV
Amorti en De Jol. Hans  Snellen jr. won
zijn partij met een moyenne van 2.00
en bleek daarmee veel te sterk voor
Agnes Groenewoud gezien de 38-14

eindstand na negentien beurten. Giel
Damen maakte acht caramboles te wei-
nig tegen Ago Blankenzee: 30-35 (24).
De derde en beslissende ontmoeting tus-
sen Jeroen Testers en Brian Plette werd
een 50-36 zege na 26 pogingen voor
Testers. Daardoor was het Amorti weer
gelukt om de nationale titel in de wacht
te slepen. Hans Snellen junior was de
enige speler van JBV Amorti die alle
partijen in winst had omgezet. Het is
exact 25 jaar geleden dat Amorti voor
het laatst de nationale titel in de lands-
competitie heeft weten te behalen. Eer-
der werden de teams van JBV Amorti in
72/73, 73/74 en 74/75 landskampi-
oen in deze klasse. 

De eindstand Plaats
1. JBV Amorti Zevenbergen
2. De Jol Lelystad
3. De Driehoek Lichtenvoorde
4. The City Dibo Deventer
5. Jong NHD 32 Zwaag
6. Centrum West Delft
7. Swibi Biddinghuizen
8. Blauwe Dorp Eindhoven

Nationale finale recreanten driebanden klein

Titels verdeeld 
bij De Viaanse Molen in Alkmaar
Bij De Viaanse Molen in Alkmaar werd
de nationale finale driebanden klein
voor recreanten in drie klassen afge-
werkt. Na een spannende wedstrijddag
gingen de titels naar Del Mistro, Van
Haren en Teunissen.

Eindstanden
Naam vereniging pnt moy hs
1e klasse
1.  E. del Mistro BF ‘t Gooi 4 0.717 4
2.  F. Klomp Veemarkt 4 0.735 5
3.  B. Vaneman Hart van Lisse 2 0.613 4

4.  W. Bos O.B.V. 2 0.591 4

2e klasse
1.  H. van Haren Doetinchem 6 0.495 3
2.  W. van Lienden Westerhaven 3 0.344 3
3.  D. van Lavieren BC Bemmel 3 0.401 3
4.  W. Piet Enigings 0 0.194 1

3e klasse
1.  Th. Teunissen Harmonie 6 0.518 3
2.  W. Westhoff Randstad 4 0.390 2
3.  A. Breestraat Charlois 2 0.241 4
4.  J. van Silfthout Dorpzicht 0 0.242 2

NK 1e klasse driebanden klein jeugd 

Raymund Swertz neemt in Rosmalen
afscheid met nationale titel

Hiermee behaalde Swertz zijn zevende
nationale titel bij de jeugd. Het was te-
vens (bij de jeugd) de laatste, want sa-
men met Frank Hommering en Eef Eijs-
koot speelt hij dit seizoen bij de senio-
ren. Na de prijsuitreiking door de
bondsafgevaardigde Nico de Goede
bedankte Raymund Swertz de mensen
die hem de laatste jaren geholpen en
getraind hebben. "Hans Toonen, René
van Hinthum, Johan Claessen en Wim
van der Zanden wil ik graag bedanken
omdat zij mij altijd gesteund hebben en
mij vertrouwen hebben gegeven. Zij
hebben een groot aandeel in mijn bil-
jartcarriëre" aldus de geëmotioneerde

Swertz, die zijn speech begon met het
bedanken van de KNBB voor het ver-
trouwen tijdens zijn jeugdperiode. Ook
had hij veel lof, dank en respect voor de
onlangs overleden Sjef Hamers, die
hem vanaf het begin af aan op alle fron-
ten heeft gesteund.

Eindstand
Naam vereniging pnt. a.moy hs
1.  Raymund Swertz BV Ellenkamp 10 1.260 11
2.  Shane Hilgers Oogh v. Vlaerdingh 6 0.922 6
3.  Eef Eijskoot Amorti 6 0.773 6
4.  Frank Hommering JBV Tilburg 4 0.778 6
5.  Raymond Groot Horna 4 0.703 6
6.  Gert Jan Veldhuizen BV Gelre 0 0.582 6

De finale eerste klasse driebanden klein bij Sportfoyer De Hazelaar in Ros-
malen is een waar feest geworden voor Raymund Swertz. De 21-jarige
speler uit Afferden liet geen enkel steekje vallen en won al zijn partijen.
Het beste resultaat boekte hij tegen Gert Jan Veldhuizen, door in achttien
beurten met een gemiddelde van 1.666 uit te spelen. 

V.l.n.r.: Shane Hilgers, Raymund Swertz en Eef Eijskoot.

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Fleuren Ranking driebanden

Jos Derks winnaar in Deest
In ‘t Zwaantje te Deest werd voor de
15e keer het grote Pinstertoernooi ge-
houden met 96 deelnemers. Van heide
en ver kwamen de spelers voor een fel
begeerde bokaal en de punten van de
Fleuren Ranking Cup driebanden. Veel-
voudig kampioen Dave Christiani, met
een competitiegemiddelde van 1.776,
had veel toeschouwers naar dit toernooi
gelokt. 
Bij de laatste zestien spelers zaten ook
weer Maas en Waalse biljarters zoals,
Jos Schiks (Deest), Peter Peeters (Dru-
ten), Gerrie Gerrits (Druten), Theo Döll
(Maasbommel), Piet Janssen Steenber-
gen (Altforst) en Jos Derks (Beuningen).
Uiteindelijk bleven er vier kanshebbers
over. Jos Derks (24 car) en Dave Christi-
ani (35 car) streden tegen elkaar en uit-
eindelijk won  Derks en kwam als eerste
in de finale. De tweede halve eindstrijd
tussen Gerrie Gerrits en Fred Huiskens
werd een prooi voor Gerrits. De derde
plaats ging vervolgens naar Dave
Christiani, met een toernooigemiddelde
van 1.556. 
In de finale, Jos Derks tegen de verras-

Winnaar Jos Derks. 

sende Gerrie Gerrits, trok Derks ver-
diend aan het langste eind.

Biljartakademie Eindhoven
verzorgt biljartlessen bij u in de vereniging of aan de 

Alblasstraat 14a te Eindhoven.
Alle spelsoorten.

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

verschijnt
20 oktober

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 13 oktober

ALV vereniging Carambole

Gerrit van de Put erelid van de KNBB

Vlnr: Gerrit van de Put en Leon Vervoort. 

Op zaterdag 5 juni werd Gerrit van de
Put tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring van de vereniging Carambole in
Zaal Verploegen te Wijchen door Leon
Vervoort namens de KNBB als erelid be-
noemd. Van de Put bekleedde bij de
voormalige sectie Carambole de functie
van secretaris/penningmeester. Het is
zijn verdienste geweest om uit de toen-
malige ondoorzichtige financiële situa-
tie vertrouwenwekkende jaarverslagen
te produceren met daaraan gekoppeld
overzichtelijke begrotingen.
Hij drong er steeds op aan, dat de ad-
ministratie transparanter moest worden.
Het ging er tenslotte om de achterban
van gedegen informatie te voorzien.
Nadat Bart Schoneveld benoemd werd
tot penningmeester, heeft Gerrit van de

Put grote inspanningen geleverd bij de
totstandkoming van de statuten en re-
glementen van de huidige KNBB vereni-
ging Carambole. Daarvoor heeft hij ve-
le malen overleg gehad met mr. Fred
Kollen. Samen met Jaap Labrujere heeft
hij hiervoor ook besprekingen gevoerd
in de vier gewesten om de ontwikkelin-
gen te verduidelijken. Ook deze aan-
pak heeft ertoe bijgedragen dat het no-
dige vertrouwen weer terug gewonnen
werd. Nu zal hij zich beperken tot de
rol van adviseur voor het bestuur. Achter
de schermen blijft hij actief bij Algeme-
ne Zaken. 
Als blijk van waardering kreeg Van de
Put een bloemetje aangeboden door
Jaap Labrujere, voorzitter vereniging
Carambole. 

NK G(ehandicapten)-biljarters groot succes

Dennis Dekkers 
Nederlands kampioen in Oegstgeest

Foto: Wil van Elk, www.biljartcentrumoegstgeest.nl.

Tijdens het door BCO Oegstgeest uitste-
kend georganiseerde Nederlands kam-
pioenschap voor G-biljarters heeft Den-
nis Dekkers van BV Ons Genoegen uit
Roosendaal beslag gelegd op de titel.
Onder grote belangstelling moest hij in
de halve eindstrijd afrekenen met Willy
Kweens (Helmond). Bijna zag de orga-

nisatie een speler van eigen bodem in
de eindstrijd. In de andere halve finale
streed thuisspeler Leen Bakker voor wat
hij waard was, maar na zeventien beur-
ten moest hij zijn meerdere erkennen in
Kari Fleerakkers, de enige dame in de
top vier. In de finale was het alles Dek-
kers wat de klok sloeg. Hij gebruikte

Motiverend en stimulerend voor spelers én toeschouwers

Digitaal scorebord zorgt voor 
meer spanning en competitie

dens het spel te zien hoe groot de
voor of achterstand is, of goed of
slecht gespeeld wordt t.o.v. van eigen
moyenne, achteraf analyseren van de
gespeelde partijen. 

2. Voor de scheidsrechter: Wanneer de
schrijver meetelt is dit een extra con-
trole, waarschuwing bij “en nog 5” en
tijdbewaking t.b.v. de speelsnelheid. 

3. Voor de schrijver: Het automatisch ver-
werken en doorgeven van de resulta-
ten. 

4. Voor de eigenaar van de locatie: Re-
clame maken en informatie doorge-
ven, toeschouwers zullen langer blij-
ven toekijken. 

De eigenaar van Biljartcomputer BV,
Max Vekemans, is zelf al vele jaren bil-
jarter en heeft dit systeem ontwikkeld,
waarbij een goede balans is gevonden
tussen overzichtelijkheid en het presente-
ren van zoveel mogelijk relevante gege-
vens. Het systeem is zowel te koop als te
huur. 
Voor verdere informatie 
www.Biljartcomputer.nl, 
telefoon: 013-5348743.

www.tonnyfreriks.nl
Uw vertrouwde Horeca-makelaar voor geheel Zuidoost-Nederland. Telefoon 0493-441200.

Redactie: West Nederland 
Ad Smout
Marlies van Venrooij
Tel.: 0416-343819
Fax: 0416-347038
E-mail: duoprint@planet.nl

Oost Nederland:

Jan Rosmulder
Tel.: 0493-320012
06-24945434
Fax: 084-7496007
E-mail: j.rosmulder@chello.nl

Vormgeving:

Ten Eiken 30 - 5528 BJ Hoogeloon
Tel.: 0497-682189
Fax: 0497-682189
E-mail: twgrafisch@chello.nl

Postbus 387, 5140 AJ Waalwijk
Telefoon 0416-343819
Fax 0416-347038
E-mail: duoprint@planet.nl
www.debiljartballen.nl
Advertentietarieven op aanvraag.
Verschijnt negen maal in het seizoen.
Totale oplage: 30.000 exemplaren

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

slechts één beurt meer dan in de halve
finale en daarop moest Fleerakkers het
antwoord schuldig blijven. 

Vervolg van pagina 1

Het complete systeem bestaat uit een mi-
ni Computer, een monitor en een draad-
loze afstandsbediening. Alles wordt be-
diend via deze afstandsbediening, dus
stekker in het stopcontact en het systeem
is gereed voor gebruik. De bediening is
simpel, gebruikersvriendelijk en voegt
echt iets toe aan de competities. Wie een
TV kan bedienen kan ook deze biljart-
computer bedienen, kennis van compu-
ters is absoluut niet nodig.

Voor wie is het systeem 
bedoeld?
1. Voor de spelers en toeschouwers is tij-



De Biljart Ballen, 14e jaargang, september/oktober 2010 pagina 4

Simonis Biljartlakens Landsfinale

Weer een geweldig festijn 
in Nieuwegein

Het team van De Eekhoorn uit Oosterhout werd nationaal kampioen in de derde
divisie driebanden groot.  Foto: André van Hattum.

die zich hebben ingezet om er weer een
enorme happening van te maken. Men
kan zich nu op gaan maken voor de jubi-
leumeditie -100 jaar KNBB- volgend jaar.

De resultaten:
KLASSE A
Team District
1. DE SPORT VEEN- EN RIJNSTREEK
2. DRIEBANDEN ACADEMIE MAASTRICHT EN OMSTREKEN
3. MAARSCHALK HET STICHT

KLASSE B1
Team District
1. BC LA PLAZA ZUID-LIMBURG
2. BV DE TAVEERNE BETUWE-VEENENDAAL
3. DE KUUL NIJMEGEN

KLASSE B2
Team District
1. MET KRACHT VOORUIT STEDENDRIEHOEK E.O.
2. DE BEEK DEN HAAG
3. TOUCHÉ ZUID LIMBURG

KLASSE C1
Team District
1. CARAMBOLE BETUWE-VEENENDAAL
2. BILJARTVER. ONDER ONS ZUID-LIMBURG
3. SPORT EN VRIENDSCHAP STEDENDRIEHOEK E.O.

KLASSE C2
Team District
1. BV ELLENKAMP BERKEL EN SLINGE
2. CENTRUM MIDDEN HOLLAND
3. BV EEMSMOND GRONINGEN-DRENTHE

KLASSE C3
Team District
1. B.C.A. TWENTE
2. DE SPRINTER MIDDEN HOLLAND
3. B.V. DE HERTOGEN BETUWE-VEENENDAAL

KLASSE C4
Team District
1. HARLINGEN FRIESLAND
2. OBIS 7 BOUHOF ALKMAAR EN OMSTREKEN
3. HOLTUM ZUID-LIMBURG

KLASSE C5
Team District
1. BC MAARLAND MAASTRICHT EN OMSTREKEN
2. BC LEKKUM FRIESLAND
3. OBC DE SCHUTSKOOI OSS

KLASSE DAMES 
Team District
1. ALMERE '83 EEM- EN FLEVOLAND
2. DE DRIESPRONG NOORD-OOST OVERIJSSEL
3. MIDDEN-BRABANT MIDDEN-BRABANT

RECREANTEN
Team District
1. OBV GRONINGEN-DRENTHE
2. RECREANTENORG. EEM-EN FLEVOLAND EEM- EN FLEVOLAND
3. DELTA ZUIDWEST DELTA ZUIDWEST

DRIEBANDEN GROOT 
2e DIVISIE
Team District
1. THEKES HERPEN HERPEN
2. GOMMERS GRONDW. Zundert

DRIEBANDEN GROOT 
3e DIVISIE
Team District
1. EEKHOORN 2 OOSTERHOUT
2. DE VEEMARKT DOETINCHEM
3. AWALKO INSTALLATIES GOIRLE

DRIEBANDEN GROOT 
4e DIVISIE
Team District
1. CAFÉ DE KUIP HILVERSUM
2. DE EEKHOORN 4 OOSTERHOUT
3. STEKETEE SCHILDERS KWADENDAMME

Het jaarlijkse hoogtepunt voor biljartend
Nederland, de Simonis Biljartlakens
Landsfinales in Nieuwegein heeft weder-
om de vermelding als zeer geslaagd ver-
diend. Op 25, 26 en 27 juni kwamen de
teams in sportcomplex Merwestein bijeen

voor het kampioenschap der kampioe-
nen. Na het spelen van in totaal ruim 500
wedstrijden waren de prijzen verdeeld.
Een felicitatie niet alleen aan de kampi-
oenen, maar aan alle deelnemers, arbi-
ters en vrijwilligers, almede de sponsors

In de tweede divisie driebanden groot veroverde Thekes Herpen uit Herpen de
hoogste plaats op het erepodium. Foto: André van Hattum.

BV Ellenkamp uit het district Berkel en Slinge presenteerde zich als de beste in
de klasse C2. Foto: André van Hattum.

Uitzendschema livebeelden 
via internet
Evenement Uitzending Datum
WK driebanden jeugd Hoogeveen biljart.tv 17-19 september
Topteam eredivisie Your Event Live biljartenhaarlo.nl 9 oktober
Topteam eredivisie Cubri/Etikon biljartenhaarlo.nl 30 oktober
Topteam eredivisie Your Event Live biljartenhaarlo.nl 20 november
Topteam eredivisie Cubri/Etikon biljartenhaarlo.nl 27 november

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op biljartenhaarlo.nl, 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.

Tweede divisie driebanden poule 4

BC Tegelen pakt volle winst
BC Tegelen speelde thuis bij Café Biljart-
zaal Van Tienen in Tegelen en stuurde
Iwécom met een 8-0 nederlaag terug
naar het zuiden. Paul Savelkoul zette
daar Wiel van Gemert met 1.060 opzij
en Rob Mans kwam tot 1.000 ten koste

van Alain Clabots. In Reusel moest De
Vrachtkar 4 delen met J&W Electro-
groep. Rudy Hendrickx en Piet Blankers
tekenden voor winst. Koeriersbedrijf Van
Rijsselt kreeg Van Oort Tentenverhuur uit
Goirle op de koffie en verloor met 2-6. 
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20e editie in Sint Willebrord

Jan Jacobs en Sjaak Rijsdijk 
winnen Kwastbokaal 2010

De 20e editie van de Kwastbokaal is gewonnen door Jan Jacobs en Sjaak
Rijsdijk uit Oud Gastel. Op de druk bezochte finaledag bij Hotel-Café-Zaal
De Kwast in Sint Willebrord klopten zij in de finale het koppel Peter de
Jong en Rien Vervaart uit Sint Willebrord.

In de goed gevulde locatie hadden Jan
Jacobs en Sjaak Rijsdijk zich samen met

Peter de Jong en Rien Vervaart geplaatst
voor de finale. Vooral voor De Jong en

Vervaart waren veel supporters aanwe-
zig die luidkeels hun aanwezigheid be-
vestigden. Het was dan ook mooi te ho-
ren dat iedereen enorm meeleefde met
de spelers. Beide koppels hadden een
zware weg afgelegd en afwisselend
met goede en slechte partijen de finale
behaald. Peter de Jong en Rien Vervaart
hadden via de verliezersronde de eind-
strijd bereikt, terwijl Jan Jacobs en
Sjaak Rijsdijk zich via de winnaarsron-
de wisten te plaatsen. Jacobs en Rijsdijk
hadden de opdracht 34 caramboles te
maken, De Jong en Vervaart hadden er
aan 22 voldoende. Het werd een ver-
woede strijd, die uiteindelijk met 34-21
nipt in het voordeel uitviel van de for-
matie uit Oud-Gastel. Ook de demon-

Tijdens de prijsuitreiking waren zeer duidelijk emoties aanwezig bij het winnen-
de koppel.

stratiepartij van eredivisiebiljarter Ger-
win Valentijn en Tonny Schrauwen viel
bij het publiek goed in de smaak. Een
woord van dank ging uit naar organi-
sator Frans de Bruin, de sponsors, deel-
nemers en iedereen, die op welke wijze
dan ook heeft bijgedragen aan dit eve-
nement.

Eindstand
1. Jan Jacobs/Sjaak Rijsdijk

(Oud Gastel/Oud Gastel)
2.  Peter de Jong/Rien Vervaart

(St. Willebrord/St. Willebrord)
3.  Wim Kas/Frans van Oosterhout

(St. Willebrord/St. Willebrord)
3.  Roland Boertjes/Robert Richter

(Gouda/Etten-Leur)

Weer biljartmarathon 
voor kinder- en kraamafdeling 
ziekenhuis Lievensberg 

In het weekend van 5 tot en met 7 november gaat S.V.W./Biljartboetiek uit
Bergen op Zoom voor de tweede keer een biljartmarathon organiseren
voor het goede doel! Na de eerste succesvolle editie, waar een cheque van
€ 4.867,80 kon worden overhandigd, is er intensief contact onderhouden
met de stichting "Vrienden van Lievensberg". Dit heeft geresulteerd in een
zeer prettig samenwerkingsverband tussen bovengenoemde organisatie
en S.V.W./Biljartboetiek. Ook nu zal de opbrengst bestemd zijn voor de
kinder- en kraamafdeling van ziekenhuis Lievensberg.

Bij Café De Ponderosa aan de Fluwe-
lenbroekstraat 45-47 zal er in de perio-
de van vrijdagmiddag 5 november
14.00 tot zondagmiddag 7 november
16.00 uur 50 uur aaneengesloten ge-
biljart worden. De leden van biljartclub
S.V.W./Biljartboetiek zullen spelen te-
gen ingeschreven deelnemers die 5 eu-
ro per uur betalen. Daarnaast zal er ge-
durende de gehele marathon muziek,
demonstraties en entertainment ver-
zorgd worden. Ook is er een fantasti-
sche enveloppenactie met een heel
mooi prijzenpakket. 

De komende tijd zal er volop aandacht
aan dit evenement besteet gaan wor-
den in de plaatselijke en regionale me-
dia. Zowel middels artikelen in dag- en
weekbladen, in diverse biljartbladen en

interviews op verschillende lokale radio-
zenders zal de regio warm gemaakt
worden voor deze marathon.

Op deze manier hoopt men in Bergen
op Zoom op een even massale of nog
betere opkomst als bij de eerste editie.
Zonder de medewerking van alle bil-
jartfanaten, die zich tevens willen inzet-
ten voor dit goede doel is deze biljart-
marathon immers onmogelijk. 

Ook zal er op de website van
S.V.W./Biljartboetiek uitgebreid aan-
dacht aan besteed gaan worden:
www.svwbiljartboetiek.nl.  Heeft U vra-
gen of wilt U zich nu al aanmelden voor
deelname dan kunt U ten alle tijden te-
recht in Café De Ponderosa of per
email: svwbiljartmarathon@live.nl

Vorig jaar kon er een cheque van € 4.867,80 overhandigd worden.

Cor van de Sanden Bokaal 
in november
Wegens de late vakanties in de regio-zuid is besloten om dit jaar de Cor van de
Sanden in Waalwijk niet in september maar op  zaterdag 13 en zondag 14 no-
vember te houden. De wedstrijden worden gespeeld in het lokaal van J.B.C.W
aan de Antoniusstraat 3 te Waalwijk.

Koppelbiljarttoernooi om de Johan Buijs Bokaal in Bergen op Zoom

Hof van Holland speelt 950 euro
bij elkaar voor KIKA fonds

Bij café Hof van Holland aan de Kastan-
jelaan 54 in Bergen op Zoom is voor de
tweede maal gestreden om de Johan
Buijs Bokaal. Voor dit koppeltoernooi
hadden zich dit jaar 28 koppels opge-
geven. Er werd gespeeld in de spels-
oorten libre, bandstoten en driebanden,
waarbij ieder koppel eerst drie voor-
wedstrijden moest spelen om zich te
kunnen plaatsen voor de knock-out fase.
Na zeer spannende wedstrijden, waar-
bij de finalisten van vorig jaar (Sche-
pers/Coppens en Van Nispen/Dickhof)
uitgeschakeld werden, zijn op 7 au-
gustus de finalewedstrijden gespeeld.
Koppel Ruud Visscher/Piet vd Linde
speelde tegen Peter Musters en Hans
Suijkerbuijk  om de 3e en de 4e plaats,
waarbij de laatst genoemden als win-
naars naar voren kwamen.
Laat in de middag werd gestart met de
finalepartij, waarin Piet Stam en Ad
Kempeneers het op moesten nemen te-
gen Fons Dietvorst en Arie van Keulen.
Beide koppels begonnen erg ze-
nuwachtig aan de partij, maar naarma-
te de wedstrijd vorderde verdwenen de
zenuwen en werden er door alle vier de
spelers prachtige caramboles gemaakt.

Op een bepaald moment in de partij
was het zo spannend en leek Hitchcock
de regie te voeren, waarbij niemand de
winnaar kon voorspellen. Nadat de
laatste carambole door Arie v Keulen
gemaakt was konden ze uiteindelijk ver-
moeid, maar blij de keuen uit elkaar
schroeven.  Het koppel Dietvorst/van
Keulen bleek de langste adem te heb-
ben en mocht zich na een enerverende
partij winnaar van de Johan Buijs Bo-
kaal noemen.   

Na de prijsuitreiking en een loterij met
prachtige prijzen kon kasteleinsvrouw
Willy Muller van café Hof van Holland
heel tevreden een cheque van 950 euro
overhandigen aan Thea Koole, die als
afgevaardigde van het KIKA fonds aan-
wezig was. De organisatie is iedereen
die op welke manier dan ook een steen-
tje heeft bijgedragen erg dankbaar.

Eindstand
1. Fons Dietvorst/ Arie v Keulen
2. Piet Stam/Ad Kempeneers
3. Peter Musters/Hans Suijkerbuijk
4. Ruud Visscher/Piet v/d Linden

Het koppel Dietvorst/van Keulen bleek de langste adem te hebben.
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District Duinstreek

De Klipper 3 wint Bocxe Biljarts
Toernooi 2010 te Haarlem

De slotdag van het Bocxe Biljarts Toernooi 2010 bestond uit de wedstrijd
van drie spelers tegen drie, waarvan 1 libre-, 1 bandstoten- en 1 drieban-
denpartij. Er werd tegelijkertijd op drie tafels gespeeld o.l.v. arbiters van
de organiserende biljartvereniging Het Koetshuys te Haarlem, zoals te
doen gebruikelijk ieder jaar in een andere locatie.

Het team 3 van B.V. De Klipper uit Hillegom. Vlnr: driebander Ed Duinkerken, or-
ganisator Piet Klompmaker, sponsor Arthur de Groot, bandstoter George van der
Spruit, librist Ruud Warmerdam en sponsor Pascal van Kouwen. 

Dit keer waren de overgebleven teams De
Klipper 3 en Het Hart van Lisse 1. Ruud
Warmerdam van De Klipper maakte zijn
140 caramboles libre in achttien beurten,
terwijl zijn opponent Siem Koster bleef ste-
ken op 35 treffers van de te maken hon-
derd. De bandstootpartij had een span-
nender verloop. George van der Spruit
van De Klipper moest vijftig caramboles
en op verzoek van Ron van Onselen van
Het Hart van Lisse speelde die ook vijftig
punten. Van der Spruit stond op een tus-
sentotaal van 45, terwijl Van Onselen pas
41 caramboles had. George van der
Spruit miste, waarna Ron van Onselen met
een serie van negen zijn partij uitmaakte.
Van der Spruit kon in de nastoot geen re-
mise maken en bleef steken op 45.
De driebandenpartij duurde wat langer

dan werd verwacht. Kennelijk door zenu-
wen overmand bleven beide spelers on-
der hun kunnen presteren. Henk van der
Vlist Sr. van Het Hart van Lisse had 45 ca-
ramboles te gaan en Ed Duinkerken van
De Klipper 25. Er werd veel gemist en
toen men de zestig beurten naderde,
wees de organisator Piet Klompmaker bei-
de spelers op het reglement. Daarin is be-
paald dat het maximum aantal beurten
voor het driebanden zestig bedraagt. Na
de zestigste poging stond Duinkerken op
20 van de 25 caramboles en van der Vlist
Sr. op 35 van de 45 caramboles.
Aangezien Duinkerken procentueel beter
had gepresteerd, werd mede hierdoor De
Klipper kampioen van het Bocxe Biljarts
Toernooi. 
Tekst: Piet Klompmaker.

Skippy toernooi prooi voor 
thuisformatie “Nog 1tje Dan”

Tijdens de finale van het 20e Skippy toernooi bij café De Witte Brug in
Sprang-Capelle bleek Nog 1tje Dan te sterk voor de concurrentie. Wil de
Rooij, John Kuijsten en Frits van de Linden bleven twee punten voor op de
nummer twee ’t Gelach uit Heusden. 

Capelle won verder alle wedstrijden, ter-
wijl ’t Gelach in de tweede ronde de eer
aan De Klooiers uit Tilburg moest laten. 
Het was dus Nog 1tje Dan, die met inval-
ler Frits van de Linden (wegens afwezig-
heid van Piet Spuijbroek) in eigen huis de
titel opstreek.

Eindstand
Team plaats pnt. moy. hs
1. Nog 1jte Dan Sprang-Capelle 7 0,580 5
2. ’t Gelagh Heusden 5 0,539 5
3. Drie Hoefijzers Teteringen 4 0,500 11
4. De Klooiers Tilburg 2 0,402 3
5. De Poedelaars Heusden 2 0,407 3

Nog 1tje Dan met v.l.n.r.: Wil de Rooij, Frits van de Linden en John Kuijsten.
Europees Kampioen Biljart Artistiek 
2009 en Wereldkampioen 2006

Sander
Jonen
Sander Jonen geeft samen met 
Rob Scholtes een sensationele 
demonstratie.

Voor boekingen of informatie 
kunt u contact opnemen.
Telefoon: 06-55708178
www.sanderjonen.nl
info@sanderjonen.nl Foto: Steegh fotografie

Europa’s grootste Biljart- en Dartcentrum 
Ook voor feesten en partijen

Nog voldoende ruimte voor clubs en teams

Sander Jonen & Chantal Snoeck
Jan Rebelstraat 24 • 1069 CC Amsterdam

020-6101051 • 06-55708178 
info@sanderjonen.nl • www.biljartendart.nl

Thuisbasis BV Sportcafé RKC

Biljarters en verenigingen welkom

06 - 53 97 91 65

Akkerlaan 2 Waalwijk

 

Overdekt zwembad
Pannenkoekenhuis
Bistro/Feestzalen

Meerstraat 30b ~ 5473 VX Heeswijk-Dinther
0413-291800 ~ www.aquarest.nl

Pannenkoekenhuis
en Bistro

vrijdag en zaterdag
16.00-20.00 uur

zondag
13.00-20.00 uur

Feestenenpartijen

NIEUW
babyzwemmen

zwemles
voor A-B-C

CAFÉ - BILJARTCENTRUM

“DE WESTHOEK”
2 Match en 3 kleine tafels

Eindstraat 50
5151 AE Drunen
Tel.: 0416-373838

Uw gastheer en gastvrouw
Frans en Johanna

www.westhoekdrunen.nl
info@westhoekdrunen.nl

Op 20 april werd met 38 teams en 114
spelers aan het twintigste succesvolle toer-
nooi begonnen. Het Skippy toernooi is
niet alleen in de omgeving Midden-Bra-
bant, maar ook ver daar buiten bekend
als ontzettend gezellig. Hoe verder men in
het toernooi komt hoe serieuzer het ui-
teraard wordt maar er is toch vooral op
een sportieve en zeer gezellige wijze ge-
streden om een finaleplaats. 
Die finale kon uiteindelijk op 20 juni met
vijf teams worden gespeeld. Opvallend
daarbij was het treffen in de eerste ronde
waarbij de latere nummers een en twee
gelijk speelden. Nog 1tje Dan uit  Sprang-
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Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

B.V. S.V.W./Biljart Boetiek
B.V. 'T Laantje

B.V. Senioren Biljart Ponderosa

Wij zoeken 
lassers, frezers, 

draaiers, bankwerkers,
metselaars, timmerlui,

schilders en 
stucadoors

Man op Maat BV
Hendrik Mesdagstraat 6a 

5753 DA Deurne
Telefoon 0493-310462

info@manopmaat.nl 

POOL • BILJART • DART

Hoge Rijndijk 3b • Woerden

Tel.: 0348 - 417 118

8 Buffalo Pro 9ft Pool-tafels 

4 Padoc Bocxe 2.30 Biljarts 

5 dartbanen

WWW.PADOC.NL

Biljartcentrum Goirle
Kloosterstraat 30 
5051 RD Goirle
Tel: 013-534 13 72
E-mail: 
info@biljartcentrumgoirle.nl
www.biljartcentrumgoirle.nl

Café HOF VAN HOLLAND
Frans en Willy

Bij ons zijn gevestigd:
BV De Kastanje
BV KDS Hof van Holland
BV ZAZOZ

Kastanjelaan 54-60
4621 HH Bergen op Zoom
Tel.: 0164-234659

”Zijn keu is opgeborgen, maar hij leeft voort in onze gedachten”

In memoriam Ties Zeebregts
Ties werd 28 januari1930 geboren te Kaatsheu-
vel en overleed op 2 juli 2010 te Tilburg. Ties ging
al op jonge leeftijd werken en is tot zijn pensioen
actief geweest in de schoenindustrie. Nadat hij
Bertha tegen kwam was het voor hem al duidelijk
dat hij met haar oud wilde worden. Uit hun hu-
welijk werd zoon Jan geboren. Ties zorgde goed
voor zijn gezin en was trots op zijn kleinkinderen.
Overvallen door ziekte bleef hij strijdbaar en pro-
beerde overal nog het beste van te maken.

De biljartsport in het algemeen nam bij hem een belangrijke plaats in. Ondanks
zijn gevorderde leeftijd was Ties erg actief en stond open voor allerlei dingen.
Hij was een goed wedstrijdleider met oneindig veel kennis van zaken. Gedre-
ven, recht door zee, eerlijk en oprecht. Van 1957 tot de opheffing in 1965, was
Ties lid van biljartvereniging  Altijd Raak. Daarna 45 jaar lid van biljartvereni-
ging Poedelvrees en vervulde daar functies als voorzitter (3 jaar), secretaris (8
jaar) en wedstrijdleider. Sinds 2002  was Ties ook lid van recreantenvereniging
De Gildenbond. Bij zijn vereniging Poedelvrees was hij maar liefst vier maal be-
trokken bij de organisatie van een Nederlands kampioenschap.
Tevens was hij bijna 40 jaar wedstrijdleider van het district Kaatsheuvel. De com-
puter was vreemd voor hem, dus voor en tijdens het computertijdperk verwerkte
hij alles met de hand, ook het competitieprogramma. Een belangrijk persoonlijk
sportief succes bracht het seizoen 60/61, toen Ties in de vijfde klasse libre
districtskampioen, gewestelijk kampioen en derde bij het Nederlands kampi-
oenschap in Tilburg werd. In de loop der jaren bezocht hij ook veel gewestelijke
en nationale finales, dit alles per openbaar vervoer. En niet te geloven, maar op
72-jarige leeftijd sloot hij de cursus districtsarbiter met lof af. 
Hoogtepunt in zijn carrière was zeker het Europees kampioenschap driebanden
in 1962 in De Efteling. Ties was wedstrijdleider en Raymond Ceulemans be-
haalde daar zijn eerste Europese kampioenschap! 
Ties Zeebregts vergaarde veel onderscheidingen en die zijn hem beslist niet ‘zo-
maar’ gegeven, maar echt verdiend! Een kleine opsomming: Lid in de orde van
Oranje Nassau, gemeentelijke oorkonde Loon op Zand,  districtspeld Kaatsheu-
vel, bondsridder KNBB, erelid van biljartvereniging Poedelvrees en lid van ver-
dienste district Kaatsheuvel.
Ook kon hij smaakvol vertellen over leuke voorvallen uit vervlogen tijden. Zo is
het ook voorgekomen, dat er na sluitingstijd van het café moest worden door ge-
speeld. Toen de politie kwam hebben alle biljarters zich achter in de tuin van de
kastelein verstopt. Ties…..een man die je niet snel vergeet!

De zon scheen, de vogels vlogen, de bloemen bloeiden en 
toen werd alles stil
Een boom werd geveld, niets wat dan nog telt?
Kom nog steeds onder mijn takken, verschuil je in mijn groen,
Net zoals de vogeltjes, ook nog wel zullen doen.
Dan ruis ik voor jullie mijn blaadjes, met lieve zachte wind,
Droog de tranen uit jullie ogen, vertel het mij maar allemaal.
Er is geen boom die niet luistert, naar verdriet of verhaal,
Is er even niemand anders, die zijn armen om je heen kan slaan.
Leg dan je armen om mijn stam heen en laat de tranen dan maar gaan,
Hoewel ik niet kan praten, hoor ik best wel wat je bedoelt.
En ik weet bijna zeker dat  voor je weggaat, je mijn troost wel hebt gevoelt,
Neem een blaadje van mij mee en droog daarna je laatste traan.
En weet dat er een boom is, die ondanks gevallen, voor jullie zal blijven staan.

2e klasse driebanden Midden-Brabant

Patrick Schrijver van D’n Inval zegeviert
Tijdens de finale tweede klasse drieban-
den klein van het district Midden-Bra-
bant moest het moyenne uitkomst bie-
den. Dit viel uiteindelijk uit in het voor-
deel van Patrick Schrijver, die uitkomt
voor D’n Inval uit Raamsdonksveer.
Schrijver behaalde evenals Martin van
de Rijt tien wedstrijdpunten.

Eindstand
Naam vereniging pnt moy HS
1.  Patrick Schrijver D’n Inval 10 0,591 5
2.  Martin van de Rijt DE Hoef 10 0,575 6
3.  Gerard Bunschoten De Westhoek 9 0,539 5
4.  Sjaak Geerts Rijens Vat 6 0,487 4
5.  Kees Bitter ‘t Gelach 6 0,410 4
6.  Mitchell Schilders B.S.V. 5 0,425 4
7.  Anton de Ronde D.V.O. 5 0,392 4
8.  Marlous de Graaff De Eekhoorn 5 0,368 5

Eerste klasse driebanden Midden-Brabant

Henk Schneijderberg kampioen
Naam vereniging pnt moy HS
1.  Henk Schneijderberg DC Michielsen 11 0,676 7
2.  Goof van Breemen HMS 10 0,595 6
3.  Gerard Oomen D.V.O. 8 0,601 8
4.  Nhiep Tran Prinsenhoeven 7 0,567 4

Naam vereniging pnt moy HS
5.  Pierre Laros Prinsenhoeven 7 0,529 4
6.  Gerard Snoeren B.S.V. 6 0,584 5
7.  Remco Gerritsen Rijens Vat 5 0,626 11
8.  Kevin Rombouts Rijens Vat 2 0,540 7

3e klasse driebanden klein Midden-Brabant

Mark Pijnenburg de beste 
in Berkel-Enschot
Naam vereniging pnt moy HS
1. Mark Pijnenburg V.O.O. 12 0,372 4
2. Johan van Wezenbeek Hofstede 10 0,419 6
3. Henk van Wordragen Raadhuis 10 0,352 4
4. Ad van den Bosch De Hoef 8 0,329 5

Naam vereniging pnt moy HS
5. Jan van Delft B.S.V. 8 0,307 4
6. Cor Pullens B.S.V. 4 0,324 5
7. Eduard van de Velden Hofstede 2 0,233 4
8. Marianne Oerlemans Raadhuis 2 0,207 3

Patrick Schrijver.
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Telefoon: 0113-649283 • Fax: 0113-644312
E-mail: info@tapperijslandswelvaren.nl
Website: www.tapperijslandswelvaren.nl

2 Gabriëls matchtafels • 3 tafels 2,30x1,15

BIJ HENNY EN NANCY

Wij hebben 10 dartbanen
5 biljarts van 2.30 m
3 biljarts van 2.85 m

De plaats voor al uw feesten en partijen en verenigingen

Er is al een all-in actie incl. drinken vanaf € 27,50 p.p.

Nu ook Biljart- en Dartwinkel op het zelfde adres
Alles tegen zeer aantrekkelijke prijzen en tevens onderhoud en

reparatie van biljarts en keuen
Alles word zeer vakkundig gedaan door jarenlange ervaring 

Service en garantie is ons visitekaartje

Email: informatie@dewellsevaert.nl
Web: www.dewellsevaert.nl

Webshop: biljartendartwinkeldewellsevaert.nl

Openingstijden : 
dagelijks vanaf 10.00 uur tot 02.00 uur
woensdag vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur

Kap. Kockstraat 55-57 4651 XC Welberg
Telefoon 0167-563095

Met ruime biljartzaal Met ruime biljartzaal 

2 matchtafels
4 wedstrijdtafels

2.30x1.15

Julianastraat 112
5121 LT Rijen

Tel. 0161 - 22 68 50

Ook voor bruiloften en partijen

““ DD ee   KK ww aa ss tt ””
Hotel-Café-Zaal

Vijverstraat 15
4711 EV St. Willebrord

tel. (0165) 38 25 06 • fax (0165) 38 80 51

Positief biljartgeluid in Kwadendamme

Nico Peeters trots op nieuwe 
biljartzaal 's Lands Welvaren

De keuze, die Nico Peeters zo’n vijf en
een half jaar geleden maakte met de
overname van 's Lands Welvaren in
Kwadendamme bleek de juiste te zijn.
De gelijknamige thuisvereniging speel-
de toen met vijf teams libre en drieban-
den in de plaatselijke competitie. Drie
jaar later werden er twee matchtafels
bijgeplaatst. Het topteam van Reedijk
met o.a. Peter de Bree was een jaar eer-
der kampioen geworden in de 1e divi-
sie. Dit betekende promotie naar de ere-
divisie en hiervoor werd een thuisbasis
gevonden bij 's Lands Welvaren.
Vanaf de start van de vorige competitie
heeft ook het topteam ’s-Lands Welva-
ren, nu spelend met Frédéric Caudron,
Ad Korevaar, Harrie van de Bogaard,
Ian van Krieken, Raimond Burgman en

Philippe de Raes, een plaats gevonden
in Kwadendamme. Naast de thuisclub,
die uitgegroeid is naar zeven teams,
spelen er nu ook negen formaties in ver-
schillende divisies driebanden groot.
Ook is gestart met de ontwikkeling van
het jeugdbiljarten waarbij o.a. eerst
Peter de Bree betrokken was en waar-
aan vanaf nu ook andere spelers van
het topteam hun medewerking gaan
verlenen. 

Bouwplannen
Vanaf september 2009 werd ook be-
gonnen met de uitvoering van de
bouwplannen om zo uit te breiden van
300 m2 naar 500 m2. Hierbij is een
mooie nieuwe biljartzaal gecreëerd die

kort voor aanvang van de huidige com-
petitie feestelijk in gebruik werd geno-
men met biljartdemonstraties door leden
van bovengenoemd topteam.
In samenwerking met Zumtobel (Oosten-
rijk) heeft Nico Peeters gewerkt aan een
nieuw verlichtingssysteem voor de bil-
jarttafel. De lampen produceren geen
warmte, geven een diffuus licht en wor-
den in dunne armaturen aan/of in het
plafond gemonteerd. “Er hangen dus
geen lampen meer in de weg voor bij-
voorbeeld de piqués” zegt Nico en-
thousiast. Tevens zijn zij dimbaar, dus
voor iedereen naar wens in te stellen.
De levensduur van de lampen bedraagt
zo'n 15.000 branduren. 
Verder is de nieuwe zaal voorzien van
een klimaatsysteem dat zorgt voor een
constante temperatuur en luchtvochtig-
heid.

Meer toekomst
Om de biljartsport meer toekomst te ge-
ven zou het volgens Nico Peeters ook

goed zijn om er eens over na te denken
hoe de competities weer spannender en
leuker te maken, bijvoorbeeld om weer
op handicap te spelen (Libre, kader,
Band) en bij het driebanden een ran-
king in te voeren om te voorkomen dat
bijvoorbeeld een B1 speler in de vierde
divisie mee kan doen. 
“Nu is het voor een goede sponsor mo-
gelijk om a.h.w. een kampioenschap te
kopen. Voor andere teams is er dan nog
nauwelijks eer te behalen. Je ziet nu dat
er vaak sponsors afhaken omdat je
geen kans maakt tegen kapitaal-
krachtige teams. 
In de kader competite word wel op han-
dicap gespeeld en met veel succes toe-
gepast en het is meestal een leuke en
spannende competitie. Ik denk dat op
lange termijn de spelers en de biljart-
sport er van zullen profiteren.” 
De biljartsport moet, voegt Nico toe,
weer terug naar zijn oorsprong: naar
de mensen en het café. Een ding staat
vast, in Kwadendamme leeft de biljart-
sport als nooit te voren.

Een gedeelte van de vernieuwde huisvesting. Vierde divisie driebanden poule 4

Matig begin teams Eekhoorn
Eekhoorn 5 kwam gezien de 4-4 eind-
stand tegen ’t Rijens Vat met de schrik
vrij. Arie Hermans was kansloos tegen
Kees Bink, die 0,750 liet noteren. ’t
Ivoor kreeg Rosmalen/De Hazelaar 3
op visite en won met 6-2. Eekhoorn 8
bleef in de thuiswedstrijd tegen Ad Hor-

dijk Bilj Art. 2 met lege handen. Kop-
man Van Kasteren verloor ondanks zijn
0.736 met 28-30 van Johan van Peer.
Rosmalen/De Hazelaar 6 en RCD/
Koens Bestrating deelden met 4-4. 
Beste speler was Ger Swinkels met
0.535.

Vierde divisie driebanden poule 6

Bojangles 2 opent gelijk
Bij Bojangles in Goirle behaalde het ge-
lijknamige tweede team remise tegen
Ass. Kantoor v.d. Kaa. Tiziano de Jonge
kon niet voldoende weerstand bieden

tegen Ad van Sas (0.857) en verloor
met 23-30. Winst was er wel voor De
Wit en De Weijer. Patrick Ouwerkerk
verloor van Guus Sekreve.
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DÉ BILJARTMAKERS
“Createurs des billards” www.debiljartmakers.nl

Gerard en Cees Bocxe
* Leveranciers en onderhoud van alle keusport biljarts en accessoires.

* Poker, sportprijzen, darts en spelen.
* Specialiteit: “Custom made billiards”

Portengen 51, 3628 EC Portengensebrug (Breukelen)

Nieuwe showroom geopend:
Woensdag  t/m Vrijdag 13.00 – 17.30 uur en Zaterdag 9.30 – 15.00 uur 

Als u kiest voor betrouwbaarheid en professional vakmanschap:

0297-282782
NIEUW: Dé Biljartmakers reparatie keu en biljartaccessoires,

elke 1e zaterdag van de maand 12.00-15.00 uur De Sport Weteringbrug

Sportfoyer
de Hazelaar
Clubhuis van biljartvereniging 
ROSMALEN

- 3 Matchtafels

- 4 Caramboletafels

- 1 Pooltafel
U bent van harte welkom.
Marko de Leeuw en Frank van Rooij
Telefoon: 073-5214742         
T.M. Kortenhorstlaan 6
5244 GD Rosmalen
E-mail: info@sportfoyerdehazelaar.nl

Een gezellig bruin café waar ieder
weekend de sterren van de hemel 
worden gezongen.
Kom eens langs voor een lekker kopje
koffie, een heerlijk koud tapje,
of gewoon een gezellig potje biljarten.
Wij zijn de thuishaven van BV D’n Inval
en BV de Fotsers.

Tot ziens bij Leo & Ineke
Café D’n Inval 
Grotekerkstraat 32a • 4941 DP Raamsdonksveer 
Tel: 0162-742888

Café D’n Inval

Scheryon@casema.nl

Recreatiepark ’t Haasje bv

Vijf Eikenweg 45 • 4849 PX Dorst
0161-411626

info@haasjeoosterhout.nl
www.haasjeoosterhout.nl

Ruim 1000 m2

speelplezier

365 dagen per
jaar open

Diverse 
kinderfeestjes

en
arrangementen
vanaf € 7,75 p.p.

Lekker partijtje biljarten terwijl uw
(klein-)kinderen zich vermaken

in de indoorspeeltuin

Camping Camping 

De EekhoornDe Eekhoorn
Een gezellige camping in een bosrijke omgeving

Ook kunt u bij ons terecht voor bruiloften en partijen

Informeer vrijblijvend: Seterseweg 4
4903 RV Oosterhout
0161-41 15 72
06-53 99 49 61
www.bvdeeekhoorn.nl

3 matchtafels en 2 tafels 230x115

Volkse gezelligheid bij D’n Inval 
in Raamsdonksveer

Ineke (r) en Leo (geheel links aan de bar).

Zes en een half jaar geleden werden Ineke en Leo Leeggangers de uitba-
ters van café D'n Inval aan de Grote Kerkstraat 32 a in Raamsdonksveer.
Het café, waar destijds 'de loop helemaal uit was', is intussen volledig op-
geknapt en gemoderniseerd. Mede door de ingebouwde gezelligheid van
beide uitbaters is D'n Inval nu een goedlopend en gezellig biljartcafé.

Zaten er destijds af en toe eens wat
mensen aan de bar: anno nu spelen er
drie teams B1 en een team B2 drieban-
den in de districtscompetitie van de
KNBB. “Ook zijn er drie teams actief in
de librecompetitie van de plaatselijke
bond (biljartkring Dongemond)” zegt In-
eke met een trotse glimlach. Vanwege
de nieuwe rookwet is er ook een mooie
aparte rookruimte gecreëerd. In het ca-
fé, waar vooral veel Nederlandstalige
muziek uit de speakers klinkt, heerst een

typisch (Veerse) volkse gezelligheid. De
meeste verbouwingswerkzaamheden
zijn voornamelijk door Ineke en Leo zelf
verricht. “Ik kan eventjes geen verfkwast
meer zien” vult Ineke lachend aan. En
wat de horecawerkzaamheden betreft:
alleen in geval van een groot feest of
partij hebben we wat hulp, verder doen
we alles zelf. Ineke geniet van de hore-
ca. “ Dit had, wat mij betreft, jaren eer-
der op mijn pad mogen komen”, be-
vestigt zij, weer met een glimlach.

Koppeltoernooi in Raamsdonksveer

Anton de Ronde en Gerard Oome
winnen bij Café D’n Inval
Het koppeltoernooi dat op 5 juli bij Ca-
fé D’n Inval in Raamsdonksveer van
start ging is een prooi geworden voor
Anton de Ronde en Gerard Oome. Na
iedere speelavond was meteen bekend
welke koppels door gingen naar de vol-
gende ronde. De afvallers konden dus
meteen het toernooi verlaten. Zo strui-
kelde in poule 2 Dré Heeren en kaste-
leinsvrouw Ineke Leeggangers.
In de tweede ronde moesten de koppels
Piet Visser en Martijn Hof , Gerard Oo-
men en Anton de Ronde het veld rui-
men. Ook Kees de Grauw en Fond de
Nijs en Patrick Schrijver en Ton de Bever
vielen af.
Jurgen Berende en Remco, Paul
Bruistens en Marcel, Hans van Strien
met maat en Henk Farao en Ton van de
Horst bereikten de finale, die op 24 juli
werd gespeeld. Helaas moesten Paul

Bruistens en Marcel wegen werkzaam-
heden afzeggen, zodat er voor Anton
de Ronde en Gerard Oome een her-
kansing was, die optimaal werd benut.
Zij sloten het toernooi winnend af. Na-
mens Ineke en Leo Leeggangers gaat
een woord van dank uit naar organisa-
tor Patrick Schrijvers, schrijver Willeke
Ripzaad en Jurgen Berende voor het
sponsoren van de bekers. 
Ook is er veel waardering voor alle spe-
lers en overige betrokkenen bij dit korte,
maar sportief en vooral gezellig toer-
nooi.

Eindstand
1. Anton de Ronde en Gerard Oome
2. Henk Farao en Ton v/d Horst
3. Hans v Strien en Kees
4. Jurgen Berende en Remco van de

Kieboom

Met De Wellse Vaert Professional zet de bekende biljartlocatie in Steenbergen me-
dio november een eigen keu op de markt. Deze exclusieve achtkantige keu wordt
gemaakt door ADAM en gaat € 199,50 kosten. Hij is in verschillende gewichten
leverbaar in de kleuren bruin en grijs. Meer informatie: 0167-563095

De Wellse Vaert presenteert eigen
biljartkeu
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Voor een drankje, een praatje of een partijtje biljart

B.V. De Ram, B.V. De Ram Veteranen, B.V. Kalsdonk, B.V. Kempenaars,
B.V. Monique, B.V. Van Opdorp Bedrijfsauto’s

Duivenvereniging De Luchtklievers, Dartvereniging De Rammekus,
Blaaskapel Gift’m Kees

Café De RamCafé De Ram Bij Peter, Lian,

Marjolein,

Jeroen en Cor

Kalsdonksestraat 135

4702 ZC Roosendaal

0165-569842

www.cafederam.nl

Biljartkeuen van alle 
gerenommeerde merken

Keutassen en -koffers

Allerlei gangbare 
accessoires voor carambole,

snooker en pool

Plaatsen van nieuwe 
pommerans en keureparatie 
op vakkundige wijze verricht

Adres: Seterseweg 4 (locatie camping de Eekhoorn)
4903 RV  Oosterhout N.Br.

0161 411 572 / 06 52 68 07 44
genoegkeus@aol.nl

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu’s

Clublokaal van 
DE VIER LINDEN

Snackbar

“De Brandpit’’

Goesestraat 5a
4431 CC ‘s-Gravenpolder

Tel.: 0113-311427

Café    Cafetaria    Tuinterras

”De Witte Brug”

2 biljarts aanwezig
Nieuwevaart 36

5161 AR Sprang-Capelle
telefoon (0416)-31 12 91

Derde Zomercup in Roosendaal

Spannend finaleweekend bij De Ram

Linda Wagenmakers had bij de dames de langste adem.

Afgelopen zomer werd al weer voor de
derde keer de Ram Zomercup georgani-
seerd met een record aantal van 95 deel-
nemers. In mei begon men met de voor-
ronden eerste klasse libre en medio juni
met de voorronden van libre dames, libre
tweede klasse en de eerste en tweede klas-
se driebanden.
Na een periode vol spanning en gezellig-
heid kwamen de sterkste spelers naar vo-
ren en plaatsten zich voor de kwartfinales
of rechtstreeks in de halve finale. In het
weekend van 20, 21 en 22 augustus wer-
den de finalewedstrijden gespeeld. Op vrij-
dag 20 augustus werden de kwartfinales
afgewerkt, waarvan de winnaars doorgin-
gen naar de halve finales. Daags er na tra-
den de dames en de tweede klasse drie-
banden aan voor de eindstrijd. Bij de da-
mes was Lucia de Jong (55 car.) in de hal-
ve finale te sterk voor Jolanda Hazenbroek
(35 car.). In het andere duel won Linda
Wagemakers (32 car.)  van Lian van Don-
gen (31 car.)
Ten koste van Jolanda Hazenbroek be-
haalde Lian van Dongen vervolgens de
derde plaats. 
De finale ging tussen Linda Wagemakers
en Lucia de Jong. De partij verliep span-
nend en de zenuwen stonden bij beiden
strak gespannen. Uiteindelijk bleek toch Lin-
da de zenuwen beter de baas te kunnen,
zij speelde uit in de 35e beurt en Lucia mist-
te de nastoot, 32 – 24.

Driebanden tweede klasse
De Ram speler Ad Laros (22 car.) moest in
de halve eindstrijd clubgenoot Jos Verschu-
ren (20 car.) met 18-20 voor laten gaan,
terwijl Teun Helmons in de andere partij
met 17-14 te sterk was voor Jurgen Boeren
(22 car.) De strijd om de derde en vierde
plaats viel met 22-14 uit in het voordeel
van Jurgen Boeren.
Met 6-10 uit 13 hadden Teun Helmons en
Jos Verschuren in de finalepartij een flitsen-
de start, maar daarna bleef deze stand
dertien beurten lang gehandhaafd. Uitein-
delijk won Jos Verschuren met één caram-
bole verschil.

Laatste speeldag
Op zondag 22 augustus was het de beurt
aan de resterende klassen. In de halve fi-
nale tweede klasse libre speelde Frank de
Jong naar een 66-18 zege tegen Jan de
Kuijper (42 car.) en won Dominic Rens (42
car.) met 42-25 van Ad Maes (39 car.)
Jan de Kuijper revancheerde zich in de
troostfinale op spectaculaire wijze (serie
van 32) en won in vijf pogingen met 42-12
van Ad Maes.

Frank de Jong moest in de finale opboksen
tegen favoriet Dominic Rens. De partij ging
weliswaar gelijk op maar het lukte Frank
niet om het verschil van 24 te maken ca-
ramboles te overbruggen en Dominic werd
kampioen met een goede partij, 42 – 49
in 21 beurten.
In de halve finale driebanden eerste klasse
moest Hans Boeren (45 car.), de winnaar
van vorig jaar, aan de bak tegen rijzende
ster Adrie van Mechelen (32 car.). Door
een zwakke start van Adrie en een serie
van acht in de tiende beurt leek Hans te sla-
gen, maar Adrie ging daarna constant sco-
ren en haalde in 44 beurten als eerste de
te behalen caramboles 31– 41.
Vincent Wennekers (32 car.) die het hele
toernooi al hele goeie met slechte partijen
afwisselde kwam niet door de stugge ver-
dediging van Jean Mailleur (35 car.) en
verloor met 14-35. In de partij om de 3e
en 4e plaats trok Vincent Wennekers tegen
Hans Boeren aan het langste eind en won
met 32-39.  In de finale tussen Jean Mail-
leur en Adrie van Mechelen, die vorig jaar
kampioen werd in de tweede klasse, bleek
wederom dat Jean een tegenstander is die
constant speelt. Nochtans wist Adrie 29
van de 32 te maken caramboles te maken.
Met 35 caramboles in 53 beurten werd Je-
an de terechte kampioen.

Libre eerste klasse
In de halve finalepartij tussen Jan Verdult
(170 car. Kader) en Anita Schuurbiers
(100 car.) liep het bij beide spelers niet, de
series bleven uit. In de voorlaatste beurt van
het 35 beurten durende duel mistte Anita
de laatste carambole en maakte Jan uit met
negen.  
Peter van Dongen (180 car.) en Ad Cop-
pens (140 car.) troffen elkaar weer in na-
volging van vele PK finales. Dit keer was
Peter de beste, die in een solide partij zijn
180 caramboles maakte in 22 beurten.
Ad kwam met 28 caramboles in de na-
beurt nog tot 130.
In de partij om de derde  en vierde plaats
was Ad Coppens sterker dan Anita Schuur-
biers en won met  140–78.
De finale ging tussen de teamgenoten Jan
Verdult en Peter van Dongen. Ook zij had-
den evenals bij het driebanden erg veel
last van de vochtige atmosfeer, daardoor
was het erg moeilijk de goede techniek uit
te voeren. Tot de 24e beurt ging het gelijk
op, in die beurt deed Peter met een serie
van 46 een gooi naar het kampioenschap,
maar kwam uiteindelijk vier caramboles te
kort. Jan Verdult, die zich op het laatst het
best had aangepast aan de omstandighe-
den finishte met 170 -176 in 27 beurten.
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Coupe van Beem 2010 in Gelsenkirchen

Nederlands hoop haalt vroegtijdig
buit binnen

Onder leiding van bondstrainer René
van Hintum is de Nederlandse jeugd er
in het Duitse Gelsenkirchen wederom in
geslaagd om de Coupe van Beem te
veroveren. De afvaardiging met Dirk
van Buuren, Ferry Jong, Raymon van
Heumen, Ricardo de Wit, Mike Bruil,
Wesley Duynhoven, Peter Kral en Mai-
kel van Oosterhout was al in de voor-
laatste ronde zeker van de overwin-
ning. In deze drielandenwedstrijd werd
twee keer van Duitsland gewonnen, ter-
wijl de Belgen één keer in het stof

moesten bijten. Ferry Jong verzamelde
tegen de Duitser Sven Fiehler zijn 275
caramboles in drie beurten en mocht in
dit treffen ook een serie van 274 achter
zijn naam zetten. 
Ook de lager geplaatste spelers Wesly
Duynhoven en Peter Kral toonden veel
progressie en wisten al hun partijen te
winnen. 
De sfeer in de Nederlandse ploeg was
uitstekend, er werd veel gelachen, maar
zo blijkt, op de juiste momenten ook
goed gepresteerd.

Van links naar rechts boven: Rene van Hinthum, Dirk van Buuren, Ferry Jong,
Raymon van Heumen, Ricardo de Wit, Mike Bruil & Cees Benschop.
Van links naar rechts onder: Wesley Duynhoven, Peter Kral en Maikel van Ooster-
hout.

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

IN MEMORIAM Rob Van Dijck
Een topper in de biljartwereld is niet
meer bij ons! Rob Van Dijck uit Turnhout
is plotseling overleden. Dit gebeurde tij-
dens het evenement Herentals Fietst en
Feest. De 61-jarige biljarter was samen
met zijn vrienden daar, toen hij plotse-
ling onwel werd. 
Hulpdiensten deden al het mogelijke,
maar konden hem echter niet meer red-
den. Van Dijck, van oorsprong afkom-
stig uit Herentals, verhuisde later naar
Turnhout. Sinds drie jaar was hij in die
plaats ook lid van Biljart Express Turn-
hout. Bijna veertig jaar lang behoorde
hij tot de top van de Belgische biljart-
wereld en was een persoon die men
graag zag komen. In het seizoen 2009-2010 speelde Rob Van Dijck in drie
competities, twee in België en één in Nederland en hij werd met alle drie kam-
pioen. De clubs zijn dan ook erg verdrietig om zijn heengaan en zullen hem
erg missen. Rob Van Dijck zou in het zojuist gestarte seizoen in poule vier van
de Nederlandse tweede divisie driebanden kopman worden van het Team Van
Oort Tentenverhuur, thuisbasis biljartcentrum Goirle. De crematie in Turnhout
werd bezocht door 400 mensen, waarbij alle Belgische toppers in het drie-
banden aanwezig waren. 

Jij blijft die topper!
”Met open ogen staar ik in de spiegel van het verleden naar het troosteloze heden, 
glansloos zijn de dagen nu jij er niet meer bent.
Alles heeft zijn kleur verloren, eenzaamheid trekt diepe sporen,
in de kamers van mijn hart, ik moet je laten gaan! 
De zomer legt haar vleugels neer, de lijster zingt haar laatste liedje,
de herfstwind laat haar tranen lopen en blaast de twijfel van mijn huid.
Het najaar legt de waarheid open en trekt haar oude kleren uit.
dit was het dan, ik moet je laten gaan!
De dingen die we deden, ze zijn voorbij gegleden en raken me nog even aan.
die dierbare gebaren zullen in gedachten voort blijven bestaan.
De beuk verliest haar laatste vruchten, de bladeren, ze vallen van mijn hart”!

Op 18-9  in Veldhoven en 26-9 in Oegstgeest

VG-biljart voorronde Zuid en
Noord-Nederland
De laatste voorronde van Zuid-Neder-
land voor het NK 2010 zal zijn op za-
terdag 18 september. In biljartcentrum
La Carambole aan Oortlaan 156 te
Veldhoven wordt dan om 10.30 uur de
eerste wedstrijd gespeeld. Circa 17.00
uur is deze biljartdag ten einde en er
wordt van 4 tafels gebruikgemaakt.
De volgende teams spelen en de twee
beste formaties gaan ook weer door
naar het NK.
1. Cello (voorheen Timpaan), Vught
2. Goed Geplaatst, Duizel
3. De Pommerans 2, Oirschot
4. Ons Genoegen 2, Roosendaal
5. Bronlaak 2, Oploo
6. Providentia 2, Heeze
Een week later, op zondag 26 septem-
ber, wordt voor Noord-Nederland de
voorronde gespeeld in BCO Oegst-
geest. 

Dat zal zijn met:
1. De Klup, Apeldoorn
2. Het Groene Laken, Haarlem
3. De Reiger team 1, Heerhugowaard
4. De Reiger team 2, Heerhugowaard
5. 1 en nog 5 team 2, Oegstgeest 
6. 1 en nog 5 team 3, Oegstgeest
Ook hiervan gaan de bovenste twee
verder. De teams die zich al geplaatst
hebben voor het NK op 18 en 19 de-
cember in Koningshof, Veldhoven zijn:
1. Vizier, Gennep 
2. Kempenhaeghe, Heeze 
3. Goed Geplaatst, Duizel 
4. Ons Genoegen, Roosendaal
Dan zijn er acht ploegen plus het team
dat vorig jaar Nederlands kampioen is
geworden. Voor het tiende team zal na
de voorwedstrijden gekeken worden
wie dan het beste is. Mochten dat er
meerdere zijn, wordt er geloot.

www.                        .nl

Bij Boelens te Wildervank

Ron Steenstra wint jubileumeditie
Veendam Open driebanden
In biljartcentrum Boelens te Wildervank is voor de twintigste keer de fina-
le van het Veendam Open driebandenkampioenschap gehouden. Bijna
120 deelnemers uit het noordoosten van Nederland hebben getracht zich
via de voorronden te plaatsen voor deze eindstrijd.
In twee klassen (A-ranking en B-ranking)
speelden op basis van speelsterkte, ver-
deeld over twee groepen van zes,
twaalf finalisten per klasse. In de A-ran-
king bleek Lucas Bronsema (Oude Peke-
la) de sterkste door in het beslissende
duel te winnen van de andere groeps-
winnaar Arie de Jong (Nieuwe Pekela).
Hij won al zijn groepswedstrijden en
dus ook de ranking finale. In de eind-
strijd van de B-ranking was Ron Steen-
stra (Westerlee) oppermachtig in zijn
partij tegen Egge Strockmeijer (Borger)
en versloeg hem royaal, mede door een
aantal fraaie series van vijf en zes.
Het toernooikampioenschap tussen
Bronsema en Steenstra werd ook door
laatstgenoemde 49-jarige biljarter ge-
wonnen met wederom ruim verschil, on-

danks een mooie reeks van zes van
Bronsema in de slotfase. Uit handen van
organisator en lokaalhouder Boele Boe-
lens ontving Ron Steenstra trots zijn be-
haalde bekers.

Naam Plaats
01. Ron Steenstra Westerlee
02. Lucas Bronsema Oude Pekela
03. Arie de Jong Nieuwe Pekela
04. Egge Strockmeijer Borger
05. Johan Hutten Hardenberg
06. Geert Grevink Emmercompascum
07. Jans Kinds Gieten
08. Roel Maatjes Veendam
09. Gerrit van Krimpen Sebaldeburen
10. Kasper Sturre Bargeroosterveld
11. Hennie Conen Zandpol
12. Jan Verstraaten Vroomshoop

www.debiljartballen.nl
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Zevende kermistoernooi driebanden Sint-Oedenrode

Rien Smulders verslaat Monique
van Hamond in finale in Oud Rooy

De lokale favorieten wisten dit jaar lang stand te houden maar uiteindelijk
ging de finale tussen Rien Smulders en de verrassende Monique van Ha-
mond. Met miniem verschil wist Smulders de titel en de hoofdprijs in de
wacht te slepen. Er waren in totaal tachtig deelnemers van start gegaan. 

Van de lokale coryfeeën overtuigde Gijs
van Aarle eenieder met goed spel van
zijn capaciteiten, maar in de tweede
ronde beleefde hij een mindere dag,
wat meteen uitschakeling betekende.
Ook Frits Radema had een goede toer-
nooistart, maar trof in de tweede ronde
een paar opponenten die boven hun ni-
veau uitstegen. Edwin van den Boom,
vorig jaar nog een van de finalisten,

kon zijn niveau niet halen en strandde
in de eerste ronde. Pieter Hulsen speel-
de een prima toernooi, scoorde een
beste partijmoyenne van 2.083, maar
kwam in de derde ronde, ondanks een
totaal poulemoyenne van 1.000 één
matchpunt te kort voor een finaleplaats.
Joop van Hastenberg haalde wel vol-
doende punten en plaatste zich als eni-
ge Rooienaar bij de laatste acht. De

Op de foto vlnr: 4e Joop van Hastenberg uit Sint-Oedenrode, 3e Willy Smetsers
uit Schijndel, 2e Monique van Hamond uit Schijndel en 1e Rien Smulders uit
Liempde. Foto: mevrouw Wouters TV-Meierij.

Mart van der Heyden 12 toernooi

Nationaal arbiterstoernooi 
in De Hazelaar te Rosmalen

Onder zomerse temperaturen werd het
twaalfde nationaal arbiterstoernooi ge-
organiseerd. Volgens initiatiefnemer
Mart van der Heyden betrof dit het laat-
ste door hem georganiseerde evene-
ment. 
Libre Partijen Pnt Gem HS
1. C. van Gorsel 6 10 3.15 23
2. J. Cordes 6 8 1.44 13
3. H. Harmsen 6 8 3.41 31
Bandstoten
1. A. Koolen 6 11 1.65 13
2. A. Lopulalan 6 9 1.57 10
3. H. van Aarle 6 8 0.78 5
Driebanden klein
1. H. Bervoets 6 8 0.34 4
2. B. Honkoop 6 8 0.31 3
3. C. v.d. Eijnden 6 8 0.24 3
Driebanden groot
1. U. Oppenbrouwer 6 8 0.49 5
2. A. Bizot 6 8 0.41 7
3. M. Verhulst 6 8 0.28 4
Kader
1. B. Sibtsen 7 12 10.01 59
2. J. Schmitt 7 8 6.01 68
3. H. Schamp 7 8 4.64 31

Foto: Helene van Aarle. 

Mart van der Heyden. Foto: Helene
van Aarle.  

overige finalisten hadden zonder uit-
zondering via sterk spel in de voor-
gaande ronden hun kandidatuur al ge-
steld. Verrassend goede optredens wa-
ren er van Jan Rosmulder, Willy Smet-
sers, Monique van Hamond, Rien Smul-
ders, maar ook van de winnaar van vo-
rig jaar Hans van Eijk  
Na verbeten strijd in de finalepoules
kwamen Van Hamond in de ene poule
en Smulders in de andere poule als
beste uit de bus. Zij speelden derhalve
de eindstrijd. En: een vrouw in de fina-
le, op dat moment een unieke gebeurte-
nis, maar zeer verdiend, en een promo-
tie voor het vrouwenbiljarten.  
Door eerdere aanpassing van het moy-
enne was de verhouding in de finale
van de te maken caramboles 22 voor
Monique van Hamond en 26 voor Rien
Smulders. Deze liet er geen gras over
groeien en nam in de tweede beurt al
het initiatief middels een serie van zes.
Van Hamond knokte echter terug,
waardoor ze in de vijftiende beurt via
13-13 op gelijke hoogte kwam. Met
goed verzorgd spel en enkele kleine se-
ries, wist Smulders het spel weer naar
zich toe te trekken, terwijl zijn tegen-
standster nog wel een paar keer scoor-
de, maar geen reeks kon opbouwen. In
de dertigste beurt leidde dit tot een slot-

akkoord voor beiden van twee caram-
boles waarmee Van Hamond tot op
twee treffers van de finish reikte. Rien
Smulders had toen echter zijn aantal
van 26 treffers vol. Een daverend ap-
plaus van de toegestroomde supporters
viel beiden ten deel en Oud Rooy had
een nieuwe kampioen.
In de strijd om de derde plek moest
Joop van Hastenberg de eer laten aan
Willy Smetsers. Maar ook voor beiden
geldt dat ook zij kunnen terugzien op
een geslaagd toernooi.
Verdere uitslag: 5. E. v.d. Bovenkamp
(Lienden); 6. J. Rosmulder (Deurne); 7.
H. van Eijk (Deurne); 8. K. Rovers (Son);
9. P. Hulsen (Sint-Oedenrode); 10. W.
v. Dijk (Nistelrode); 11. T. Hendriks (Ros-
malen); 12. F. Scholten (Oss). 
Kortste partij: J. Rosmulder en G. Schol-
ten met beiden 11 beurten
Hoogste serie: J. Rosmulder en E. Vink
alle twee een serie van 10.
Namens de vele aanwezigen dankte
Ada van der Velden de organisatie, die
in handen was van Cor van Alphen en
Pieter Hulsen. Van Alphen bedankte de
sponsors, gastheer, medewerkers en
deelnemers. Men kan wederom terug-
zien op een bijzonder geslaagd toer-
nooi met in Rien Smulders een verdien-
de winnaar.

Voor biljartles/demonstratie en optredens

Ad Koorevaar: 
biljarter, zanger en entertainer
In de biljartwereld is Ad Koorevaar be-
kend van het driebanden en topteam,
beide eredivisie. In het seizoen 2010-
2011 staat hij met een driebandenmoy-
enne van 1.215 wederom op de spe-
lerslijst van titelverdediger en bekerwin-
naar Van Donge&De Roo. Hij is daar
teamgenoot van Dick Jaspers, Torbjörn
Blomdahl, Martin Horn, Jean van Erp en
reservespeler Ruud Nieuwenburg. Ad
Koorevaar speelt dit seizoen ook in de
Belgische competitie en wel bij Gouden
Martinus in Gent. Tevens is hij kopman
bij Bergisch Gladbach in de Duitse com-
petitie. Bij topteam eredivisie 's Lands
Welvaren uit Kwadendamme is de
Dordtenaar o.a. teamgenoot van Frédé-
ric Caudron. 

Biljartles en –demonstratie
Bent u een biljartspeler die zich het spel-
letje voornamelijk zelf heeft aangeleerd
en wilt u nu wel eens van een professio-
nele biljarter die tips krijgen die uw spel
nog verder verbeteren? Ad Koorevaar
verzorgt biljartlessen in alle spelsoorten
en op elk niveau. Neemt u met deze
baltovenaar contact op voor meer infor-
matie. Wat dacht u van een serie amé-
ricain waarbij de ballen vlak bij elkaar
worden gehouden en een grote reeks
wordt gemaakt, of een aantal fantasti-
sche patronen uit het gecompliceerde
driebanden? Ad Koorevaar is uiteraard
ook beschikbaar voor biljartdemonstra-
ties. 

Zanger en entertainer
Behalve zijn biljartkwaliteiten heeft Ad
Koorevaar talenten als zanger/enter-
tainer. Ook in de biljartwereld is dit be-
kend. Hierdoor wordt hij gevraagd als
zanger bij feesten en partijen. Hij zingt
zowel nieuwe hits als topnummers uit de
60, 70, 80 en 90-er jaren. Zijn genre
beweegt zich van ballads en ever-
greens tot disco en feestmuziek. Ook
stijldansmuziek en Nederlandse hits zit-
ten in zijn repertoire. De show wordt
verzorgd met de modernste licht- en ge-
luidsapparatuur waardoor u verzekerd
bent van een zeer sfeervolle muzikale
invulling van uw avond. Of het nu gaat
om een verjaardagsfeest, bedrijfs- of
personeelsfeest, bruiloft of diner dan-
sant, Ad Koorevaar maakt de avond
voor u onvergetelijk. Het te verzorgen

repertoire kunt u met hem in overleg
samenstellen. Ook is een avondvullend
programma mogelijk, met een combi-
natie van biljarten en zingen. Enkele
voorbeelden van zijn optredens zijn: Bil-
jart Top Event in Kapelle, Masters drie-
banden in Nijverdal, WK driebanden
jeugd in Hoogeveen. 
Ad is eveneens te vinden op Hyves, zie
www.adkoorevaar.hyves.nl. 
Kijk ook eens op zijn site
www.adkoorevaar.com en zijn mobiel
nummer is 06-21515897.

Foto: Deem Kop.

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
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Snel & goedkoop al uw biljart benodigdheden? Eenvoudig on-line of deskundig in de winkel, natuurlijk bij...

www.championshop.nl

Tom Beemsterboer: 125 punten.

In het weekend van 21 en 22 augustus
werd er voor de eerste keer een Biljart
Artistiek clinic georganiseerd in Biljart-
&Dartcentrum Osdorp te Amsterdam. Er
was belangstelling vanuit het hele land.
Er is dus toch behoorlijk interesse voor
het Biljart Artistiek. Er waren 24 nieuw-
elingen die een poging gingen wagen
om de benodigde 105 punten (20%) te
halen om inschrijfgerechtigde te worden
voor de 1e klas Biljart Artistiek. Onder
begeleiding van onder anderen Neder-
lands kampioen Erik Vijverberg, meer-
voudig Duits kampioen Ralf Laakmann
en wereld- en Europees kampioen San-
der Jonen kregen de spelers uitleg over
het spel en de technieken die het Biljart
Artistiek met zich meebrengen. Alle spe-
lers waren zeer enthousiast en zeer ge-
dreven om deze 105 puntenlimiet te ha-
len. Uiteraard was de sfeer, zoals altijd

bij het Biljart Artistiek, zeer goed en
hebben de spelers buiten het biljarten
om een gezellig weekend gehad. Na
70 figuren is het 5 deelnemers gelukt
om de 105 punten te behalen.
Naast deze spelers zijn er ook verschil-
lende dicht in de buurt gekomen van de
105 punten. Het toernooi krijgt in de
toekomst zeker vervolg. Er waren vele
liefhebbers die al vroegen wanneer het
volgend toernooi gepland staat om zich
alsnog te kwalificeren. De bedoeling is
om in februari of maart 2011 dit evene-
ment te herhalen zodat er zich wellicht
nog meer spelers plaatsen.
Naam Pnt
1. Peter van der Werff 145
2. Tom Beemsterboer 125
3. Randy Loenen 124
4. John van Essen 107
5. Nicky Verlinden 105

In Biljart-&Dartcentrum Osdorp

Eerste Biljart Artistiek clinic 
zeer geslaagd

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

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Belgische media heeft biljartsport (her)ontdekt

Derde Cuvino Superprestige 
weer voor Roland Forthomme

De Belgische media en met name de TV zenders hebben zich massaal ge-
stort op de Cuvino Superprestige in Lommel. Prima publiciteit, die de bil-
jartsport hard nodig heeft. Daarmee hebben onze zuiderburen waarge-
maakt, wat voor Nederlandse begrippen onmogelijk wordt geacht. Hier-
mee werd de derde uitgave van de Cuvino Superprestige weer een drie-
bandenevenement om je vingers bij af te likken.

Tijdens het toernooi was er aandacht
van TV zenders als Sporza, TVL, Lom-
mel in Actie en niet te vergeten de live
uitzendingen van EXQI SPORT. Deze
laatste zender verzorgde ononderbro-
ken rechtstreekse uitzendingen van zo-
wel de halve finale als de finale. Ferre
Van Loco, van hoofdsponsor Cuvino
hierover: “ Wat begon als een prachtig
initiatief van twee van onze toppers,
Frédéric Caudron en Eddy Leppens, is
uitgegroeid tot het uithangbord van de
biljartsport in België en ver daarbuiten.
Dit is het hoogtepunt van het drieban-
denseizoen, met de beste zestien spe-
lers van ons land. Samen met de VES
en de stad Lommel werken wij eraan
om via dit evenement voldoende aan-
dacht op de biljartsport te vestigen. Op
die manier willen wij de gouden medi-
atijd van weleer laten herleven”. 
Patrik Mintjens van de VES hoopt, dat
deze biljarthappening de Belgische mi-
nister van sport Philip Muyters, zijn uit-
lating dat biljarten geen sport is, zal
heroverwegen. 
Vooral op de finaledag waren zowel or-
ganisatie als de spelers erg nerveus en
gespannen. Immers nagenoeg niemand
had ervaring met dergelijke langdurige

rechtstreekse TV uitzendingen. Dat de
spanning van het organiseren en wed-
strijdspanning twee totaal andere za-
ken zijn, moesten Eddy Leppens en Fré-
déric Caudron ervaren. Leppens kwam
zelfs de poulewedstrijden niet door. Zijn
vriend Caudron overleefde wel zonder
al te veel moeite de poulewedstrijden
en kwam in de kwartfinale door winst
op Ronny Brants in de halve eindstrijd.
Daar was de latere winnaar en medefi-
nalist van het vorig jaar, Roland For-
thomme met een gemiddelde van
2.000 een te groot opstakel. De andere
halve finalepartij tussen Francis Forton
en Peter de Backer bracht veel spekta-
kel. De Backer kwam terug uit een kans-
loos geachte positie en wist remise uit
het vuur te slepen. Bij het nemen van de
penalty’s miste Forton al bij de eerste
poging. Uiterst gespannen zag Peter de
Backer zijn kansen en waar het publiek
al een ohhh.. op de lippen had voor
weer een gemiste kans, tikte de speel-
bal nog net aan. Een finaleplaats tegen
Forthomme was voor de speler van Del-
ta/Fast Bouwservice een feit.
Met 40-32 uit 28 pogingen stelde Ro-
land Forthomme in de avonduren ver-
volgens zijn titel veilig.

Roland Forthomme wordt gehuldigd door burgemeester Peter van Veldhoven van
de stad Lommel. Foto Frank Sanders.

Artistiek bij Van Tienen in Tegelen

Erik Vijverberg wint zevende 
Tiedtke Classic
Het 7e Tiedtke Classic is gewonnen
door Erik Vijverberg. Dit evenement is
een toernooi in de spelsoort artistiek en
vindt plaats op de kleine tafel. Met ivo-
ren ballen worden  de traditionele 68 fi-
guren gespeeld. De naam Tiedtke Clas-
sic refereert aan de gebroeders Tiedtke,
August en Gerd, uit Duitsland. August
was in 1937 (!) de eerste wereldkampi-
oen artistiek met een puntentotaal van
216, terwijl Gerd Tiedtke o.a. zeven-
voudig Duits kampioen is. De nog in le-
ven zijnde Gerd (84 jaar) komt, indien
zijn gezondheid het toelaat, nog elk
jaar vanuit Koblenz het toernooi bezoe-
ken. Binnen de artistiekwereld is het een
evenement met veel aanzien, met deel-
nemers uit o.a. Nederland, België,
Duitsland en Oostenrijk. Dit jaar werd
het voor het eerst gespeeld in biljartcen-
trum Van Tienen in Tegelen. Wegens
werkzaamheden moest Europees kam-
pioen en veelvoudig winnaar van het
toernooi, Sander Jonen verstek laten
gaan. Wel aanwezig o.a. Nederlands
kampioen Erik Vijverberg en titelverde-
diger Rob Scholtes. Er werd zowel in
teams als individueel gespeeld. 
Na twee dagen vol spanning, spektakel
en plezier maakte Erik Vijverberg zijn
reputatie waar, en won het toernooi met
ruime voorsprong. Rob Scholtes stelde

enigszins teleur, hij moest duidelijk eerst
weer wennen aan de ivoren ballen, die
hij vroeger altijd aan een touwtje had,
maar hij deed de belofte volgend jaar
ijzersterk terug te komen. Vermeldens-
waardig is ook nog het optreden van
Cock Ooms. Dankzij intensieve training
met Ralf Laakmann wist hij zijn P.R. liefst
op te vijzelen tot 264 punten! Een
mooie prestatie. De organisatie dankt
de sponsors, lokaalhouder, arbiters,
schrijvers, wedstrijdleider René Peters
en spelers voor hun inzet en hoopt vol-
gens jaar weer iedereen te mogen be-
groeten. 
Naam Pog Pnt
01. Erik Vijverberg 156 324
02. George Kenter 154 316
03. Marc Janssen 160 301
04. René Dericks 170 276
05. Rob Scholtes 162 274
06. Cock Ooms 154 264
07. Jean-Marie Limbourg 164 247
08. Pierre Scheers 167 232
09. Ralf Laakmann 171 214
10. Mehmet Sezer 170 212
11. André Renkens 161 187
12. Henny de Heus 175 187
13. Rob Paur 177 167
14. Paul Savelkoul 182 121
15. Rob Mans 187 106
16. Wilfried Godschalk 195 63
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Vanaf eind september verkrijgbaar

www.caudron-billiardproducts.com

First edition ondereind ontworpen door
GBdesigns.
Extentie met ultra snelle koppeling.
2 Frédéric Caudron toppen.
Beschermdoppen voor ondereind en top.
Rubber grip.
Doosje Frédéric Caudron krijt van 4 stuks.
Handschoenen met Frédéric Caudron logo 
Inbussleutel voor balans/gewicht instelling.
2×4 balans/gewicht boutjes.
Frédéric Caudron billiard marker van 
Bruynzeel (om af te tekenen op het laken).
Cue tip shaper (om de pomerans bij te 
werken).
Handdoekje met Frédéric Caudron logo.

Zaterdag 16 oktober komt Frédéric Caudron naar biljartcentrum Kort Oisterwijck in Doornenburg om daar de
nieuwe keu te presenteren. Alle belangstellenden zijn vanaf 13.00 welkom en kunnen dan tegen hem spelen. Al-

le vragen over deze keu zullen door Frédéric Caudron en Bert Walrecht worden beantwoord.

Het adres: Pannerdenseweg 47 - 6686 BC DOORNENBURG
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Locatie:
Hotel Jules Heerhugowaard
Aanvang: 19.30 uur

NIGHT OF THE MAGIC BALLS
MET SPECTACULAIRE LICHT- EN GELUIDSSHOW’S EN ENTERTAINMENT Na het grote succes van de eerste editie

van het biljartgala “Night of the Magic
Balls” kan een vervolg niet uitblijven.

Hotel Jules te Heerhugowaard zal op
donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20
november 2010 weer geheel in het teken
van biljarten staan. Een prachtige ambi-
ance met licht- en geluidshows vormen
het decor voor dit unieke gala. Het reeds
geboekte entertainment staat garant
voor sfeer en gezelligheid .

De absolute wereldtop zal aanwezig zijn.
Dick Jaspers (nl) en Torbjörn Blomdahl
(zw) geven een wervelende demonstratie
driebanden. Hoog niveau met waar
mogelijk de meest onwaarschijnlijke
oplossingen. De liefhebber mag dit niet
missen.

De presentatie is wederom in handen van
biljartlegende Raymond Ceulemans.
Deze sympathieke Belg met meer dan

honderd nationale en internationale
titels praat met Vlaams accent het
geheel aan elkaar.

Na de pauze zal een spectaculaire act
worden verzorgd door Rob en Emiel. Dit
illusionistenduo laat u versteld staan
met onverklaarbare zaken. De grote
doorbraak maakten zij in de show van Uri
Geller bij SBS6.

De uitsmijter van de avond zal wederom
mr. Magic Semih Sayginer (Tur) zijn. Hij
komt met een geheel nieuwe show en zal
deze op spectaculaire en humoristische
wijze presenteren.

Om de verwachte grote toeloop voor te
zijn, bieden wij u de mogelijkheid om nu
al kaarten te reserveren.
Kaarten à € 25,- kunt u bestellen via de
website www.dirksnip-biljarts.nl of tele-
fonisch 0226-320654.

Uniek biljartfestijn krijgt vervolg

Kaarten bestellen:
Dirk Snip Biljarts
De Mossel 15H
Noord-Scharwoude
T 0226 320 654
M 06 51 20 19 72 
www.dirksnip-biljarts.nl

M.M.V.
SEMIH SAYGINER (TUR)
TORBJÖRN BLOMDAHL (ZW)
DICK JASPERS (NL)
RAYMOND CEULEMANS (B)

EK pool jeugd en senioren in Leende

Op het EK senioren te Leende won het Nederlands team brons in de landen-
wedstrijd met de spelers Ronald van Adrichem, René Peeters, Jacco Wieringa en
Sander Tetelepta. Foto: EPBF Bethan L Sage.

Op het EK jeugd te Leende wist alleen Ivo Aarts een bronzen plak te behalen en
wel in het 9-ball voor junioren. Foto: EPBF Bethan L Sage.

Tweede divisie poule 2

De Wellse Vaert en BP Bleijenhoek
pakken winst
Business & Fun mocht in Delft Eekhoorn
2 verwelkomen en moest, gezien de 4-
4 eindstand, een punt aan de Ooster-
houters afstaan. Winst was er voor Pe-
ter Witveld en Ming Pan. Bij Eekhoorn
zorgden Jerry Hermans en Anjo Krijnen
(1.060) voor de punten. In Steenbergen
verzilverde De Wellse Vaert hun eerste
wedstrijd tegen Teletronika in vier winst-
partijen. De als eerste man fungerende
René Luijsterburg zette Adrie Bosmans
met 40-19 uit 36 te kijk. Michael Zwa-
kenberg was met 1.129 de ster van de
avond en gaf Cees Jochems geen kans.
Bij Reseda in Sas van Gent kwamen Pe-

arle Opticiens en Ad Hordijk Bilj. Art.
tot een puntendeling. Jens van Dam en
Pascal Claus tekenden bij Pearle Opti-
ciens voor winst. Bij de gasten was Wil-
fried van Beek met 1.052 de beste spe-
ler. “t Stamineke kwam met 0-8 ten val
tegen BP Bleijenhoek. Louis van den
Ouweland kwam nog het verst, maar
zijn 1.027 bleek toch niet genoeg om
Jan van den Ouwelant (1.111) voor te
blijven. ’s-Lands Welvaren kwam in
Kwadendamme tegen Aartsbouw ook
tot een remise. Luc Peeters en Ronald
van Geyt zorgden voor de twee winst-
partijen.
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WK is voor Jaspers ultieme doel

Door: Frits Bakker
SLUISKIL: De Masterstitel en de Europe-
se titel heeft hij al op zak dit jaar, in de
komende maanden maakt Dick Jaspers
nog jacht op de Worldcup en de
wereldtitel. Het WK wordt van 20 tot en
met 24 oktober in Sluiskil gehouden. De
cyclus om de Worldcup eindigt in Hurg-
hada en Jaspers kan de eindzege bijna
niet meer ontgaan.
,,Maar niets is mooier dan een wereld-
titel’’, verzekert de 45-jarige Brabander,
die in zijn carrière twee keer goud won,
in 2000 in Saint Etienne en in 2004 in
Rotterdam. Die laatste keer, onder de
rook van het Feyenoord-stadion, ver-
sloeg hij de huidige wereldkampioen Fi-
lipos Kasidokostas in de finale.
Het WK in Sluiskil wordt de kroon op
het werk voor de organisatie in dit
Zeeuws Vlaamse dorp, dat eerder de lo-
catie was waar vijf toernooien om de
Worldcup werden gehouden Dick Jas-
pers was ook daarin tweevoudig win-
naar. De 24-jarige Griek Kasidokostas
verdedigt in Sluiskil de wereldtitel, die
hij vorig jaar op zijn naam schreef in
Lausanne in een finale tegen Eddy
Merckx. Hij krijgt concurrentie van alle
topspelers in het driebanden. Frédéric
Caudron is de aanvoerder van de
wereldranglijst, maar de Belg wordt met
een kleine marge van vijf punten op de
voet gevolgd door Dick Jaspers.
De Nederlandse bond is op het WK ver-
tegenwoordigd door vier spelers op een
totaal van 48. Behalve Jaspers treden
ook Raimond Burgman, Jean van Erp en
de Zeeuwse thuisspeler Jean Paul de
Bruijn aan. De organisatie, de Stichting
Best, heeft voor het wereldkampioen-
schap voor een andere locatie gekozen

dan waarin de worldcups werden ge-
speeld. Het Meulengat was voor die
toernooien tot de nok toe gevuld. 
Meerten Dallinga, voorzitter: ,,We
gaan het WK spelen in een schitterende
partytent, die vergelijkbaar is met de
Vip-locaties bij grote tennistoernooien of
het Holland House tijdens de Olympi-
sche Spelen. Daarin worden Vipboxen
gebouwd, is volop ruimte voor de vier
biljarts, kunnen zo’n achthonderd toe-
schouwers op de tribunes en hebben
we alle mogelijkheden om het toernooi
op televisie en via Kozoom op internet
fantastisch in beeld te brengen.’’ Daar-
naast zorgt de Sluiskilse organisatie zo-
als gewoonlijk voor een prachtig rand-
programma. Zo zullen tijdens het toer-
nooi drie middagen worden gepland
voor clinics met demonstraties van Ray-
mond Ceulemans en Semih Sayginer,
muzikale optredens van Ramond Rodri-
guez en worden de bezoekers van de
clinics culinair verwend door Zeeuwse
topkoks. Via de site van het WK
(www.wkdriebanden.nl) zijn nog kaar-
ten verkrijgbaar. Biljartfans die het WK
niet kunnen bezoeken, kunnen de par-
tijen volgen op kozoom.com en de site
van het WK.
De persconferentie wordt volgende
week vrijdag gehouden met als specia-
le gasten Willem van Hanegem, Johnny
Hoogerland en Raymond Ceulemans.
Tijdens die bijeenkomst wordt een boek
gepresenteerd over de historie van het
WK driebanden met prachtige inter-
views, foto’s en overzichten en uitslagen
van alle wereldkampioenschappen. Het
boek is te bestellen via de site van het
WK. De prijs is 14,95 euro, exclusief
verzendkosten.

Filipos Kasidokostas
Titel voor Herman Harmsen

Eerste Jan Hoogers Bokaal groot succes
Eind juni werd er bij biljartvereniging D.O.S. – Hattem in de Bep van der
Walzaal gestreden om de Jan Hoogers Bokaal. Dit evenement is in het le-
ven geroepen door zoon Gerrit ter nagedachtenis aan zijn vader. Het
moest een toernooi worden waaraan de gevorderde biljarter deel kon ne-
men. Daarom was er de voorwaarde gesteld dat het gemiddelde minimaal
tussen de 2.00 en 15.00 moest liggen. De mix die uiteindelijk gemaakt
was bij de poulesamenstellingen bleek achteraf perfect te zijn met betrek-
king tot de laagste en de hoogste moyennes. Van de kwartfinalisten waren
er vijf uit de lagere regionen.

In de finale mocht Herman Harmsen
(Balkbrug) het opnemen tegen Hannes
de Vries (Zwolle) nadat Harmsen in de
halve eindstrijd Jan Willem Sellis (Mar-
kelo) had verslagen in zeventien beur-
ten. In het beslissende duel maakte Her-
man Harmsen in de negentiende beurt
met een serie van vijf zijn 72 te maken
caramboles vol en liet daarmee Hannes
de Vries op 26 staan. De Vries, die de
verrassing van het toernooi genoemd
mocht worden, had in de nastoot  nog
26 treffers te gaan. De Zwollenaar
miste. 
In de strijd om de derde plaats was
thuisspeler Jan Willem Sellis met 250-
19 (5) te sterk voor de uit Epe afkomsti-
ge Bert Spijker. Sellis wist in de kwartfi-
nale nog opzien te baren door de hoog-
ste serie (232) en de kortste partij (4
beurten) van het toernooi op zijn naam
te schrijven door de 250 caramboles
vol te maken. 
Vanuit de deelnemers kwamen er posi-
tieve geluiden over de opzet van het
toernooi en hoe het verlopen was. Velen
gaven dan ook te kennen volgend jaar
graag terug te komen. Bij de prijsuitrei-

king overhandigde Alie Hoogers de
grote wisseltrofee die zij beschikbaar
had gesteld voor dit toernooi ter nage-
dachtenis aan haar man Jan, aan Her-
man Harmsen die te kennen gaf zeer
blij te zijn met het winnen van deze
wisselbokaal. Verder werd er de hoop
uitgesproken om dit toernooi om de Jan
Hoogers Bokaal in 2011 nog groter te
maken en een hele week te laten duren. 

Zaterdag 18 september om 13.00 uur

Biljart- en trainingsaccommodatie
Oost-Nederland in Eibergen
De start van de oprichting stichting Bil-
jart- en trainingsaccommodatie Oost-
Nederland is op zaterdag 18 septem-
ber om 13.00 uur bij Overkamp aan
Vredenseweg 12 te Eibergen.      
Belangstellenden zijn daar dan van har-
te welkom als er uitleg wordt gegeven
over de toekomstvisie en de plannen
van de stichting. Daarbij geldt de alge-
mene doelstelling dat men  het beleid
van de KNBB, die de stichting officieel
erkent, in het Oosten van het land op
een positieve en dynamische wijze wil

uitdragen. Het hoofddoel is om meer
mensen te laten genieten van de biljart-
sport in de meest brede zin van het
woord. In samenwerking met  commis-
sies organiseren en ontplooien ze acti-
viteiten binnen de opleiding- en trai-
ningsaccommodatie om het biljarten op
deze manier op een hoger niveau te
brengen. De aandacht is specifiek ge-
richt op de breedtesport in het alge-
meen. Met name wordt er ook de afde-
ling jeugd nadrukkelijk bij betrokken. Ie-
dereen is van harte welkom. 

Eerste divisie driebanden poule 1

Twee Koreanen succesvol namens
Van den Broek Biljarts Amsterdam

Speelronde 1
Van Melis Handelsonderneming – BC
Capelle/TMS Int. 4-4. Toen Peter Heer-
kens stilviel, profiteerde Bert Hoefna-
gels. Nico van den Heuvel dankte zijn
zege vooral aan de 22 caramboles in
de laatste 16 beurten. Erwin van den
Heuvel draaide een 13-21 achterstand
tegen Run Schumann om in 45-40
winst. Dat betekende na veertig pogin-
gen respectievelijk 1.125 en 1.000.
Tom Paris hield Wiljan van den Heuvel
achter zich en dus werd de eindstand 4-
4. W. van der Sanden – Eekhoorn 4-4.
Marc Roofthooft ging ondanks 1.026
en serie van negen onderuit tegen Adrie
Demming. Die vertrok namelijk met
1.184 en reeks van tien. De kortste par-
tij was voor zijn teammaat Rini Boeren:
1.216. Richard Berkelmans, serie van
negen, won met kleinst mogelijke ver-
schil van John Roovers. Particolare – De
Vrachtkar 2 4-4. Jurgen Goris stond na
35 omlopen bij de finish van 45 punten
en dat leverde 1.285 op. Bij de gasten
produceerde Wim van Dijck 1.153. 
Duotrans Spec. Transport – SNIP Biljarts

7-1. Menno de Vries zorgde voor een
lichtpuntje door Gert-Jan van der Veen
op gelijke hoogte te houden. Aardex-
press/Thekes – Van den Broek Biljarts
Amsterdam 2-6. De debuterende Kore-
anen gaven direct hun visitekaartje af.
Kopman In Won Kang verzamelde de
45 treffers al na 29 beurten en zo ver-
dween 1.551 in de boeken. Zijn land-
genoot Heang Jik Kim zegevierde dank-
zij 1.046. Kim werd op het laatste mo-
ment overgeheveld van het team San-
ders Vloerenshop omdat Brian Zola
Hanssen afhaakte. Derde man Jeffrey
Jorissen deed het via 1.216 nog wat
beter dan Heang Jik Kim. De nederlaag
van Therese Klompenhouwer tegen Re-
né van der Schuur verhinderde een to-
tale triomf voor de titelkandidaat uit bil-
jartcentrum Osdorp. Sanders Vloeren-
shop – Schuler Cues 4-4. 
Sander Jonen gaf middels 1.153 en
reeks van negen het goede voorbeeld.
Eerste man Dick van Uum boekte
1.046. Frans de Vries verloor ondanks
1.000 want Steven van Acker haalde
uit met 1.500. 
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Vierde divisie driebanden poule 7

Den Mariënberger verliest in Urk
Speelronde 1

HGL Urk – Den Mariënberger 6-2. Kop-
man Jan Kramer, serie van zes, versloeg
Wim Bril met 30-24 na 51 beurten.
Kees Kaptein bleef Teunis Spijkerman
twee caramboles voor. 

Maarten Nentjes kwam niet in de pro-
blemen tegen Hendrie Nieuwenhuis. 
Eize Kramer verloor ondanks een ge-
middelde van 0.512 van Eric Binnen-
mars. 
Verwonderlijk was dat niet want Binnen-
mars realiseerde 0.609.    

Vierde divisie driebanden poule 9

Royale zege 
Van den Berg Biljarts/Vetema
Speelronde 1
Thekes Herpen 4 – Van den Berg Bil-
jarts/Vetema 1-7. Bij de bezoekers
zorgde eerste man Harry Meulendijks
via 0.545 en serie van zes voor de
beste prestatie. Tegenstander Jos van de
Elzen boekte overigens een reeks van
vijf. Thekes Herpen 8 – Ulti Print 2-6.

Kopman Marcel Keurentjes 0.638 was
na 47 beurten aan zijn dertig carambo-
les en hij redde daarmee de eer. Auto-
bedrijf Starfit – Rosmalen/De Hazelaar
5 0-8. Niels Verlouw en Peter de Munck
realiseerden beiden 0.625. Mat Bong-
arts bleef daar middels 0.609 niet veel
bij achter.    

Derde divisie driebanden poule 8

Zege voor nieuweling Didden Distributie
Speelronde 1
Didden Distributie – Thekes Herpen 3 6-
2. In Het Wapen van Eerschot te Sint-
Oedenrode wonnen Jan Staff, Hans
Paashuis en Louis Pothoven. Monique
van Hamond bleek niet opgewassen te-
gen de 0.612 van Hendrik van de Heij-
den. De Mixx 2 – Bax 4-4. In Geldrop
haalde Frans van Nunen het met het
kleinst mogelijke verschil tegen Janus

Houbraken: 35-34 (52). BC Tegelen 2 –
Ames/De Peel 4-4. Har van Aarssen
0.666 en Cock Ooms 0.625 hielden
de punten in Limburg. Wilfrie Vermeer
speelde namens de gasten 0.700 en
Wilfried Godschalk klopte Wim van Tie-
nen op de valreep. Pegra – ASG Serv-
ice 0-8. Voor de winnende formatie was
Sjef van den Heuvel via 0.555 de beste
van iedereen.  

Derde divisie driebanden poule 5

Winst DBL 2 en verlies HCR Prinsen
Speelronde 1
Café Siemens Midwolda – DBL Holland
Mineraal 2 2-6. Bij de Lochemse gasten
waren Frank Speckmann 0.945 en Jan
Steintjes 0.882 al vroeg in vorm. Ook
Henk Leussink bleef met 0.500 aan de
goede kant van de score. Bij de thuis-

ploeg wist alleen kopman Henk Hogen-
birk dankzij 0.728 tot winst te komen.
Jan Brock – HCR Prinsen 5-3. Namens
de formatie uit Haarlo zette eerste man
Carsten Lässig een winnend moyenne
van 0.795 op het bord. Zijn teamge-
noot Freddy ter Braak behaalde remise.   

Vierde divisie driebanden poule 10

Van den Berg Biljarts/Vazupol 
te sterk voor BC Tegelen 3 
Speelronde 1
Ames/De Peel 2 – TMC 5-3. Cees van
Limpt kwam met een gelijkmakende
beurt van vier caramboles op knappe
wijze op gelijke hoogte maar zijn remi-
se kon de bezoekers niet van een neder-
laag afhouden. Van den Berg Bil-
jarts/Vazupol – BC Tegelen 3 6-2. Jaco
van der Ven ging als enige van de thuis-

ploeg onderuit. In 't Oventje te Zeeland
was zijn 0.590 onvoldoende tegen de
0.681 van Leon Mans. Beste speler
bleek Jurgen Zeegers die met 25 uit 36
voor 0.694 zorgde. DAB/All Metaal 2
– La Plaza Hoensbroek 3 4-4. 
Bij de bezoekers leverde Lex Visser een
moyenne van 0.967 af in De Mixx te
Geldrop.  

Vierde divisie driebanden poule 8

Gerrit Buijs uitblinker namens DBL
In speelronde 1 won biljartcentrum Arn-
hem 6 met 6-2 van het onvolledige team
De Vrijbuiters, die hun naam dus hoog-
hielden. TOG/Concordia – HCR Prin-
sen 2 0-8. Door deze maximale winst
werden de bezoekers uit Haarlo de eer-
ste koploper. Kopman Carsten Lässig
was met 30 uit 43 goed voor een ge-
middelde van 0.697. Chris Lindenhovi-
us en Jan Scholten haalden de buit bei-
den met twee caramboles verschil
binnen. Bennie Deegens kwam niet in
de problemen. Biljartcentrum Arnhem 7
– DBL Holland Mineraal 4 4-4. Hier was
een zeer opvallende rol weggelegd
voor Gerrit Buijs. Deze spe-
ler/teamleider uit Lochem staat met
0.425 in de driebandenspecial. Hij
bleek in grote vorm want Buijs arriveer-
de al na slechts 21 beurten aan de fi-

nish met 25 treffers. Dat betekende een
moyenne van liefst 1.190 en bovendien
een fraaie serie van negen. Bij de Arn-
hemse thuisploeg bleef Raymon Gielens
met 0.612 aan de goede kant van de
score. MTN3 Accountancy en Advies –
DBL Holland Mineraal 3 4-4. Appie
Meerbeek was op eigen terrein goed
voor 0.625 en reeks van zes.  

NK Masters driebanden 2010

Dick Jaspers klasse apart in Nijverdal

Driebandentopper Dick Jaspers is voor de vijftiende keer de allerbeste
driebandenspeler van Nederland geworden in de NK Masters. Dat werd
dit jaar voor het tweede opeenvolgende jaar gehouden in het prachtige
ZINiN-theater te Nijverdal.  

De 45-jarige Brabander was het hele
toernooi geweldig op dreef en verloor
geen enkele partij of set. In de finale
was hij met 3-0 veel te sterk voor Rai-
mond Burgman. 
Alleen in de eerste set had Jaspers het
lastig en miste ogenschijnlijk simpele
patronen. Hij won nipt en met een
beetje geluk met 15-14 in zestien beur-
ten. In de tweede en derde set kwam de
caramboleproductie pas goed op
gang. Met 15-6 in vier beurten en 15-1
in drie beurten maakte hij de partij uit.

In de laatste set realiseerde Jaspers bo-
vendien een serie van dertien carambo-
les. Jean van Erp en Ad Broeders deel-
den de derde plaats. Glenn Hofman
produceerde in de poulewedstrijden
een reeks van zeventien van acquit. 
Het was voor de vijftiende keer dat Jas-
pers de nationale titel binnenhaalde. Hij
is ook drie keer kampioen driebanden
van Europa en volgende maand in
Sluiskil probeert hij zijn derde wereldti-
tel te veroveren. 
Tekst: Herman Albers.

Foto: Joke van Nijen.

Tweede divisie driebanden poule 3

Klasse bij Marc Verhaegen en René Gerrits
Speelronde 1
CV Tuning – P. Kaal aannemersbedrijf
2-6. In deze zaalderby van Kort Oister-
wijck te Doornenburg zorgde Geert-Jan
Manders voor de kortste partij. Bert
Walrecht was via 19-35 na 37 beurten
het slachtoffer. Joep van de Ven scoorde
bij zijn zege op Joost van Baal een serie
van acht. Wapen van Eerschot – a-Ma-
te Communications 2-6. Een opvallende
partij tussen Joop van Hastenberg en
Marc Verhaegen. De 32-40 score na
slechts 28 beurten leverde voor Van
Hastenberg een moyenne op van
1.142 en Verhaegen realiseerde zelfs
1.428. Invaller Christ van der Heijden
zette 1.029 in de boeken. De Veemarkt
– Thekes/Derks Optiek Druten 4-4. Bij
de bezoekers kwam Harrie Janssen
middels 0.945 boven iedereen uit. De
Dieze – Zwiers Grootkeukenservice 4-4.
Namens de gasten scoorde Ton Rovers
een serie van negen. De thuisploeg trad

onvolledig aan. Biljartcentrum Arnhem
– Scheers Bestratingen 4-4. Kopman Re-
né Gerrits verzamelde in zijn thuisbasis
de veertig treffers na 28 pogingen en
dat was goed voor 1.428. 

Marc Verhaegen: moyenne 1.428.   

Tweede divisie driebanden poule 1

Biljartcentrum Osdorp 2 haalt flink uit
Speelronde 1
Biljartcentrum Osdorp 2 – Van Rijn 8-0.
Ben Katwijk en Leo Portengen verzamel-
den hun veertig caramboles na 54 beur-
ten en dat leverde voor beiden een mo-

yenne van 0.740 op. Henk van der
Horst versloeg Wim van der Laan met
35-34. 
Walter van der Laan bleef Gerton Bos
negen treffers voor. 

Eerste divisie driebanden poule 2

Serie van 16 voor Stephan Hetzel
in De Veemarkt
Speelronde 1
Darten-Biljarten.nl – Integron 6-2. In Doet-
inchem scoorde Stephan Hetzel op zater-
dag 11 september een opvallende reeks.
De Duitser realiseerde een fraaie serie
van zestien en aan de finish was hij met
1.125 te sterk voor René Wijnen. Team-

genoten René Dericks en Wim Vredeveldt
wonnen ook. Kopman Thorsten Frings
trok ondanks 1.100 aan het kortste eind
want Arie Weijenburg maakte één ca-
rambole meer en bovendien een reeks
van tien. Dallinga.com – Corfu/AH van
Hamond 8-0. Berry Dallinga 1.125 en
Bart Ceulemans 1.046 eindigden boven
de 1.000 moyennegrens. Melody Amber
– biljartcentrum Osdorp 6-2. Wim van
Cromvoirt 1.000 boog voor de 1.216 en
reeks van tien van invaller Riny Zwiers.
TOVV.nl/MCR 2 – Jumbo Warmond 2-6.
Ondanks een prachtige reeks van veer-
tien maakte Peter van Mierlo één punt te
weinig tegen Erik Vijverberg: 44-45 (44).
Hans de Groot en Herman van Daalen
deelden de buit met allebei 1.046. 
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B-Ranking driebanden

Ad Vermeer de beste in 
Den Mariënberger

Vlnr: John van Essen, Ben Thijssen, Ad Vermeer en Reinier Burgemeester.
Foto: Greet Popken.    

In de kwartfinale gaf Bladelnaar Ad Ver-
meer zijn visitekaartje al af door met
0.744 voor de kortste partij te zorgen.
Dat betekende exit voor De Boer en ook
Jan Hultermans, Jan Vos en Willie Min-
kels werden uitgeschakeld. In de halve
eindstrijd kwam er twee keer een 35-24
(54) eindstand op het scorebord. Ben
Thijssen en Ad Vermeer waren respec-
tievelijk te sterk voor John van Essen en

Reinier Burgemeester. Het finaleduel
nam 55 pogingen in beslag en Ad Ver-
meer eiste daarin de titel voor zich op.
De speler van De Tipmast/BP Bleijen-
hoek Bladel versloeg Ben Thijssen met
35-29. 
Bij de prijsuitreiking zette Ben Thijssen
organisator Eric Binnenmars van biljart-
centrum-restaurant Den Mariënberger in
het zonnetje.

Fleuren Ranking Cup driebanden

Cor van Alphen wint Champions League
bij Kort Oisterwijck in Doornenburg

De Champions League van de Fleuren
Ranking Cup driebanden seizoen
2009-2010 is een prooi geworden
voor Cor van Alphen uit Sint-Oedenro-
de. Hij ontmoette in de finale Harrold
Slijkhuis uit Lobith. 
Van Alphen verzamelde zijn vijftien ca-
ramboles na 25 beurten. Sluikhuis had

toen zijn zestien treffers nog niet bij el-
kaar. De partij om de derde plaats
werd niet gespeeld maar bepaald aan
de hand van de behaalde punten tij-
dens het toernooi. 
Fred Huiskens won het brons terwijl
Geert Schrijver de vierde plaats voor
zich opeiste.

Vlnr: Harrold Slijkhuis, Fred Huiskens, Cor van Alphen en Geert Schrijver.  

Verrassende uitslagen in tweede ronde eredivisie driebanden

Delta/Fast Bouwservice en Van Donge
& de Roo moeten veer laten
In de tweede ronde van de eredivisie
driebanden hebben zowel Delta/Fast
Bouwservice en Van Donge & de Roo
een punt laten liggen. Snellen Recycling
en Crystal Kelly voeren de ranglijst aan,
terwijl Verbrugge Hyundai mede door
het verlies bij DBL Holland Mineraal
nog met lege handen staat.    

Delta-Fast Bouwservice - 
Dekker Keukens 4 – 4
Eddy Leppens kon als kopman van de
thuisclub bij Hotel Dallinga in Sluiskil
niet tot het gewenste resultaat komen en
verloor in 40 beurten met 34-50 van
Dion Nelin. Junior Glenn Hofman had
eerder wel succes en stuurde John Tijs-
sens met 50-43 heen. Winst was er ook
voor Peter de Backer, die Gerwin Va-
lentijn met 50-48 uit 42 nipt voor bleef.
Ondanks de serie van elf, die Jean-Paul
de Bruijn liet aantekenen was de Zeeuw
niet opgewassen tegen de 1.851 die
Jozef Philipoom realiseerde.

DBL Holland Mineraal - 
Verbrugge Hyundai      6 – 2
Op volle sterkte ging DBL Holland Mi-
neraal de strijd aan tegen Verbrugge
Hyundai en bracht dit met 6-2 tot een
goed einde. Henri Tilleman liet een
steekje vallen en moest Kees Wittens
met 25-50 (31) voor laten gaan. De
1.515 en de serie van twaalf van Jelle
Pijl bleken ruim voldoende om Ronny
Daniëls met 50-23 het hoofd te bieden.
Tyfun Tasdemir(1.851) en Murat Naci
Coklu(1.612), die speciaal voor deze
ontmoeting waren overgekomen gaven
Martin Spoormans en Henk Habraken
het nakijken.

A1 Biljarts - 
Crystal Kelly 0 – 8
A1 Biljarts was in de thuiswedstrijd te-
gen Crystal Kelly kansloos en verloor
met 0-8. Addie Wienk (serie van tien)
kon tegen Raymond Ceulemans goed
weerstand bieden, maar ging uiteinde-
lijk toch met 46-50 onderuit. Martien
van de Spoel had het veel moeilijker te-
gen Raimond Burgman en kwam in 34
omlopen niet verder dan 29-50. Ronny
Brants onderging tegen Frans van Kuyk
hetzelfde lot en moest een 30-50 (29)
verlies incasseren. Kopman Michael
Nilsson had halverwege zijn treffen met
Frédéric Caudron nog kansen maar
zag de Belg met een serie van negen af-
stand nemen. Na 38 pogingen was het
gedaan en kon ook Nilsson teleurge-
steld het strijdtoneel verlaten. 

De Vrachtkar - 
Snellen Recycling 0 – 8
De Vrachtkar bleef in Reusel tegen Snel-
len Recycling met lege handen. René Pe-
ters, die via een reeks van negen een ri-
ante voorsprong had opgebouwd tegen
Harrie van de Ven, moest deze toch
voor laten gaan en kon als eerste thuis-
speler voor een 41-50 verlies tekenen.
Rik en Barry van Beers vochten onder
het motto “van je familie moet je het

hebben” een verbeten strijd, waarbij
Rik lang de touwtjes in handen had.
Door het sterke eindschot van Barry
(tweemaal een acht) gingen de punten
toch naar Snellen Recycling. Johan Lon-
celle kreeg de zware taak om het op te
nemen tegen zijn landgenoot Roland
Forthomme, die een dag eerder in Lom-
mel de Cuvino Superprestige op zijn
naam had geschreven. Met de eind-
stand 33-50 uit 38 in het voordeel van
Forthomme mocht Loncelle zijn keu in-
pakken. De serie van tien, die Wesley
de Jaeger tegen Peter Ceulemans liet
noteren gaf even hoop. Even maar,
want kort daarop kwam de jonge Ceu-
lemans tot een reeks van veertien, om
vervolgens met 43-50 de winst te pak-
ken. 

Twentevisie - 
Van Donge & De Roo     4 – 4
In Enschede wist Twentevisie een puntje
te pakken tegen Van Donge & De Roo,
dat het zonder Blomdahl moest zien te
redden. Stefan Lenting speelde verras-
send goed en wist Ad Koorevaar met
50-41 te verslaan. Dave van Geel was
kennelijk niet onder de indruk van de se-
rie van elf die Jean van Erp maakte en
won met 50-47. Bij Anno de Kleine
ging het minder voortvarend, deze
moest de eer in 25 beurten met 26-50
aan Martin Horn laten. Christian Ru-
dolph kon toezien hoe Dick Jaspers
langzaam afstand nam en met 40-50
als eerste aan kwam. 

TOVV.NL - 
Emar-Logistics 4 – 4
In Vlaardingen wist alleen Eddy Merckx
voor de thuisbrigade te imponeren door
Francis Forto met 50-30 af te troeven.
Dave Christiani moest de winst met 49-
50 aan Frank Martens laten, terwijl
Richard Bitallis 46 beurten nodig had
om Jack Wijnen voor te blijven. Emillio
Sciacca kon geen vuist maken en trof
een in vorm zijnde Ad Broeders. Na 37
beurten was het gedaan en ging de ze-
ge met 29-50 naar Broeders.

Dochter voor Toine en Diane Dekkers

Op 24 juli 2010 is Tessa geboren, dochter van Toine en Diane Dekkers. Toine bezet
de tweede positie in het team a-Mate Communications, dat in poule drie van de
tweede divisie speelt. Thuisbasis is Het Wapen van Eerschot in Sint-Oedenrode. 

Tyfun Tasdemir 1.851.

Derde divisie driebanden poule 6

Thekes Herpen 2 verslaat 
biljartcentrum Arnhem 2
Speelronde 1
Thekes Herpen 2 – Biljartcentrum Arn-
hem 2 6-2. Geert-Jan Manders, Bernd
Ouwens en Peter van de Linden hielden
de punten in eigen huis. Bij de gasten
zorgde Nico van de Borden via 0.744
voor de beste prestatie van iedereen.
Poohendisneyshop.nl – biljartcentrum
Arnhem 3 2-6. In deze zaalderby reali-

seerde Erik Eikhof met 0.777 het hoog-
ste moyenne. Zijn teamgenoten Pim Jan-
sen 0.648 en Paul Schonberger 0.625
deden ook een duit in het zakje. René
Langenbach redde de eer. De Driehoek
– De Veemarkt 2 6-2. Theo Peters produ-
ceerde op eigen terrein een serie van ze-
ven en 0.714. Bij de Doetinchemse
gasten bleef alleen Edwin Reintjes met
0.576 aan de goede kant van de score.    
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Derde divisie driebanden poule 1

Remise biljartcentrum Osdorp 3 
De lokaalderby tussen biljartcentrum
Osdorp 3 en Hairstyling Peter Borst le-
verde een 4-4 puntendeling op. Richard
van de Erf was de beste van iedereen
met 35 caramboles na 46 beurten en
dat leverde 0.760 als moyenne op. Van
zijn team wist ook John Doodeman

0.681 tot winst te komen. Peter Mein-
tjens verloor ondanks een serie van zes
van Freek Ottenhof, die tot 0.744 reik-
te. 
Voor de “gasten” bleef Steven Damen
met 0.491 en reeks van zes eveneens
aan de goede kant van de score.  

Derde divisie driebanden poule 2

Eekhoorn 4 haalt uit tegen
R.D.A.D. Trading
Op Camping De Eekhoorn haalden de
gastheren met 8-0 uit tegen plaatsge-
noot R.D.A.D. Trading. 
Antoon Krijnen zette met 35-17 Lex Dar-
ricarrere opzij en Eric van Woerkom
trok in een marathonpartij nipt aan het

langste eind tegen Tonnie Jansen (35-
34). 
John de Ronde bleef Ad Tellekamp ook
met het kleinste verschil voor, terwijl
Henry Looijkens afrekende met Mario
Hansen, het werd 30-16.

Vierde divisie driebanden poule 1

Remise voor beide teams 
biljartcentrum Osdorp  
Speelronde 1
Biljartcentrum Osdorp – De Liefhebber
4-4. Toon Schaap haalde het met
0.531. De andere partij kwam op
naam van de thuisploeg omdat de
gasten maar met drie spelers versche-

nen. Hairstyling Peter Borst 2 – Biljart-
centrum Osdorp 4 4-4. Reinier Schret-
len 0.510 en Joost Vos 0.434 zorgden
voor Amsterdamse winst. Hans Raven
0.757 en Dick Roelofs 0.600 waren in
vorm bij de gastheren. 

Derde divisie driebanden poule 3

Winst voor De Westhoek/Van der
Lee Schilderwerken en BC Goirle
Bij Biljartcentrum De Westhoek in Dru-
nen opende De Westhoek/Van der Lee
Schilderwerken met een 6-2 winst op
Café de Uitspanning. Er waren wel 271
beurten nodig om tot dit resultaat te ko-
men. 
Vissenberg Sierteelt kwam tegen
B.C.O.B. uit Goirle tot hetzelfde resul-

taat. Oostvogels struikelde met 21-30
over Klaas Schrijver, die met opgeheven
hoofd terug naar thuisbasis Bojangles
kon. BC Goirle boekte een 5-3 thuis-
overwinning op Dérogée Beveiligingen.
Winst was er voor Berry van de Wijn-
gaert en Leon Visser. Ronnie Brands
speelde remise. 

Derde divisie driebanden poule 4

Cogito-Polka en De Distel Biljarts
behalen maximale winst 
Steketee Schilders en Rokx Transport na-
men de aftrap met een 4-4 remise.
Thuisspeler Tonnie van Iwaarden zag
Ries Heeren 1.060 realiseren. Aarts-
bouw 3 was in Sprundel niet opgewas-
sen tegen Cogito-Polka Print uit Sluiskil.
Met maar liefst 0-8 kreeg men om de
oren. Jo van Vlimmeren leed met 11-30
de grootste nederlaag tegen Meerten
Dallinga. In Steenbergen speelde De
Wellse Vaert gelijk tegen Aartsbouw 2.
Winst was er voor Ad Schenkenberg en

René Pijnen. Michael Zwakenberg had
geen kans tegen Eric de Busser (1.129)
Met 2-6 moest De Stene Brug de eer
aan Hoondert de Waard laten. Alleen
Wim Kok had voor de thuisclub succes
en won met 30-19 van Bram de
Waard. 
Het tweede team van De Distel Biljarts
stuurde Bottles/De Parel met een 8-0
nederlaag terug naar Sas van Gent. Ku-
ystermans speelde met 0.744 de beste
partij.

Vierde divisie driebanden poule 3

Huislijke derby 
in Biljartcentrum Capelle
Brabant Service moest het avontuur met
het Oosterhoutse Böhnke/Maxx Bouw
met een 2-6 nederlaag bekopen. Voor
de thuisclub wist alleen Anja Wijnen te
winnen. Eekhoorn 6 speelde thuis 4-4
gelijk tegen Il Giardino. Wilfred Tempe-

laars en kopman Van Wanrooij zorg-
den voor de punten. In Biljartcentrum
Capelle werd de huislijke derby afge-
werkt tussen Engels Capelle en BC Ca-
pelle 7. Het laatst genoemde team had
het laatste woord, het werd 3-5. 

Vierde divisie driebanden poule 5

’s-Lands Welvaren zegeviert in
Zundert
In de eerste speelronde moest BV de
Zwaan in de thuiswedstrijd tegen ’s-
Lands Welvaren met een 2-6 verlies ge-
noegen nemen. Bedaf  kreeg van Aerts
een flinke tik en Henk Leijten kwam te-
gen Nico Peeters ook niet verder dan
16-25.  De Heerenstraat 1 won in Kwa-
dendamme met 6-2 van Aartsbouw 4.
Hier was André Karelse met 0.750 de
beste speler. Unit 8 speelde met 8-0
naar de maximale zege tegen De Well-
se Vaert 3. Joop van den Oudenhoven
spande de kroon met 0.576. Hydro

Zorg Interieurbeplanting zag De Ge-
slootene Boom een 2-6 winst nemen. Bij
de gasten was Jo Boogaert met 0.833
de topper. In Zevenbergen ontving Stu-
cadoorsbedrijf Kanters de Zeeuwse for-
matie ’s-Lands Welvaren 3 en won met
6-2. Met een gemiddelde van 0.740
redde Rinus Verbeek de eer voor de
gasten. Bij Reseda in Sas van Gent ont-
moette Reynaert-dranken Pluym huisge-
noot ’t Bierwinkeltje en verloor met 2-6.
Cees Wissel tekende met 0.869 voor
de enige winstpartij van ’t Bierwinkeltje.

KNBB district Den Haag

Finale 1e klasse driebanden klein
Van 28 september tot en met 3 oktober
wordt bij Café Biljart ’t Valkennest aan
de Valkenboslaan 233 in Den Haag de
finale eerste klasse driebanden klein
van het district Den Haag gespeeld. Bil-
jartvereniging De Beek is verantwoor-
delijk voor de organisatie. 

Deelnemers
Naam vereniging moy.
1. Fred Goemans Jorissen 2000 0,794

Naam vereniging moy.
2. Jan van Gulik Valkennest 0,728
3. Charlie Disma Jorissen 2000 0,666
4. Rolf Sips Look Out 0,6448
5. Peter v/d Meer Look Out 0,6444
6. Tony van Es jr. Rio Deux 0,622
7. Anad Bhairosingh De Kroon 0,604
8. Youri v/d Lek Nieuw DK 0,566
Reserve
1. Fred Hanjoel Jorissen 2000 0,589
2. Denny Ramcharan De Kroon 0,570

Bijna 6.000 euro voor Doe een Wens

Helene van Aarle en Lies van Boxel
maken de 40 uur vol
Zichtbaar vermoeid maar o zo trots dat
ze hun poging om 40 uur onafgebro-
ken te biljarten hebben gehaald, deel-
den Helene van Aarle en Lies van Boxel
zondagmiddag 29 augustus om 14.00
uur opgelucht en emotioneel de laatste
stoot uit. Met hun actie wilden ze geld
inzamelen voor Stichting Doe een
Wens, zodat kinderen met een levens-
bedreigende ziekte hun hartenwens in
vervulling kunnen zien gaan. Onder
luid applaus van de volle zaal van café-
zaal De Kikvorsch maakten ze bekend
dat het prachtige bedrag van € 5.897
is gedoneerd. Astrid van der Heijden en
Rachel van de Greef van de stichting
zijn ontzettend blij met deze mooie
schenking. Al met al een goed ge-
slaagd initiatief van de twee Schijndelse
dames. Het was goed toeven in De Kik-
vorsch. Verschillende prominenten uit de
biljartwereld waren naar Schijndel ge-
komen om de dames een hart onder de
riem te steken en uiteraard om een pot-
je te biljarten tegen de dames. Vrijdag-
avond om 22.00 uur beet Dick Jaspers

het spits af en na hem volgden er nog
vele biljarters, al dan niet bekend. Ray-
mond Ceulemans was zelfs vanuit Bel-
gië naar Schijndel gekomen om de keu
ter hand te nemen en een half uur te bil-
jarten voor het goede doel. Helene en
Lies zijn heel blij, opgelucht en emotio-
neel na de lange biljartmarathon. Toch
zijn ze ook vastbesloten vaker een actie
voor de Stichting Doe een Wens te
gaan houden. Ze bedanken iedereen
die medewerking heeft verleend.

Vlnr: Helene van Aarle en Lies van
Boxel. 

KNBB district Midden-Brabant

Finale 4e en 5e klasse libre
Op 8, 9 en 10 oktober wordt aan de
Broekhovenseweg 111 in Tilburg de ge-
combineerde en rechtstreekse districtfi-
nale vierde en vijfde klasse libre van het
district Midden-Brabant gehouden.

Van elke klasse worden twee spelers af-
gevaardigd naar de gewestelijke finale. 

Deelnemers
Naam vereniging tmc
1. Wilma Bink De Hoef 40 car
2. Tom Jonkers 't Raadhuis 60 car
3. Theo van Helvoort 't gelagh 60 car
4. Bianca Hermans Eekhoorn 40 car
5. Francien van Item Bv De Triangel 40 car
6. Jan Kooijman O.D.S. 40 car
7. Corinne Voesenek Eekhoorn 40 car
8. Herman Vosselman De Hofstede 60 car

Eerste divisie topteam

Dubbele winst voor Dekkers Biljarts 
Reedijk Banden/Wellse Vaert won de eer-
ste ontmoeting met Macrogenix met 4-2.
Ludo Kools(serie 210) tikte bij het libre in
vier omlopen naar een 250-4 winst op
Ben Duivenvoorde. De tweede wedstrijd
gaf een omgekeerd beeld en de winst
ging naar de gasten. Ludo Kools won als
enige thuisspeler en weer was Ben Dui-
venvoorde het slachtoffer. Zaal Verploe-
gen in Wychen tegen BV Rosma-
len/Foruminvest gaf een zelfde beeld. De
eerste wedstrijd eindigde in 2-4 met thuis-
winst voor librespeler Martin Vreekamp.
Raymon Gielens (kader) en Dennis Pol-
man (bandstoten) wonnen voor de
gasten. Met 4-2 nam Zaal Verploegen re-
vanche. Martin Vreekamp  speelde weer
naar een libre overwinning en Herold
Slettenaar tikte bij het bandstoten als eer-
ste aan. Topteam Almere ’83 moest de in

de eerste wedstrijd Hektisch Biljartschool
met 2-4 voor laten gaan. Voor Hektisch
Biljartschool pakte Edgar Hek een 154-
250 overwinning bij het libre en Leo Koo-
men was bij het bandstoten beter dan
Gert van Beek. Cor van de Groep zette
zijn eerste misstap bij het libre recht en
wees Edgar de Hek met 250-235 terug.
Andre Peereboom eigende zich voor de
tweede maal de punten bij het kader toe.
Dekkers Biljarts Rosmalen won tot twee
keer toe van Osdorp-V-Catering.nl. In de
eerste sessie pakte Eric Dericks kader-
winst en was Martien van den Tillaart bij
het bandstoten beter dan Jeroen Beentjes.
Sven Nabuurs, die eerder bij het libre de
winst aan Wouter Heida moest laten, had
nu wel succes en won met 250-142 uit 6.
Martien van den Tillaart tekende bij het
bandstoten weer voor winst.
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Vliegende biljartkeu

Ruim een jaar geleden kwam Ron Gij-
zen uit Liempde op het idee om van een
biljartkeu een modelzweefvliegtuig te
bouwen. Eureka stelde een paar keus
beschikbaar voor het experiment en Ron
kon aan de slag. De keu werd gebruikt

als kern en ingevet met uierzalf, omwik-
keld met PE-foilie, vervolgens Carbon er-
omheen gerold, en daarna weer omwik-
keld met PE-folie. En…. hij blijkt nog
aardig te vliegen ook. Op youtube kan
men meegenieten van de vliegende keu.

Zie: http://www.youtube.com/watch?v=opfmx5OeJ1w en
http://www.youtube.com/watch?v=N6wD6tGgLXY

Vanaf 1 januari 2010 in andere handen 

Bocxe Biljarts in Wilnis

Bocxe Biljarts is sinds 1959 in Wilnis
gevestigd. Hét adres voor de echte bil-
jartliefhebber die gaat voor kwaliteit,
service en dit alles voor een goede
prijs! Gerrit Bocxe startte het bedrijf van-
uit zijn café en onder leiding van zijn
zoon Ton groeide het bedrijf uit tot een
moderne veelzijdige biljartfabriek. Het
eerste zelf gefabriceerde biljart van
Bocxe verliet in 1970 het toenmalige
kleine fabriekje. Sindsdien zijn er dui-
zenden kwalitatief hoogwaardige bil-
jarttafels geproduceerd en gereviseerd.
Door de enorme groei werd het fabriek-
je te klein en is in 1990 de huidige fa-
briek met bijbehorende winkel en show-
room in gebruik genomen. Onder lei-
ding van Claudia Bocxe, dochter van
Ton, nam de verkoop van sportprijzen
een grote vlucht. Sinds begin van dit
jaar zwaaien Pascal van Kouwen en Ar-
thur de Groot de scepter bij Bocxe.

Kwaliteit staat voorop
De werkzaamheden zijn bijzonder veel-
zijdig. Beide ondernemers werken in de
fabriekshal zeer ambachtelijk aan nieu-
we en gebruikte biljarttafels. Dan gaat
het om het bewerken van hout, vroeger
vaak eiken en tegenwoordig meranti of
mahonie, het pas maken van leisteen
waarover het laken wordt gespannen,
het maken van houten of stalen frames,
vervaardigen van rubberen banden en
ook het aanbrengen van verwarmings-
systemen. Vervolgens wordt het biljart
bij een klant geplaatst. ‘Op andere mo-
menten komen er klanten in de show-
room die meer informatie wensen over

bijvoorbeeld keuen, ballen of kleding of
dat ze zelf enkele biljarttafels willen uit-
proberen. Dat kan allemaal bij ons.
Ook repareren we keuen terwijl de
klant wacht’, vertelt Arthur de Groot.
‘Zelf speel ik snooker en pool op divi-
sieniveau, dus weet ik wat ik van de
klanten kan verwachten. Kwaliteit staat
bij ons in het hoogste vaandel. Uniek
zijn bij ons de verrijdbare systemen, hef-
wagens en liften. Mensen kunnen, bij-
voorbeeld in een café, eenvoudig het
biljart aan de kant zetten. Het werken
aan oude biljarttafels is wel erg dank-
baar om te doen. Zo zijn er tafels met
mooi houtsnijwerk, dat moet dan bij-
voorbeeld gerepareerd worden en dat
zijn bijzonder mooie klussen. Vorige
maand hebben wij voor een klant een
compleet hoogglans witte tafel gemaakt
die voorzien was van een blauw laken
’Bocxe Biljarts doet ook reparaties of
onderhoud op locatie, bijvoorbeeld bij
biljartverenigingen. Naast hun eigen
merk verkopen ze ook topmerken van
over de hele wereld, waaronder Gabri-
ëls, Olhausen, Brunswick, Clash en Ri-
ley. De klanten, zowel particulieren als
bedrijven, komen voornamelijk uit de re-
gio, maar Bocxe Biljarts levert  door het
hele land. Door de unieke liftsystemen
komen er ook aanvragen uit het buiten-
land. ‘We zijn trots op het feit dat Ton
Bocxe, één van de grondleggers van
het bedrijf en een icoon in de biljartwe-
reld, hier nog regelmatig over de vloer
komt. Hij geeft hier biljartles, maar hij is
ook een wandelende encyclopedie,’ al-
dus Pascal van Kouwen. 

Bocxe Biljarts is gespecialiseerd in het fabriceren en verkopen van caram-
bole-, pool- en snookerbiljarts. In de winkel aan de Herenweg 298a te
Wilnis kunnen biljarters op diverse biljarts hun keu uitproberen, biljartkle-
ding en andere benodigdheden aanschaffen. Ook tafeltennistafels, darts
benodigdheden, voetbalspellen en sjoelbakken zijn er verkrijgbaar. Daar-
naast is het bedrijf groot in de verkoop van sportprijzen en het verzorgen
van divers graveerwerk. Sinds 1 januari 2010 zijn Pascal van Kouwen en
Arthur de Groot de nieuwe eigenaren van het bedrijf. Zij worden geas-
sisteerd door Ilonka Lakerveld die onder meer de sportprijzen onder haar
hoede heeft.

Finale 5e klasse libre Den Haag
Biljartvereniging Escamp organiseert
van 7 tot en met 9 oktober de recht-
streekse finale vijfde klasse libre van het
district Den Haag. 

De wedstrijden worden gehouden in Bil-
jartcafé Jorissen, Heelsumstraat 92, Den
Haag.

Deelnemers
Naam vereniging moy.
1. Chris Hoenderkamp BC Escamp 1,22
2. Leo Pistoor BCCD 1,21
3. Carl Haas WBd 1,20
4. Henk van El Morgenstond 1,01
5. Ben Frigge Zuiderkwartier 0,94
6. Nel Bolten GBC 0,82
7. Wendy Roerdink Zuiderkwartier -,--

Driebanden klein 2e klasse 
Den Haag
Eindstand
Naam vereniging pnt moy. h.s.
1. Leo Meershoek De Beek 12 0,477 4
2. Joop Peeters Intiem 10 0,490 5
3. Frans Lorsé du Burck 8 0,544 5

4. Cees v/d Ende du Burck 8 0,497 9
5. Dennis Lewis Jorissen 2000 6 0,443 4
6. Dennis Coli Rio Deux 5 0,445 4
7. Ramon Nagessar De Kroon 4 0,403 5
8. Boris v/d Lek De Beek 3 0.422 4

Carambole, Pool en Snookerbiljarts
Inruil, verkoop en revisie

Keu repara�e terwijl u wacht

Sportprijzen
Relatiegeschenken – Darts

Herenweg 298a • 3648 CS WILNIS • Tel: 0297 281604
E-mail: info@bocxebiljarts.nl

Nu 25% korting op een 2e product naar keuze*
* Deze korting wordt berekend op het artikel met het laagste bedrag en is geldig tot 1-11-2010
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BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

6 carambole (4 groot - 2 klein) - 3 snooker - 8 pool

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33

• Moderne hotelaccommodatie met o.a. bad/douche, toilet,
radio en televisie

• Sfeervol restaurant met vlees- en visspecialiteiten
• Biljartaccommodatie
• De gehele week geopend
• Er even tussenuit? Kom dan naar Noordgouwe en geniet

van de rust in een schitterende omgeving
• Accommodatie voor partijen, conferenties en vergaderingen

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van 

West Friesland 
en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

Wim en Ina van Cromvoirt
St. Jansplein 9

Waalwijk
Tel. 0416 - 65 10 15
Fax 0416 - 65 10 16

Clublokaal: BV Den Ouden Arend
Vanaf 1oktober 2008: 2 nieuwe biljarts: Verhoeven 

Wilhelminastraat 2 4564 AE St. Jansteen
Tel.: 0114-314468
e/mail: kroonsteen@zeelandnet.nl
Website: www.grandcafe-dekroon.nl

Grand - Café ” De Kroon”
Restaurant

Uitgebreide menukaart 
ook seizoensmenu’s

Besoyensestraat 140 a.h.
HALVEZOLENPAD in Waalwijk

nabij Schoenmuseum;
volop parkeerruimte op de El-

zenweg
tel. 0416-333788

THUISHONK voor BILJART,
DARTEN en KAARTCLUBS

ook voor diners,
na-het-werk-borrel,

vergadering en feesten.

Dames Waalwijk/Kaatsheuvel 
zegevieren bij De Distel

Het damesteam van de NBF regio Waalwijk/Kaatsheuvel wist bij biljartcentrum
De Distel aan de Kade 46 te Roosendaal de NBF titel voor damesteams in de
wacht te slepen. Het waren Marieke van de Leur, Agnes van Dooremalen, Jannie
van der Linden en Petra Brok die meedogenloos afrekenden met de concurrentie.

Mgr. Bekkersplein 2
5491 EB Sint-Oedenrode
tel./fax (0413) 47 36 68
of 06 - 51095363 / 06 - 51264110

BILJARTCENTRUM

Het Wapen Het Wapen 
van Eerschotvan Eerschot

1e Divisie teams: Corfu/AH van Hamond
Particolare

2e Divisie teams: Het Wapen van Eerschot 1
a-Mate Communications
Zwiers Grootkeukenservice

3e Divisie team: Didden Distributie
4e Divisie team: v.d. Berk Assurantiën

Stationsstraat 94 • 5281 GG Boxtel • Tel. 0411 - 677737

NBF regio Waalwijk/Kaatsheuvel

Finale 6e klasse libre in Kaatsheuvel
Aan de Mgr. Volkerstraat 95 te Kaats-
heuvel wordt op 18 en 19 september
de finale zesde klasse libre van de
NBF regio Waalwijk/Kaatsheuvel ge-
speeld. De partijen met een lengte
van 30 caramboles vangen zowel op
zaterdag als op zondag aan om
11.00 uur. 

Deelnemers
Naam vereniging moy.
1.  Johan Brekelmans De Brekeltjes 1.043
2.  Olav van Berkel H.G.L. 1.020
3.  Siegfried Döbler D.J.S. 1.000
4.  Th. Hendriks Euphonia 0.923
5.  Angela Voogd Poedelvrees 0.900
6.  Marcel Mandjes ’t Snoekske 0.701
Res. Marieke van de Leur ’t Snoekske 0.641

Eerste koppeltoernooi 
Landzicht succesvol verlopen

Het winnende koppel, Lau van Gils en Berry de Man.

Het eerste koppeltoernooi, georgani-
seerd door biljartvereniging Landzicht
in Sprang-Capelle is succesvol ver-
lopen. De koppels bestonden uit een
driebandenspeler en een bandstoter.
Na het spelen van de poulewedstrijden,
met een herkansingsronde voor de ver-
liezers, waren de finalisten bekend. Tij-
dens de finaledag bleken Lau van Gils
en Berry de Man, die uitkwamen onder
de naam “De Vrolijke Drinkers”, de
langste adem te hebben. Zij konden

dan ook de hoofdprijs van 250 euro in-
casseren. 
Na dit eerste geslaagde toernooi is men
vastbesloten er een jaarlijks terug ke-
rend evenement van te maken.      

Eindstand
1e plaats: De Vrolijke Drinkers
2e plaats: De Kromme Keu 2
3e plaats: The Snauzerts
4e plaats: WiRi
5e plaats: Poedelvrees 2

Biljartdartpunt
Voor  alle Keu-sporten
Biljarts, Sportprijzen

Dartpunt open: Di.-vrij.: 11.00-18.00 uur
Zaterdag:10.00-17.00 uur

Haagdijk 80  4811 TV  Breda
076 514 65 99

www.dartpunt.nl

Beurtvaartweg 2, Oosterhout
Tel.: 0162-429909

Voor al uw transport en 
logistieke problemen

WWW-EMAR-Logistics.nl

hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491
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* Groot terras
* Biljart
* Darts

Grotestraat 8b
Deest

Café-Zaal de Ster
Jimmy en Gonny

Hoofdstraat 81
Hoogeloon
0497-681727

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

Neerkant
CAFÉ - DARTS - BILJART

FEESTJES - PARTIJEN

Tel. 077 - 4662000

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

Houdt u van gezelligheid en een partijtje biljart
Kom dan naar café-bar

2 Horemans - biljarts aanwezig
Sjannie Lamers - Nassauplein 26 - 5531 HK Bladel - 0497-383643

‘T HANGIJZER

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

Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.nl 

Sportpromotions - Sportswear

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

www.ottertje.nl 

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

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 !

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

Café Zaal ’t Vertierke
Blasiusstraat 7

5754 AS Zeilberg
0610241706

ZATERDAG 2 OKTOBER
Live muziek met onze 

BELGISCHE MUZIKANT 
RIKSKE

Aanvang 21.00 uur

ZATERDAG 6 NOVEMBER
HOLLANDSE AVOND 

MET D.J.
Aanvang 20.45 uur

Alle avonden gratis entree en
dansvloer aanwezig in de zaal
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Voor o.a.:
• Mosselen
• Oesters
• Verse vis
• Haring
• Stokvis
• Garnalen

• Verse frites
• Kibbeling
• Belegde broodjes
• Vis- of mosselmaaltijd
• Vissalades en schotels
• Koffie met gebak

OOK OM MEE TE NEMEN

Leverancier van Mosselen, 
Oesters, Vis & Visproducten,

Zeekraal, Lamsoor en Mosselgroenten
aan groothande, horeca en instellingen

Havendijk 36 • Yerseke 
Tel. +31 (0) 113-573426
Fax +31 (0) 113-573372

WWW.PIETVANOOST.NL

Wij staan dagelijks voor u klaar

Burgemeester Vermetstraat 2
4456 AJ Lewedorp
Telefoon 0113-612204
Fax 0113-612773

Fam. De Kok
Privé: 0113-614157

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

Richard & Carla
Winterdijk 1, 5161 PH Sprang Capelle 

Tel. 0416-563355 • Fax 0416-563025

Twee prima biljarts!!
Dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Maandag gesloten

Café - BiljartCafé - Biljart
“DE MOLENVLIET”“DE MOLENVLIET”
Clublokaal van:
• K. Bleyewerck
• B.V.O.
• De Gouden Keu
• D.O.T.
• B.S.V.
• R.B.V. De Molenvliet
• O.O.G. 
• ADC-Repro

Laageinde 30, 5142 EH  Waalwijk, 
tel. 0416-334485

5 WILHELMINA BILJARTS
3x 2.30 x 1.15          2x 2.84 x 1.42

Corjan
& 

Mitchell

Biljartvereniging Steeds Vooruit 
uit Waalwijk bestaat 60 jaar

Café De Molenvliet, waar BSV nog steeds is gevestigd. 

Toen Ad en Willy van Cromvoirt-Janssen
medio 1950 aan de Noorder Parallel-
weg in Waalwijk hun café openden,
werd er vanwege de liefhebberij van
Ad, een biljart geplaatst. Van Cromvoirt
was in die tijd een van de betere biljar-
ters van Nederland op het klein biljart.
Zo kwamen ook verschillende biljart-
vrienden in het café samen. Onder hen
Nol van Hilst, die inmiddels is verhuisd
naar Nieuw Zeeland. Samen met Ad
van Cromvoirt stond hij aan de wortels
van Biljartvereniging Steeds Vooruit. Sa-
men met de verenigingen ’t Zwaantje,
Ons Genoegen, O.O.G., Nooit Vol-
leerd en Centraal werden de krachten
gebundeld en ontstond het district
Waalwijk. Onder leiding van Ad van
Cromvoirt sr. werden er bij B.S.V. nog
al wat successen geboekt. Zelf werd hij
in eigen woonplaats bij Zaal Thalia

(Van Bracht) onder grote belangstelling
Nederlands kampioen 38/2. Zijn
zoons werden ook allemaal lid van
BSV, waarbij Wim in het driebanden en
Berry bij het libre en kader uitblonken.
Dochter Corjan, die ook interesse had
mocht niet biljarten, dat hoorde immers
in die tijd niet! 
In 1967 verhuisden Ad en Willy met
hun acht kinderen naar De Molenvliet
aan het Laageinde, waar plaats was
voor twee biljarts. Mede hierdoor werd
B.S.V. de grootste biljartvereniging van
Waalwijk. Jaren later, in 1999, werd
De Molenvliet verbouwd tot een echt bil-
jartcafé met twee matchtafels en drie
kleine biljarts. 
Op zaterdag 25 september is er in club-
lokaal café De Molenvliet, Laageinde
30 te Waalwijk van 15.30 tot 17.30
uur een receptie.

Nationale kadercompetitie poule 6

De Ram opent seizoen met winst
Bij De Ram in Roosendaal speelde de
thuisploeg in de eerste competitiewed-
strijd naar een 6-2 overwinning op De
Wellse Vaert 1. Alleen Demi Pattiruhu
moest buigen, hij trof Eddy Bettens, die
in zes omlopen naar een 94-250 over-
winning speelde. Zowel Aart Hommer-
son, Ronny Mathysen als Frans van
Hoeij kwamen tot winst. De hoogste se-
rie was met 94 voor Frans van Hoeij.
De Wellse Vaert 2 kreeg De Post-

hoorn/RBS op bezoek en speelde 4-4
gelijk. Opvallend was het verlies van
René Luijsterburg, die Jan Bijl met 179-
250 op zijn weg trof. Ludo Kools speel-
de via een serie van 96 naar een ruime
zege op Bas Reedijk.
Honky Tonk/Pronk mocht thuis aantreden
tegen ’s-Lands Welvaren en moest remise
toestaan. Matthijs Bakker schoot ondanks
zijn reeks van 129 tegen Peter de Bree
met 287-290 uit vijf net iets tekort. 

Derde divisie driebanden poule 7

Edwin Junggeburth 
speelt bij De Molenvliet naar 1.129
Eekhoorn 7 verloor de eerste thuiswed-
strijd met 2-6 van Autobedrijf Lion van
Loon. Kopman Goof de Bok redde de
eer en was met 0.760 en een serie van
zes ook de beste speler. Bij De Molen-
vliet in Waalwijk speelde ADC Repro te-
gen huisgenoot 1e Keus-Bleyewerck en
won met 6-2. Vooral Edwin Junggeburth
haalde met 1.129 flink uit en liet Martin
Korthout ruim achter zich (35-19 uit 31)
De 0.815 van Berry Timmermans wa-
ren niet voldoende om Paul Bruijstens
(0.921) te bedwingen. Jan van Geenen
won van Ad van Cromvoirt en Wim
Vink liet Adri Voesenek achter zich. 
P.T.T.K.K. ’06 kwam in Biljart Centrum
Goirle tot een 5-3 overwinning op Eek-
hoorn 3. Toon van den Heuvel deelde
met Peter Rijckaart en Eric Aerts won
met 35-17 van Nol Nooten. Carlo Aerts
moest Arie Hermans voor laten gaan,
terwijl Chris Aerts Ad van Vugt het na-
kijken gaf. Eveneens in Biljartcentrum
Goirle kwam BC Goirle tegen The
Friends-BSM niet verder dan 2-6. Johan

van Oisterwijk zorgde voor de enige
partijwinst.

Edwin Junggeburth 1.129

Voor bruiloften
en partijen !

FEESTAVOND 
Volledig verzorgd v.a. € 25,00

Zaal met AIRCO voor familiefeestjes

MIDGETGOLF 
& SPEELTUIN
Eigen parkeerterrein

Café-partyzaal 
‘t Snoekske

Valkenvoortweg 20 • 5145 PM Waalwijk
Telefoon (0416) 33 32 97

Clublokaal van B.V. ‘t Snoekske,
B.V. de Langstraat,

B.V. Sempke en B.V. ‘t Vosje
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Liessel 
Tel. 0493-342059

� GRONDWERK

� BESTRATING

� RIOLERING

� INDUSTRIËLE VERHARDING

� LASER EGALISEREN

� BETONWERK

� CONTAINERTRANSPORT

Geuzendijk 35, 6002 TA Weert
Telefoon: 0495 - 52 43 00
Telefax: 0495 - 54 71 28

www.blaakven.nl

Full service voor al uw biljartwensen
Verkoop van keuen en accessoires

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

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

Poppenbouwing 9
4191 NZ Geldermalsen

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

www.etikon.nl

Voor al Uw livebeelden
op internet

+31 (0)651862014
info@youreventlive.nl

Postbus 171
7600 AD Almelo
Twentepoort West 10-10
7609 RD Almelo

Tel.: 0546 - 455655
Fax: 0842 - 237439

INKOOPBEGELEIDERS
SPECIALIST IN EUROPEES AANBESTEDEN

info@inkada.nl
www.inkada.nl
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Bestuur KNBB sectie Pool heeft
grote plannen
Het nieuwe bestuur van de KNBB sectie Pool is nu drie maanden actief en
laat zien dat het veel van plan is. Dat het bestuur voltallig is, mag een klein
wonder heten. Vorig jaar april stapte het oude bestuur onder leiding van
Fred Bijsterbosch op. Harry Diks, vader van oud topspeler Rico Diks kreeg
de opdracht vanuit de sectieraadvergadering om samen met Maarten
Combrink (beiden bondsraadlid) op zoek te gaan naar een nieuw bestuur
en begin januari 2010 leek het er op dat deze klus was geklaard. 
Eindelijk hadden vijf mensen na intensie-
ve gesprekken toegezegd om het nieuwe
bestuur te vormen, maar eind januari
was er door persoonlijke omstandighe-
den nog slechts één persoon over. Naast
de vijf afvallers had Combrink aangege-
ven een tweede zoektocht niet meer te
zien zitten. Diks besloot toen om oud
bondsbureaumedewerker Rienus Gennis-
sen om hulp te vragen. Een goede zet
bleek achteraf, want samen vormden
Diks en Gennissen een goed team. We-
derom voerde Diks gesprekken met kan-
didaten en gelukkig werden vier nieuwe
mensen gevonden, met als gevolg dat na
twee maanden een voltallig bestuur kon
worden voorgesteld aan de sectieraad.
Omdat Gennissen ook een poolgerela-
teerd bedrijf heeft kwam het voorstel van
hem om dit bestuur als interim bestuur te
benoemen. Hierdoor hebben alle partij-
en minimaal een half jaar de tijd om aan
elkaar te wennen. Na deze periode zul-
len de leden een beslissing mogen ne-
men over het definitief aanstellen van dit
bestuur.
Het bestuur is vervolgens enthousiast van
start gegaan en heeft direct voor een pri-
meur gezorgd binnen de KNBB organi-
satie. Iedere woensdag houdt het bestuur
een vergadering waarin alle lopende za-
ken worden besproken. Dit gebeurt via
een zogenaamde SKYPE-sessie waar al-
le leden via conference call gratis kunnen
bellen. Hierdoor worden de kosten be-
perkt en de efficiëntie van het bestuur
stijgt enorm. Zaken kunnen immers beter
niet langer dan een week stilliggen. 

Reorganisatie
Dat het bestuur de zaken wil gaan aan-
pakken blijkt uit het feit dat er een reor-
ganisatie doorgevoerd gaat worden.
Een groep mensen bestaande uit spelers,
bestuurders, bondsbureaumedewerkers
en commissieleden gaat de organisatie
onder de loep nemen en er zal een effi-
ciëntieslag gemaakt worden op het ge-
bied van communicatie en organisatie.
Doelstelling is om het reorganisatieplan
vóór de sectieraadvergadering van be-
gin december klaar te hebben, waarna

www.poolles.nl

Dutch Pool Promotions 
grootste Poolschool van Nederland

Dutch Pool Promotions (DPP) is een initiatief van Eltjo Bosselaar en Rienus
Gennissen. Gennissen is zeer bekend in de poolwereld, Bosselaar wat min-
der maar speelt al vele jaren de ranking en competities. Samen waren zij
van mening dat er te weinig les wordt gegeven in Nederland en waar er
les plaatsvindt, is het allemaal onsamenhangend. Met de wetenschap dat
de KNBB de opleidingen op een professioneel niveau wil brengen, zagen
zij een mooie gelegenheid om de krachten te bundelen. 
Samen hebben zij een concept ontwik-
keld waarbij iedereen zich kan aanmel-
den om les te gaan geven. Hierbij wor-
den de mensen begeleid op het gebied
van didactiek, PR, oefeningen en ver-
schillende lessen. Daarnaast zorgt
Dutch Pool Promotions voor alle rand-
voorwaarden om les te kunnen geven,
zoals financiën, benaderen van bedrij-
ven voor clinics, trainingskampen, scho-
len enz. enz. Naast de lesgevers is
Dutch Pool Promotions er ook voor de
zaalhouders, zo worden trainingskam-
pen georganiseerd, maar ook de good-
will die wordt gekweekt bij goede les-
sen is enorm. 
“Het is altijd moeilijk om iets te begin-
nen wat niet eerder is gedaan. Het is
een grote hobbelige rit. Daarom lopen
we af en toe tegen onvoorziene proble-
men aan. We merken dat met al onze
inzet en toewijding de organisatie
steeds soepeler gaat werken”, aldus El-
tjo Bosselaar.
Op dit moment is Dutch Pool Promotions
actief in Rotterdam, Goirle, Tilburg, Am-
sterdam e.o., Leiden, Emmen, Zuid-Lim-
burg, Wageningen, Heerenveen,
Drachten, Lelystad, Leeuwarden en Hil-
versum. Hier worden lessen verzorgd of
zijn mensen in opleiding om les te gaan
geven. De instructeurs worden ook voor-
zien van zeer nette polo’s waarin zij les-
geven. Het doel is om in geheel Neder-
land instructeurs te hebben, maar ook
buiten de landsgrenzen is DPP actief.
Zo zijn er vergaande gesprekken met
Zwitserland en zelfs Amerika. 
“We kennen geen stop op instructeurs,
hoe meer mensen lesgeven hoe beter
het voor de sport  en onze organisatie

is. Belangstellenden kunnen zich aan-
melden voor het volgen van lessen en
het inschrijven als instructeur via
www.poolles.nl. Wel doen we een inta-
ke want niet iedereen heeft het in zich
om les te geven. Want de kwaliteit staat
boven alles”, besluit Rienus Gennissen.

Finland Open Eurotour 10-ball

Nick van den Berg in finale 
veel te sterk voor Karl Boyes
Nick van den Berg wist in de vijfde ron-
de Euro Tour 2010 af te rekenen met
zijn rivaal Karl Boyes. Boyes beschikt al
over een wereldtitel 8-ball 2010 en
plaatste zich voor drie Eurotourfinales
op rij is. Boyes is Europa's beste pool-
speler van dit moment.
Maar tijdens de 10-ball Euro Tourfinale
in Vantaa, Finland toonde Nick van den
Berg met de 8-1 winst zijn klasse. Daar-
mee revancheerde Nick van den Berg
zich voor de nederlaag in de eindstrijd
een maand eerder, in Oostenrijk. Het
betekende voor de Nederlander zijn
eerste eindzege in Finland. Huidji See
en Niels Feijen werden vroegtijdig uit-
geschakeld.
Van den Berg versloeg te midden van
het Britse geweld in de single knock-out-
fase achtereenvolgens de jonge Rus Rus-
lan Chinakhov met 8-5, Tony 'Tornado'
Drago uit Malta met 8-7, wereldkampi-
oen 9-ball van 2007 Daryl Peach via 8-
2, en de andere Brit Mark Gray dankzij
8-1. Eind oktober reizen alle Europese

toppers af naar Albufeira in Portugal
voor de zesde ronde Euro Tour 9-Ball
Open 2010. Karl Boyes bleef na Fin-
land lijstaanvoerder, voor Daryl Peach,
Nick van den Berg en Niels Feijen.

Nick van den Berg. 
Foto: EPBF Bethan L Sage.

NK 8-ball en
10-ball in Weert

Finale 8-ball
Kim Uytenbogaardt – Michel Drenth 7-4
Melissa Rademakers – Kynthia Orfani-
dis 5-4

Finale 10-ball
Joris Maas – René van Rijsbergen 7-5
Kynthia Orfanidis – Tamara Radema-
kers 5-2
Op zaterdag 18 september wordt het
NK 14.1 gehouden en zondag 19 sep-
tember staat het NK 9-ball op het pro-
gramma. De halve finales en finales zijn
beide dagen te volgen via
www.biljart.tv. 

Kynthia Orfanidis: goud en zilver.

een implementatietraject van een jaar zal
volgen. De eerste vergadering was 30
augustus j.l. en interim-voorzitter Gennis-
sen geeft aan dat dit een hoopgevende
bijeenkomst was. “Vanaf nu zal iedereen
op zijn of haar eigen terrein onderzoek
doen naar een op de toekomst gerichte
structuur van de organisatie”, aldus Gen-
nissen.
Los van de reorganisatie heeft de KNBB
sectie Pool al het nodige aan communi-
catie gewonnen. Naast dit interview met
biljartkrant De Biljart Ballen zijn er voor
de  Nederlandse kampioenschappen
Pool 2010 gesprekken geweest met di-
verse media en de gemeente Weert om
tot een mooi en een groot NK Pool eve-
nement te komen. Het toernooi dat ge-
houden wordt in het riante poolcentrum
House of Billiards zal in diverse uitingen
van de gemeente te vinden zijn
waardoor de inwoners van Weert geat-
tendeerd worden op dit evenement. Het
bestuur zal op haar beurt de gemeente
Weert helpen promoten in de uitingen
van het NK. 
Daarnaast zal Biljart.tv tijdens het toer-
nooi live-verslag doen en zal NOS Sport
mogelijk direct na het laatste onderdeel
in de avonduitzending van Studio Sport
terugblikken op de finale NK 9-Ball.
Er is al een hoop gebeurd, maar er valt
nog heel veel winst te behalen binnen de
verschillende onderdelen van de sectie.
“We pakken het één voor één aan en
hopen binnen twee jaar de organisatie
zodanig te hebben neergezet, dat ieder-
een de structuur van de KNBB sectie Pool
kan begrijpen en weet waar wij voor
staan!”, aldus Gennissen.
Het interim-bestuur bestaat naast Rienus
Gennissen als voorzitter uit Hui-Wah Lam
als secretaris, Rene van Rijsbergen als
penningmeester, Ray Westdijk voor PR,
marketing & communicatie en Wilco
Boelens voor top-, breedtesport en jeugd-
beleid.
“Het bestuur mag dan weliswaar nog on-
ervaren zijn, maar daar is tot nu toe ge-
lukkig maar weinig van te merken”, al-
dus Harry Diks, formateur van het bestuur
KNBB sectie Pool.
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Peter de Bree wint in biljartcentrum Oegstgeest

Eerste BOCXE invitatietoernooi
47/2 meer dan geslaagd

Lissenaar Ronald Filippo van vereniging B.C.O organiseerde ter voorbe-
reiding op het Topteamseizoen een invitatietoernooi ankerkader 47/2. In
het biljartcentrum te Oegstgeest, de thuishaven van Filippo, toonde Peter
de Bree uit Middelburg zich de beste in dit eerste evenement.

Het wedstrijdschema bestond uit twee
poules van vier met na de poulefase een
kruisfinale voor zowel de bovenste als
onderste helft. Het was even snuffelen
aan de nieuwe lakens welke daags
voor aanvang van het toernooi nog wa-
ren vervangen door Bocxe Biljarts. De
kruisfinale bij de top vier werd Freek Ot-
tenhof/Jurgen de Ridder en Gert van
Beek/Peter de Bree. De Ridder had
kans gezien remise af te dwingen tegen
de ontketende de Bree, waardoor hij
tweede eindigde in zijn poule. Even niet
bij de les kreeg De Ridder een lesje in
effectiviteit: Ottenhof uit in vier beurten
en finalist. 
Ernaast leek Van Beek op weg naar een
stunt, maar De Bree sloeg met twee keer
92 hard terug. Peter de Bree kwam nu
echt in zijn element. In de finale gunde

hij Ottenhof slechts twee beurten, met
series van 37 en 163 zorgde hij voor
het klapstuk van dit toernooi. De wissel-
trofee, beschikbaar gesteld door Bocxe
Biljarts en uitgereikt door de sponsoren
zelf, had als eerste winnaar geen bete-
re kunnen krijgen dan Peter de Bree uit
Middelburg: 5 zeges, 1000 carambo-
les in 26 beurten, hoogste serie 163.
Tot volgend jaar.

Naam Moy HS
1. Peter de Bree 38.46 163
2. Freek Ottenhof 29.78 94
3. Gert van Beek 16.79 105
4. Jurgen de Ridder 20.60 96
5. Frank Vermeulen 15.63 111
6. Ronald Filippo 14.30 62
7. Ad Klijn 15.90 85
8. Marcel van Dijk 9.38 68

Staand vlnr: Gert van Beek, Freek Ottenhof, Jurgen de Ridder, Frank Vermeulen,
Peter de Bree en Marcel van Dijk. Gehurkt vlnr: Arthur de Groot en Pascal van
Kouwen van Bocxe Biljarts, Ronald Filippo met zoontje Mark en Ad Klijn.
Foto: door Wil van Elk.

Kader poule 3

Valse start Billardcafé De Veemarkt 
Speelronde 1
De Korenmolen 2 – Billardcafé De Vee-
markt 7-1. Johan van Zadelhoff gebruik-
te met tien de minste beurten om Gerard
Stijf (230) met 180-215 te verslaan. Erik
Tabor tegen Willem Siebelink eindigde

via 180-160 na dertien pogingen onbe-
slist. Ivo Gerritsen rekende via 180-97
na zeventien pogingen af met Bennie
van Raaij. Vierde man Wim Mensink
bleef dankzij 110-70 (11) aan de goede
kant van de score tegen Bart Siebelink. 

Topteam eredivisie start 18 september
Nieuweling De Wellse Vaert 
wil hoge ogen gooien in Steenbergen

Debutant De Wellse Vaert. 

Op zaterdag 18 september staat de
eerste speelronde van de eredivisie
voor topteams op het programma. Om
11.00 uur ontvangt debutant De Wellse
Vaert de teams van Your Event Live en
De Pelikaan. Plaats van handeling is De
Wellse Vaert aan Kapelaan Kockstraat
57 te Steenbergen. Bij de gastheren
prijken de namen van Eddy Leppens,
René Luijsterburg, Marcel Hopmans, Pe-
ter Vandeloo en Ludo Kools op de spe-
lerslijst. Met nieuweling Leppens erbij
zijn de verwachtingen hoog gespan-
nen. Het team van Your Event Live, het
voormalige J+B Küpers, werd afge-
lopen seizoen tweede en is onveran-
derd. Het rijtje: Fabian Blondeel, Dick
Jaspers, Raymund Swertz, Michel van
Silfhout en speler/teamleider Peter Vol-
leberg. Bij De Pelikaan neemt Peter Rijc-
kaert de plaats in van Boudewijn Alink. 
The City T.T./Blitz Optiek krijgt 18 sep-
tember bezoek van titelverdediger Cu-
bri/Etikon en De Graafschap Biljarts. In
Dibo/The City aan Bergenvaarders-
straat 14015 te Deventer kan de thuis-
ploeg kiezen uit de namen: Micha van

Bochem, René Tull, Jos Bongers en
Freek Ottenhof. Topfavoriet Cu-
bri/Etikon verschijnt met de ijzersterke
basisformatie Patrick Niessen, Jean-Paul
de Bruijn en Henri Tilleman. Het derde
team betreft De Graafschap Biljarts, dat
haar thuisbasis heeft in de Carambole
te Rumpt. Opvallendste namen hier zijn
Thomas Nockemann en Martien van
der Spoel. In café-biljart De Bengel aan
Nieuwstad 4 te Lochem treedt thuis-
ploeg Buiting Staalconstructie als eerste
aan tegen Helmink Woon Techniek, een
streekderby. Buiting heeft met Robin Jon-
ker, Roy van Raaij en Koen Workel
jeugdige talenten in huis en zij worden
aangevuld met de meer ervaren Dave
van Geel. Helmink Woon Techniek uit
Doetinchem, in eerste instantie degra-
dant, ziet Ferdinand Polman terugke-
ren, terwijl Wiel van Gemert en Johan
Devos met jongeling Christoph Hilger
ook actief zijn. Topteam 's Lands Wel-
varen komt in de tweede en derde wed-
strijd in actie. Met Frédéric Caudron be-
schikt de ploeg uit Kwadendamme over
de beste allrounder van de wereld.

Kader poule 4

Onderling duel bij Ames onbeslist
Speelronde 1

Ames/Van Gool – Ames/Van Esch 4-4.
In het nieuwe speellokaal van vereni-
ging De Peel, sportcentrum Ames aan
Energiestraat 1 te Deurne, was Noud
Janssen de enige die onder de tien
beurten bleef. Janssen arriveerde via 4-
41-17-12-17-39 na zes beurten aan de
finish tegen Gerrit van Asten getuige de
66-130 cijfers. Namens Ames/Van
Esch zorgde Peter van der Linden
middels 47 voor de hoogste serie van
de avond. BC Tegelen – Halfweg 4-4.
Bij Van Tienen kon Harrie van den Boo-
gaard geen vuist maken tegen Eric De-
ricks gezien de 111-230 (6) uitslag.
Ook Ger van Deur kreeg maar zes po-
gingen en dat was tegen Herman Ro-
bins met diens 190 treffers. Janssen de
Jong/Maasoever – Op de Klos 2-6. In
De Maasoever te Kessel redde John Tim-
mermans de eer. Beste man bleek na-
mens de gasten Tonnie Houten met 220
uit 7 en een serie van 125. 't Kempke –

BouwCenter Van Hoppe 5-3. Thuisspe-
ler John Huizinga scoorde 110 keer na
acht omlopen. Ludo Geraerts en Bert
Vermeulen deelden de buit.  

Kader poule 5

Remise voor Touché
in 't Fabeltje te Oss 
Speelronde 1
Touché – DOS '71 4-4. In eigen huis
kwamen Mike van de Liefvoort (royaal)
en Piet de Jongh (nipt) tekort. Peter van
Venrooij en Harold Megens bleven aan
de goede kant van de score. Rosma-
len/De Hazelaar 2 – 't Ivoor 2-6. Een
opvallende rol was er voor Theo Kor-
sten want die verzamelde zijn 160 ca-
ramboles al na drie beurten en dat le-
verde behalve een moyenne van 53.33
ook een serie van 101 op. 

Topteam jeugd 

Guido Kauffeld van acquit 
direct naar finish
Speelronde 1

Rioolnet/Amak Afferden 1 – Riool-
net/Amak Afferden 2 2-4. Guido Kauf-
feld won in acht beurten met 275-135
van Joey Kremers en bij zijn zege boek-
te hij een serie van 146. Rioolnet/Amak
Afferden 1 – Rioolnet/Amak Afferden 2
4-2. Deze keer was Kauffeld na negen
pogingen aan zijn totaal van 275 ca-
ramboles. Topteam Biljartpoint – BV
Gelre 2-4. Sebastian Huijbregts trok met
34-180 (9) aan het kortste eind tegen
Jean-Paul Schipper. Topteam Biljartpoint
– BV Gelre 4-2. Daisy Werdekker kreeg
maar zeven kansen van 57/2 speler
Gert-Jan Veldhuizen: 8-250. 

Speelronde 2
Rioolnet/Amak Afferden 2 – Topteam
Biljartpoint 6-0. Joey Kremers bleek
Wouter de Koning via 225-13 na acht
omlopen de baas. Rioolnet/Amak Af-
ferden 2 – Topteam Biljartpoint 2-4. De-
ze keer geen partijen onder de tien
beurten. JBV Tilburg – Rioolnet/Amak
Afferden 3-3. JBV Tilburg – Riool-
net/Amak Afferden 4-2. Guido Kauffeld
redde de eer maar deed dat wel op
grootse wijze. Hij realiseerde al vanaf
acquit zijn 275 caramboles libre grote
hoek. A1 Biljarts/EGB – De Veemarkt 3-
3. Richard de Jong rekende via 250-31
(9) af met Luke Arends. A1 Biljarts/EGB
– De Veemarkt 0-6. 

Guido Kauffeld. Foto: Vanessenfoto-
grafie.nl. 
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Chantal Snoeck en Sander Jonen zijn op 30 juli 2010 om 15:00 uur getrouwd in de
Molen van Sloten in Amsterdam. Aansluitend had het gelukkige echtpaar een groot
feest in hun biljartcentrum Osdorp. Op de foto in het midden van de drie bruidsmeis-
jes hun dochter Lesley en de nichtjes van Chantal, met links Lindsey en rechts Serena.

www.edgeelsfotografie.nl uit Velserbroek.

Kwalificatie INKADA Grand Dutch

Voorbeschouwing Roij van Raaij
Op 8 september heeft de loting plaats-
gevonden m.b.t. de toewijzingen van
de kwalificatiewedstrijden voor het IN-
KADA Grand Dutch Biljart Event 2011.
Deze finale staat voor 18 t/m 23 janu-
ari 2011 in HCR Prinsen te Haarlo op
het programma. 
De kwalificatie wordt van 4-7 november
2010 beslist. Roij van Raaij speelt dan
samen met Michel van Silfhout, Dave
Christiani en Micha van Bochem in de
poule bij HCR Prinsen te Haarlo.   

Even voorstellen
Ik ben Roij van Raaij 25 jaar en woon
in Kampen. Na de mavo heb ik mijn
MBO opleiding gehaald voor werktuig-
bouwkunde in Zwolle. Inmiddels ben ik
al wat jaartjes werkzaam in de metaal-
sector. Bij een bedrijf in Genemuiden
bedien ik een CNC gestuurde machine
en maak verschillende producten en
onderdelen voor meerdere doeleinden
als de offshore industrie, zware appa-
ratenbouw en scheepsbouw. Naast
mijn werk ben ik dus vrij veel met biljar-
ten bezig. 
Vaak ben ik te vinden in de schuur ach-
ter het huis waar mijn eigen tafel staat.
Mijn prestaties worden langzaam
steeds beter en ben altijd doelbewust
bezig met trainen. 

Palmares
Ik ben begonnen met biljarten toen ik
pas 12 was. In mijn eerste seizoen ben
ik in zes maanden tijd vier maal achter-
een gepromoveerd. Na dertien jaar bil-
jarten heb ik deel genomen aan 13
jeugd NK’s, 9 jeugd EK’s en 11 senio-
ren NK’s. Dat leverde op: 4x derde
plaats, 7x tweede plaats en 2x Neder-
lands kampioen (57/2 hoofdklasse en
47/2 eerste klasse). 
In januari heb ik de status van ereklas-

ser bereikt door in het libre te promove-
ren met 120.00 moyenne.

Verwachtingen en 
voorbereiding
Ik verwacht dat het zware dagen zullen
worden, mede door de afwisselingen in
spelsoort en het aantal te spelen partijen.
Een speciale voorbereiding heb ik eigen-
lijk niet. Natuurlijk ga ik alle spelsoorten
eens goed doornemen en zal mij meer
gaan richten op het libre en 47/2. Ook
is er twijfel om een keer met mijn conditie
aan de slag te gaan door middel van
hardlopen, wat wel zeker gaat gebeuren
in de toekomst.
Ik heb er heel veel zin in om weer tegen
jongens te spelen die meer weten en be-
ter kunnen als ikzelf. Dit is motiverend
voor mij. Erg leerzaam, een goede stap
voorwaarts en ik zal zeker mijn best
gaan doen.

In vier locaties van 4 t/m 6 of 7 november

Kwalificatie INKADA Grand Dutch
Op 8 september heeft onder toeziend
oog van de voorzitter van de commissie
Topsport de loting plaatsgevonden
m.b.t. de toewijzingen van de kwalifi-
catiewedstrijden voor het INKADA
Grand Dutch Biljart Event 2011. Deze
finale staat voor 18 t/m 23 januari
2011 in HCR Prinsen te Haarlo op het
programma. 
De kwalificatie wordt begin november
2010 beslist. Attentie voor de afwijken-
de slotdatum van toernooi in Vlaardin-
gen. 

Van 4 t/m 6 november in ’t Oogh
van Vlaerdingh te Vlaardingen
1. Henri Tilleman, Dronten
2. René Tull, Alphen aan den Rijn
3. Koen Workel, Goor
4. Ad Klijn, Dongen

Van 4 t/m 7 november in 
De Hazelaar te Rosmalen
1. Jean-Paul de Bruijn, Hulst
2. Peter Volleberg, Venray
3. René Luijsterburg, Oudenbosch
4. Dennis Timmers, Oss

Van 4 t/m 7 november in 
Zaal Verploegen te Wijchen
1. Raymund Swertz, Afferden
2. Martien van der Spoel, Nijmegen
3. Harrie van den Boogaard, Velden
4. Wiel van Gemert, Heel

Van 4 t/m 7 november bij 
HCR Prinsen te Haarlo
1. Michel van Silfhout, Dieren
2. Dave Christiani, Bergharen
3. Micha van Bochem, Kranenburg

(Dld)
4. Roij van Raaij, Kampen

Van 17-19 september bij HBC

WK driebanden jeugd in Hoogeveen

In biljartcentrum L’Acquit aan Terpweg
2 te Hoogeveen vindt van vrijdag 17 tot
en met zondag 19 september het
wereldkampioenschap driebanden voor
jeugd plaats. In het clubhuis van de
Hoogeveense Biljart Club (HBC) ver-
schijnen twee Nederlandse deelnemers
aan de start. De 20-jarige Glenn Hof-
man uit Den Haag is één van de topfa-
vorieten. Hij speelt in de eredivisie met
een gemiddelde van 1.227 voor de
sterke formatie van Delta/Fast uit Sluis-
kil. De andere speler die in eigen land
acteert, is Jens van Dam uit Sas van
Gent. Zware tegenstand mag verwacht
worden uit Korea. Vooral Haeng Jik Kim
is met zijn moyenne van 1.250 ook een
kanshebber. Hij is dit seizoen tweede
man, achter zijn landgenoot In Won
Kang, bij het team in de eerste divisie
van Van den Broek Biljarts Amsterdam
Deze formatie heeft biljart- en dartcen-
trum Osdorp als thuisbasis. Kim werd in
2007 al een keer wereldkampioen bij
de jeugd. 
Op vrijdag 17 september is de ope-
ningsceremonie om 13.00 uur. Vanaf
13.30 uur begint ronde 1 en ronde 4
staat die dag als laatste om 20.30 uur
op het programma. Zaterdag is er om
10.30 uur een ontvangst op het ge-

meentehuis van Hoogeveen en zijn ron-
de 5 en 6 om 12.00 en 14.00 uur. Van-
af 17.00 uur is het tijd voor de kwartfi-
nales. Zondag vinden de halve finales
om 11.00 uur plaats waarna het beslis-
sende afsluitende duel om 15.00 uur op
de kalender staat. Er wordt gespeeld in
sets van vijftien caramboles. In de pou-
le: best of three en vanaf kwartfinales:
best of five. Het aantal matchtafels is
vier en die zijn voorzien van Iwan Si-
monis 300 Rapide lakens. Meer infor-
matie is beschikbaar op de site
www.wcjuniors.com.
Poule A Nat. Moy.
Ruben Fernandez Bermejo ES 0.900
Jens van Dam NL 0.900
Yusuke Mori JP 0.840
Manuel Lindao EC 0.716
Poule B Nat Moy.
David Martinez ES 1.037
Jun Tae Kim KR 1.050
William Villanueva VE 0.778
Dustin Jäschke DE 0.725
Poule C Nat. Moy.
Huberney Catano Ospina CO 0.982
Mohamed Abdin EG 0.840
Kenny Miatton BE 0.775
Glenn Hofman NL 1.100
Poule D Nat. Moy.
Haeng Jik Kim KR 1.210
José Juan Garcia Nunez CO 0.855
Eric Tromas FR 0.770
Bryan Tempelers LU 0.572

Glenn Hofman. Foto: Frank Sanders.

Haeng Jik Kim. Foto: Van den Broek
Biljarts Amsterdam.
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Made in Holland
By: E.B.F. Info: 06.54314914

Veer voor keukoker 
Ondereind € 2,50
Topdeel € 1,95

Dartborden
Unicorn en Winmau
Staffelkorting:

Tot 4 borden € 37,50 
Vanaf 4 Borden € 35,00
Vanaf  8 Borden € 32,50
Vanaf 100 Borden € 31,50

Keukoker Royal 3 2/2 € 25,00
Keukoker Dark Raver 3/5 € 89,50

Caudron Biljart
Krijt € 7,50

Laperti Carambole Sets € 65,00
Inclusief bijpassende koffer

Caudron handschoen 
€ 14,90

Super  Aramith 
Tournament 
OP=OP € 55,00 

Buffalo Premium Serie
No. 1 & 2 € 149,90

Buffalo Premium Serie
No. 3 & 4 € 159,90

Buffalo Premium Serie
No. 5, 6 & 7 € 179,90

Telescopische
Hulpkeu
Ceutec € 39,50


