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Libre hoofdklasse in De Donk
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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

www.layani.nl
www.a1biljarts.nl
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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

Frank Wegman uit Losser, als vijfde geplaatst, bleek na het optrekken van
de kruitdampen de meest constante speler en legde beslag op de nationa-
le titel libre hoofdklasse. Wegman behaalde twaalf punten en scoorde een
moyenne van 8.92. De organisatie in het Kempische sigarendorp Duizel
was in handen van de 65-jarige vereniging Dubac. 

Frank Wegman had met een 73-150
nederlaag na dertien beurten een valse
start tegen Richard van Luijk. Aan het ein-
de van de tweede ronde stond iedereen
op twee punten, behalve de puntloze
Duitse Limburger Martin Wildau en
Harm van de Laar. De 22-jarige speler
van het Wapen van Liempde, pas drie
jaar actief in de wedstrijdsport, wist
tweemaal te winnen en ging trots aan de
leiding. Van de Laar liep vervolgens in
de laatste ronde van de vrijdag tegen
Frank Wegman tegen zijn eerste neder-
laag aan. In de vijfde sessie verloor
Harm van de Laar tegen provinciegenoot
Gerrit de Regt. Laatstgenoemde had al
de kortste partij en de hoogste reeks tot
dat moment achter zijn naam staan,
maar die serie raakte hij in dit duel kwijt
aan Van de Laar (106). De Regt ant-
woordde meteen met 67 caramboles en
hij won met 150-117 in de vijfde om-
loop, waardoor hij het kortste duel be-
hield. Frank Wegman bleef goed mee-

doen. Door zijn zege op Wildau kwam
hij op de tweede plaats terecht met even-
veel punten als de nieuwe lijstaanvoerder
Richard van Luijk. Harm van de Laar be-
sloot de zaterdagavond met winst na
slechts zeven pogingen waardoor de
twee koplopers op zondagochtend geen
fout mochten maken. Deden ze dit wel
dan zou Van de Laar namelijk op moy-
enne weer de koppositie overnemen. Ri-
chard van Luijk kon de druk niet aan. Hij
kwam tegen Martin Wildau tekort (131-
150) maar op de andere tafel bleef
Frank Wegman stoïcijns caramboleren.
John Luc Hutten bood dapper tegen-
stand, maar de man uit Losser greep de
winst en ging voor de slotronde alleen
aan de leiding.
In de finaleronde had Wegman aan een
gelijkspel voldoende voor de titel. Van
Luijk en Van de Laar moesten met elkaar
zien af te rekenen en alleen bij verlies
van Wegman zou de winnaar van hun
onderlinge strijd op het hoogste schavot

Foto: Frank Sanders.

Voor vervolg zie pagina 3

plaats mogen nemen. Zo ver kwam het
echter niet. Wegman liep na twee beur-
ten weg middels een serie van 51, waar-
na tegenstander Bert Zwart na elf om-
lopen nog terug kwam tot 77-74. Op dat
moment plaatste Wegman de beslissen-
de demarrage en na zeventien beurten
mocht hij zich de nieuwe kampioen van
Nederland noemen: 150-92. Op de an-
dere tafel was Richard van Luijk net iets
te sterk voor Harm van de Laar
waardoor hij zilver omgehangen kreeg
en Van de Laar het brons. 
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Nationale finale libre voor dames in Gouda

Monique van Exter niet te kloppen 

V.l.n.r.: Christel Willemse, Monique van Exter, Harmie Evenhuis.

Met overmacht bepaalde Monique van
Exter het verloop van de nationale fina-
le libre voor dames in Gouda. De bil-
jartster uit Lelystad ondervond in haar
weg naar de hoogste trede geen enkele
weerstand. Zelfs de finalepartij tegen
de tot dan ook nog ongeslagen Christel
Willemse werd in vijf beurten met 150-
48 gewonnen. In de openingspartij te-
gen Joke Breur uit Terneuzen zette Van
Exter al een serie van 131 in de boe-
ken. De kortste partij maakte de kampi-
oene tegen Harmie Evenhuis, in drie
omlopen speelde Monique van Exter
haar benodigde 150 caramboles bij el-

kaar. De uitslag geeft duidelijk het
krachtsverschil weer. Het bestuur van de
organiserende vereniging Impuls kijkt
terug op een mooi hoogstaand dames-
kampioenschap met een goede publie-
kelijke belangstelling.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Monique van Exter De Korenmolen 10 25.00 131
2. Christel Willemse Jacobswoude 8 10.45 97
3. Harmie Evenhuis BC 15/11 4 6.51 37
4. Marieke Mulders ‘t Centrum 4 5.65 67
5. Francine van Yperen Wellse Vaert 2 5.26 48
6. Joke Breur BVV 1939 2 4.19 31

Bandstoten 4e klasse

Jan Stapelbroek wint geslaagd NK
in Arnhem

Na zes ronden beschikten Jan Stapel-
broek (2.00), Hendrie Nieuwenhuis
(1.80) en Ben Janssen (1.78) allen over
tien punten. Nummer vier, Arno van de
Berg, twee punten achterstand, had met
2.36 wel het beste moyenne. In de slot-
ronde ging hij voor zilver in zijn partij
tegen Janssen. Van de Berg wist deze
plek te bemachtigen met de veertig ca-
ramboles na slechts twaalf beurten en
dat was met 3.33 het kortste duel van
het NK. Ook zijn serie van achttien op
zaterdag en algemeen moyenne van
2.48 bleken achteraf het beste van ie-
dereen. Op de andere tafel werd er ge-
streden tussen koploper Jan Stapelbroek
en Hendrie Nieuwenhuis van vereni-
ging Den Mariënberger. In deze zinde-

rende finalepartij wist Stapelbroek de
partij met 40-32 na 21 pogingen naar
zich toe te trekken en zo de titel veilig te
stellen. Al met al is het met dank aan ie-
dereen, een leuk, spannend en vooral
gezellig weekend geworden. Tekst en
foto: Angela van de Ven, www.veluwe-
zoombiljart.nl.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Stapelbroek De Keu 12 1.98 10
2. Arno van de Berg Vriendenkring 10 2.48 18
3. Hendrie Nieuwenhuis Den Mariënberger 10 1.76 11
4. Ben Janssen De Jordaan 10 1.70 16
5. Anne Stins De Graanbeurs 8 1.59 9
6. Han Nierop Heerhugowaard 4 1.53 13
7. Willem Aarts Centrum West 2 1.26 8
8. André Voet ABC Rembrandt 0 1.26 15
Toernooigemiddelde: 1.67.

2e klasse bandstoten Midden Nederland afd. 1

Titel voor Johan Rodermond van Hektisch
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Johan Rodermond Hektisch 12 3,16 27
2. Ruben van Hetten IN3N 12 2,52 22
3. Frits Meulensteen B.V.L. 9 3,01 21
4. Jos Meertens Almere ‘83 7 2,58 20
5. Ramond Drost Zwarte Paard 6 2,86 25
6. Glenn Indallal De Jol 4 2,35 17

7. Cees Timmer BV Apollo 4 2,08 21
8. Rob Kremer Badhuis 2 2,08 18

Ruben van Hetten wordt afgevaardigd
naar de nationale finale die van 13 t/m
16 mei in Maarland-Eijsden wordt ge-
houden.

NK driebanden-klein extra klasse in Bergen op Zoom

Stefan Lenting op moyenne 
kampioen bij De Ponderosa

V.l.n.r.: John Schollink, Stefan Lenting en Marcel Hopmans.
Voor het eerst in haar bijna 75-jarig bestaan mocht S.V.W./Biljartboetiek
uit Bergen op Zoom een nationaal kampioenschap organiseren. En niet zo-
maar een: het NK driebanden klein extra klasse. Na maanden van inten-
sieve voorbereiding ging dit NK vrijdag 8 april van start. 
De spelers, die door een rookgordijn
opkwamen, werden eerst aan het pu-
bliek voorgesteld. Vanaf de eerste dag
was duidelijk dat de krachtsverschillen
klein zouden zijn. Iedereen kon van ie-
dereen winnen. Al in de aanvangsron-
de werden er partijen met een ge-
middelde van 2.000 en 2.500 ge-
speeld. Naar later bleek zouden dit de
enige partijen zijn met een dergelijk mo-
yenne. Dat neemt niet weg, dat er door
de talrijke toeschouwers genoten kon
worden van schitterend driebanden-
spel. De series van tien vlogen om de
oren. Bij het ingaan van de vijfde ronde
stond plaatselijk favoriet Marcel Hop-
mans er zodanig voor dat hij bij winst
de titel voor het grijpen had. Hij verloor
echter en het kampioenschap lag weer
open. Ook de nummer twee op dat mo-
ment, Tom Paris, verloor en zo stonden
na vijf ronden één speler op acht  en
drie op zes punten.
De wedstrijden op zondag beloofden
een spannende aangelegenheid te wor-

den. In speelronde zes viel Tom Paris af
als titelkandidaat en waren er dus nog
drie kanshebbers. Uiteindelijk mocht
Stefan Lenting zich, zondagmiddag
rond de klok van vijf uur, Nederlands
Kampioen noemen na zijn overwinning
in de finale tegen Marcel Hopmans.
Tweede werd John Schollink en derde
Marcel Hopmans. De andere plaatse-
lijke favoriet John Brouwers haalde niet
zijn gebruikelijke niveau (in de competi-
tie geëindigd op een moyenne van
1.35) en eindigde als zevende.
Tijdens de prijsuitreiking werd uitvoerig
stilgestaan bij het feit dat organiserende
vereniging S.V.W./Biljartboetiek dit
jaar 75 jaar bestaat. Door de KNBB en
de spelers werd men gecomplimenteerd
met de goede organisatie. Dit eens te
meer omdat dit het eerste keer was. Re-
den te meer om hier in de toekomst een
vervolg aan te geven.

Eindstand 
Naam vereniging pnt moy hs 
1. Stefan Lenting BC Hengelo 10 1.215 8
2. John Schollink Carambole 10 1.149 10
3. Marcel Hopmans Wellse Vaert 9 1.167 9
4. Koos Groot Cultura 8 1.229 10
5. Tom Paris Oog van Vlaerdingh 7 1.110 10
6. Wilfried van Beek W. van Alblasserdam 6 1.116 11
7. John Brouwers Baracuda 4 0.922 7
8. Henk Overmars Borden Appel 2 1.167 9

Bandstoten 2e klasse gewest MN

Albert Kwaks met
maximale buit
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Albert Kwaks NGTR 14 3.47 20
2. John Zeelen OGC 10 3.90 28
3. Henry Merx 't Centrum 10 3.24 16
4. Marco Jansen Kaketoe '80 7 2.72 16
5. Wim Vissers KOT 6 2.74 18
6. Rudy van Loosbroek Kerkzicht 5 3.41 17
7. Ralph van Rijswijk Renkum 2 2.99 32
8. Henk Bulte Vriendenkring 2 2.57 17

Het NK is 13-15 mei in Maarland-Eijs-
den. 
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Raymond Ceulemans 
ambassadeur van sociaal project 
Bart Van Reeth

Met de oprichting van “Foundation
1904”, zetten de Belgische voetbalclubs
Racing Mechelen en K.V. Mechelen even
hun rivaliteit opzij. De naam van het
fonds verwijst naar het oprichtingsjaar
van beide sportclubs. Het initiatief, ge-
steund door het Mechelse stadsbestuur
en de ondernemersorganisatie VOKA
beoogt kansarme jongeren via het voet-

bal en andere sociale-, culturele- en spor-
tieve activiteiten, van de straat en daar-
mee uit de criminaliteit en anonimiteit te
houden.  De grootste biljartspeler aller tij-
den en fervent Racing  Mechelen-suppor-
ter, Raymond Ceulemans, werd alvast
aangezocht als ambassadeur van het
project. Wat meteen ook onze sport al-
weer wat beter op de kaart zet!

NK driebanden 2e klasse jeugd in Ede

Ricardo de Wit sterker dan broertjes Arends

Ricardo de Wit geflankeerd door de broers Luke (li) en Kay Arends. Foto: Thijs
van Mil.

nauwelijks een spannender slot van dit
toernooi wensen. Drie koplopers die el-
kaar in de laatste twee ronden nog
moesten treffen en alleen in moyenne
van elkaar verschilden. Luke Arends,
Kay Arends en Ricardo de Wit hadden
ieder hun eerste drie partijen gewonnen
en wisten de andere drie, Naveen In-
dallal, John Eijskoot en Kevin Voermans
al uitgeschakeld voor de titel.
Onderling moest het pleit beslecht wor-
den en Ricardo de Wit nam daarvoor
eerst de keu op tegen Luke Arends. Al
snel werd duidelijk dat torenhoog favo-
riet Arends niet goed in zijn vel zat ter-
wijl De Wit ogenschijnlijk ontspannen
een ruime voorsprong nam en die niet
meer uit handen gaf. Daarop volgde de
‘broederstrijd’ tussen Luke en Kay
Arends. Echt spannend want beiden
gingen voor hun eigen kansen. Luke
zou bij verlies uitgeschakeld zijn en had
bij winst nog een kans mits Kay dan
weer van Ricardo zou winnen. Luke
Arends had iets meer reserve dan zijn
jongere broer en won. In de slotronde
nam Kay Arends met 13-6 een aardige
voorsprong op Ricardo de Wit maar
een fraaie reeks van zes bracht De Wit
weer terug in de race en hij zette door.
In beurt 42 greep Ricardo de Wit ge-
heel op eigen kracht dankzij 25-19 de
titel en als je alle partijen weet te win-
nen ben je terecht Nederlands kampi-
oen. BV Gelre ontving veel lof voor de
wijze waarop dit NK was georgani-
seerd en verzorgd. Tekst met dank aan
Frits Willemsen van vereniging Gelre. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ricardo de Wit ABC 't Töpke 10 0.543 6
2. Luke Arends De Keu 8 0.608 5
3. Kay Arends De Keu 6 0.508 6
4. Naveen Indallal De Jol 4 0.551 4
5. John Eijskoot JBV Amorti 2 0.454 6
6. Kevin Voermans VOP/DWH 0 0.371 4

Biljartvereniging Gelre had in Ede de
organisatie van het NK driebanden
klein tweede klasse jeugd en kon zich

Frank Wegman de beste bij NK in Duizel  
Vervolg van de voorpagina

Gerrit de Regt, vereniging De Ram,
scoorde via 11.57 het beste eindmoy-
enne. Tijdens de prijsuitreiking roemde
bondsafgevaardigde Cees Benschop
de organiserende vereniging Dubac
voor de perfecte organisatie en hij
dankte tevens het publiek dat het hele
weekeinde in groten getale aanwezig
was. 

Tekst met dank aan www.knbb-kem-
penland.com.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Frank Wegman Pomerans 1928 12 8.92 74
2. Richard van Luijk Papendrecht 10 8.75 45
3. Harm van de Laar 't Wapen van Liempde 8 11.21 106
4. Gerrit de Regt De Ram 6 11.57 97
5. John Luc Hutten D’Oale Delle 6 9.14 93
6. Martin Wildau De Keizer 6 7.97 51
7. Robert Schuyt Tokoloco 4 8.09 87
8. Bert Zwart BCH '95 4 7.75 40

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Topteam eredivisie urlive.tv 23 april
Europese Supercup Haarlo (livescore) urlive.tv 18-22 mei 
EK Classics Teams Haarlo (livescore) urlive.tv 20-21 mei
WK artistiek Florange kozoom.com 25-29 mei
Play-offs driebanden Kapelle kozoom.com 30 mei-5 juni
EK driebanden clubteams Schiltigheim kozoom.com 9-12 juni 
EK driebanden Porto kozoom.com 16-19 juni
Masters bandstoten Frankrijk kozoom.com 18-20 juni
Masters libre Frankrijk kozoom.com 19-21 juni
Masters driebanden Frankrijk kozoom.com 21-23 juni
Masters 47/2 Frankrijk kozoom.com 22-24 juni
Masters Artistiek Frankrijk kozoom.com 25-26 juni
Worldcup driebanden Porto kozoom.com 27 juni-3 juli

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op urlive.tv, biljartenhaarlo.nl, biljart.tv,
youreventlive.nl en kozoom.com.

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.

KNBB district Midden-Brabant

Finale 3e klasse driebanden klein
Op 6 en 7 mei wordt aan de Bosstraat
56 in Oosterhout de finale driebanden
klein van het district Midden-Brabant ge-
houden. Het betreft hier de finale voor
het seizoen 2011-2012. De organisatie
is in handen van biljartvereniging De
Posterij.  

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Cor Pullens B.S.V. 0,379
2. Erik Wilhelm B.S.V. 0,363
3. Ad van de Bosch De Hoef 0,332
4. Marianne Oerlemans `t Raadhuis 0,306
5. Bert van den Hooff De Hoef 0,208
6. Leo van der Sanden B.S.V. -.---
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Boxtel: 0411-611166

Fax: 0411-675095

Mobiel: 06-26 54 45 56

J.B. de Vocht

jbfashion@home.nl

Fashion
Specialist in kleding voor:

Ook kindermaten 

Biljarten 

Darten 

Muziekdiv. Balsporten en Horeca

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

Ook gespecialiseerd in verschillende kleuren overhemden met diverse mouwlengtes

Ruim € 4.700,00 voor KIKA-Fonds

Indrukwekkende afsluiting 
Klaas Hendriksen Memorial

Jacky Ritmeijer wint in Kort Oisterwijck te Doornenburg

Dit toernooi is tot stand gekomen doordat oud-voorzitter Klaas Hendriksen
op 9 april 2010 overleed aan de vreselijke ziekte kanker. Lokaalhouder
Henk Hoogakker van biljartcentrum Kort Oisterwijck in Doornenburg en
Rita Kloppenburg, penningmeester van de gelijknamige biljartvereniging,
zijn tot op het laatste moment bij Klaas aanwezig geweest. Zij  hebben
hem beloofd dat Klaas te allen tijde herinnerd zal blijven en dat er een
driebandentoernooi georganiseerd wordt.

gespeeld over vijf avonden. Dagelijks
was er ook een topbiljarter aanwezig
uit de ere- en eerste divisie en tegen die
toppers speelde Dennis Hoogakker, de
zoon van de eigenaar van het biljart-
centrum, elke avond een mooie partij.
De toeschouwers en de deelnemers aan
het evenement mochten ook een bod
doen om tegen deze toppers een half
uur te biljarten. Nou daar werd goed
gebruik van gemaakt.
Zaterdag 9 april 2011 waren de vier
winnaars bekend van de zes categorie-

ën en die gingen nog eens strijden te-
gen elkaar om categoriewinnaar te wor-
den. Daarna kwamen alle categorie-
winnaars tegen elkaar uit om uiteinde-
lijk de kampioen van het Klaas Hendrik-
sen Memorial te bepalen en dat was
een zeer mooie strijd.
Connie van Driel kwam als afge-
vaardigde van het KIKA-Fonds om uit-
eindelijk de cheque in ontvangst te ne-
men, waar een heel mooi eindbedrag

Dat is ook gebeurd. Een aantal maan-
den geleden was de start. Er moest een
goed doel gevonden worden, waar de
opbrengst naartoe gaat. Het werd het
KIKA-Fonds voor kinderenkankervrij.
Een grote loterij stond ook op het pro-
gramma. Er werden sponsoren gezocht,
die geld en prijzen ter beschikking stel-
den. Mensen die Klaas Hendriksen ge-
kend hebben, werden uitgenodigd om
aan dit toernooi deel te nemen. Maan-
dag 4 april 2011 was de start met 54
deelnemers in 6 categorieën en er werd

Vlnr: Rita Kloppenburg, Connie van Driel en medeorganisator Eric van Thiel.
Foto: Frank Sanders.

Jacky Ritmeijer. Foto: Frank Sanders. 

op stond. Dat bedrag van liefst
€ 4.771,35 was met alle loten, dona-
ties en inschrijfgeld bij elkaar gebracht.
Iedereen bedankt. Verslag met dank
aan Richard Mouwen.

Eindstand
1. Jacky Ritmeijer
2.  Eddy Hagebeuk
3. Hans Rottjers
4. Co Jeurissen

KiKa versnelt de overwinning op kinderkanker.
Ik steun daarom KiKa.
Help je mee?

Ga naar www.kika.nl en/of geef op giro 8118 Utrecht.

Achtste editie op zondag 26 juni in Biljartcentrum Osdorp

PK voor mensen met een 
verstandelijke beperking
Op zondag 26 juni wordt er weer gespeeld om het nationaal persoonlijk kam-
pioenschap biljarten voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze keer
zullen de wedstrijden niet in Oegstgeest worden gespeeld maar in Biljart en Dart-
centrum Osdorp aan de Jan Rebelstraat 24 in Amsterdam. Het toernooi krijgt ook
een andere structuur. Er komen nu twee Nederlands kampioenen. Na sluiting van
de inschrijfdatum op 26 mei worden de spelers op basis van hun gemiddelde in-
gedeeld in twee poules. Hierdoor zullen zij vaker tegen iemand van hun eigen
biljartniveau spelen. Een goede ontwikkeling die past bij het motto: “Normaal
waar mogelijk, bijzonder waar nodig”.  

Toernooistructuur
Het aantal te maken caramboles is twintig maal het gemiddelde met een mini-
mum van zeven. Er worden op twaalf tafels tien rondes van maximaal twintig mi-
nuten gespeeld. Daarna volgen de halve finales en finales. Iedere deelnemer(ster)
speelt minimaal vijf partijen. Een groot aantal toparbiters, die tevens ruime erva-
ring hebben in het arbitreren van gehandicapte biljarters, hebben de leiding in
handen. Zij zullen de spelers ook altijd vooraf wijzen op het eventueel spelen met
de verkeerde bal. Dit NK is een officieel evenement, maar toch hoopt de organi-
satie, dat sportiviteit, plezier en spelvreugde de hoofdmoot zullen vormen. De or-
ganisatie stelt wel verplicht, dat de biljarters in correcte biljartkleding verschijnen.
Spelers die hieraan niet voldoen kunnen niet deelnemen, hiervoor zullen reserve
spelers worden ingezet. Als aangename bijkomstigheid is er voor iedere speler
een prijs beschikbaar. Er kunnen maximaal 48 spelers inschrijven.
Dankzij sponsors kunnen spelers, medewerkers, arbiters en andere vrijwilligers
gratis gebruik maken van een buffet. Bezoekers kunnen voor 15 euro een buffet-
bon kopen. De organisatie is in handen van SG&GS en Dick van Egmond is
wedstrijdleider. Zijn telefoonnummer is 06.21556428.

NK libre klein hoofdklasse jeugd 

Sterk deelnemers-
veld in Hoorn
Biljartvereniging Horna organiseert op
7 en 8 mei het kampioenschap van
Nederland libre klein hoofdklasse
jeugd. Van de zes finalisten die naar de
kop van Noord Holland afreizen is de
14-jarige Raymond van Heumen uit
Sprang-Capelle de jongste deelnemer.
De partijlengte is 150 caramboles en
op beide dagen beginnen de wedstrij-
den om 11.00 uur. De plaats van han-
delen is gelegen aan de Achterom 53,
1621 KR Hoorn. 

Deelnemers
Naam Vereniging Woonplaats
1.  Wilbert van Dijke JBV Tilburg Sint Annaland
2.  Raymond van Heumen JBV Tilburg Sprang-Capelle
3.  Jeffrey Lenaers Onder Ons ’67 Beverwijk
4.  Ricardo de Wit ABC ’t Töpke Nijmegen
5.  Mike van de Liefvoort ABC ’t Töpke Oss
6.  Kay Arends BV de Keu Hengelo

Dochter voor Sven Van Orshaegen
en Kimberley Luyckx
Vrijdag 15 april is in het ziekenhuis van
Turnhout een klein wonder geboren.

Julie is haar naam ze woog 3.550
gram en is 48 cm groot. Julie is de
dochter van de trotse ouders Sven Van
Orshaegen en Kimberley Luyckx. 
Sven speelt in Nederland in tweede di-
visie driebanden bij team Van Oort Ten-
tenverhuur in biljartcentrum Goirle. In
België is hij actief in eredivisie Artistiek
en in BC Het Kruishuis.
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Kampioenschap van Oss driebanden groot

Bert Pijnenburg heeft de langste
adem in 't Oventje te Zeeland
Vereniging De Kersenboys 2000 had de organisatie in handen van het
Kampioenschap van Oss driebanden groot. In café ’t Oventje te Zeeland
had men de zaal omgetoverd tot een fraaie biljartarena, waar de acht he-
ren, verdeeld over twee poules, hun kunsten mochten vertonen. Bert Pij-
nenburg toonde zich in de finale de meerdere van Nicky van Venrooij.  

(0.808) en Van Lent ((0.764) waardoor
Thiele tekort kwam met 0.608.   
De halve finales gingen tussen Nicky
van Venrooy en Gerrit van Lent en op
de andere tafel stonden Bert Peijenburg
en Ton de Keijzer tegenover elkaar. Van
Venrooij en Van Lent hadden een ver-
lenging nodig om tot een winnaar te ko-
men. In de verlenging wist Nicky van
Venrooij er vijf te maken en Gerrit van
Lent slechts één. Op de ander matchta-
fel was het verschil wel gemaakt. Bert

Pijnenburg wist met 40-31 na 46 beur-
ten Ton de Keijzer achter zich te hou-
den. De Keijzer versloeg Van Lent in de
wedstrijd om de derde plaats. In de fi-
nale kwam de routine van Bert Pijnen-
burg bovendrijven. Hij wist een goede
partij tegen Nicky van Venrooij op het
laken te leggen en met 40-31 na 35 po-
gingen kon Henry Thijssen de nieuwe
kampioen van Oss huldigen. Tekst en
foto met dank aan Hans van Erp en
Henry Thijssen.

Bert Pijnenburg gaf
meteen op de eer-
ste avond al zijn vi-
sitekaartje af. In
slechts 22 beurten
had hij tegen Pedro
van de Berg de be-
nodigde veertig ca-
ramboles bijeen ge-
speeld. Dit was ui-
teraard ook meteen
de kortste partij van
het toernooi. Pijnen-
burg plaatste zich
in deze poule,
evenals de ongesla-
gen Nicky van Ven-
rooij, voor de halve
finale. In de andere
poule was het bij-
zonder spannend.
Gerrit van Lent,
Dirk Thiele en Ton
de Keijzer wisten
twee van de drie
duels te winnen en
zodoende moest
het moyenne uit-
sluitsel geven welke
twee er door gin-
gen naar de laatste
vier. Die eer ging
naar De Keijzer

Bert Pijnenburg krijgt de medaille omgehangen door districts-
official Henry Thijssen.

Volgend seizoen ook topteam eredivisie

Biljartvereniging Den Mariënberger
bestaat 40 jaar

<een>In het seizoen 2011-2012 be-
staat biljartvereniging Den Mariënber-
ger veertig jaar. De oprichting was in
1972 en met veertien leden werd de
competitie begonnen in de “wilde
bond” Rondom het Stroomkanaal. Dat
de leden er geen gras over lieten groei-
en, bleek wel uit het feit dat ze zich het
eerste jaar direct met het kampioens-
schap gingen bemoeien. Langzaam
werd de vereniging groter en in 1992
werd de stap gemaakt naar de
K.N.B.B. in het district N.O. Overijssel.
Momenteel telt de vereniging 32 spelers

in zeven teams. Dankzij de twee match-
tafels is het driebanden groot er drie
jaar geleden bijgekomen en in het sei-
zoen 2011-2012 komt er een topteam
eredivisie naar café-restaurant Den Ma-
riënberger aan Nieuweweg 4. Omdat
de vereniging 40 jaar bestaat, word er
dit jaar geen contributie betaald voor
de competitie, voor bestaande en nieu-
we leden. Dus ben je op zoek naar een
gezellige vereniging, meld je aan. Bil-
jartvereniging Den Mariënberger, se-
cretaris Eric Binnenmars telefoon 0523-
251208.

Ladycup district Venlo

Elfriede Achten met volle winst
in De Herströat te Horst

In de openingsronde maakte Elfriede
Achten haar bedoelingen duidelijk door
de 44 caramboles al na zeventien beur-
ten te verzamelen. Dat bleek achteraf
de kortste partij van het gehele toernooi
en dit leverde haar meteen de kopposi-
tie op en die zou de speelster in De Her-
ströat te Horst niet meer afstaan. Na de
voorlaatste sessie had ze alleen nog
concurrentie van Marijke Cuijpers te
duchten. Achten had twaalf punten en
Cuijpers tien. In het afsluitende onder-
linge duel behield Elfriede Achten de
maximale score dankzij 44-29 winst na
31 pogingen. De als zevende geëindig-

de Sabine Flos zorgde met 2.47 voor
het hoogste moyenne en tekende via 25
caramboles tevens voor de hoogste se-
rie. Elfriede Achten en Marijke Cuijpers
plaatsten zich voor het vervolg, van 13-
15 mei bij De Oase in Sittard. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Elfriede Achten Vors 14 1.36 14
2. Marijke Cuijpers Tegelen 10 1.07 6
3. Diana Tax De Jordaan 8 1.00 6
4. Stefanie Valckx Inaborg 8 1.04 8
5. Toos de Rijck De Jordaan 6 1.43 10
6. Gonny Roulaux 't Klötske 5 1.63 13
7. Sabine Flos ’t Klötske 4 2.47 25
8. Angelique Arnst Inaborg 1 0.74 6

Foto: Jeanine Cox-Peters.  

Vrijdag 27 mei finales groot en klein

3e Pieter Martens Memorial van start
in sportcentrum Ames te Deurne

Op woensdag 4 mei begint het derde
Pieter Martens Memorial driebanden-
toernooi. In sportcentrum Ames aan
Energiestraat 1 te Deurne zijn vijftien
spelers op de matchtafel en zevenen-
twintig deelnemers op het kleine biljart.
Iedereen speelt in een poule vier of vijf
wedstrijden. De beste acht biljarters van
groot en klein strijden vrijdag 27 mei
vanaf 19.30 uur om de hoogste eer.
Eerdere winnaars op de 2.84 waren
Wil Jansen (2009) en Gerben de Greef
(2010). Wout Verspaget en Jo Poels wa-
ren toen de besten op het 2.30 biljart.

Gerben de Greef, titelverdediger op
de matchtafel. 

Bij vereniging OVNA in Ommel

Nieuwe teams welkom in
LOLAAR nederlaagtoernooi

Zie voor meer informatie of aanmelding
www.astensebiljartbond.nl en dan bij
toernooien aanklikken: Nederlaag LO-
LAAR/OVNA. Nieuwe aanmeldingen
zijn van harte welkom. De zaterdagen
die in het eerste halfjaar 2011 beschik-
baar zijn, staan ook op voornoemde si-
te. Titelverdediger De Peel uit Deurne
voert de beperkte ranglijst vooralsnog
aan. Op 7 mei komt Steeds Vooruit uit
Liessel op bezoek.
Team Plaats %
01. De Peel Deurne 129
02. Nooit Gedacht Asten 101

Vierde divisie driebanden poule 7

Moyenne 0.645 voor
Teunis Spijkerman van
Den Mariënberger
Matchpoint Internet – Den Mariënberger
4-4. Bij de thuisploeg waren Alex ter
Weele en Wim Winter met gemiddeldes
boven 0.500 succesvol. Voor Den Mari-
ënberger kwamen Peter Timmer 0.581
en Jan Schepers tot winst. Den Mariën-
berger – BC Stokkers 2 2-6. Vierde man
Teunis Spijkerman gaf het goede voor-
beeld met 20 caramboles na 31 beurten
en dat leverde 0.645 op. Willem Vis-
scher behaalde bij de bezoekers 0.697.
Den Mariënberger – Carambole 2 4-4.
Wim Bril en Peter Timmer hielden de
punten in eigen huis. De titel is voor BC
Stokkers 2 en Den Mariënberger sluit in
de achterhoede af.
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Voor de verzorging
van bruiloften,
jubilea, diners,
bedrijfsfeesten,

koffietafels, 
tentoonstellingen en

vergaderingen.

Darts

Clublokaal van
Biljartvereniging ’t Klötske
Straelseweg 359, 5916 AB Venlo

Tel. 077 - 3512995
Fax 077 - 3518035

www.feestzaal-tven.nl
CAFÉ DE KARPER

Walvisstraat 34 
5706 CT Mierlo-Hout

Tel. 0492-537855

Clublokaal Karper 83 en De Koikarpers

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

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

Openingstijden:
Elke dag geopend vanaf 12.00 uur

‘s-Maandags gesloten

Biljartcentrum Kort Oisterwijck
Pannerdenseweg 47, 6686 BC Doornenburg

Telefoon 0481-421418 / 459913
biljartcentrum@kortoisterwijck.nl

www.kortoisterwijck.nl

Full service voor al uw biljartwensen
Verkoop van keuen en accessoires

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

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

Café
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 !

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Van Kuppenveldweg 5
(industrieterrein Hazeldonk)

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

www.vaneschbiljarts.nl

Van Esch Biljarts is verhuisd van Deurne naar Asten!

Dé importeur voor Nederland van Verhoeven Biljarts

Voor bruiloften, 

vergaderingen, 

indoor golf-biljart, 

midgetgolf, biljart, 

darts, livemuziek, 

karaoke, 

oudhollandse spelen,

barbecue, enz.

café - zaal - hotel

THIJSSEN
Pastoriestraat 20
5756 AM Vlierden
tel. (0493) 31 24 32
fax (0493) 3212 49
www.vlierden.com

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

Meer informatie vindt u op onze site: www.renkumbiljart.nl 
of bel of mail ons op: 0317-312904, renkumbiljart@live.nlGroeneweg 30a

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

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

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop
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www.debiljartballen.nl

www.spcwoensel.nl
16 pooltafels  6 snookertafels 2 carambole 10 dartbanen 

Snooker en Poolcentrum Woensel

We hebben nog ruimte voor 
nieuwe team’s en Carambole 
verenigingen

Professionele keu reparatie Groot assortiment Biljart keu’s
en accessoires

WinkelcentrumWoensel 84 d
5625 AE Eindhoven

040 2481112

Rookruimte aanwezig

District Venlo

Team 't Klötske 1 van café-feestzaal
't Ven kampioen B jeugd

Na een spannende competitie is ’t Klöts-
ke 1 uit Venlo kampioen geworden in
de Jeugdcompetitie KNBB Venlo e.o. 
Daan Glissenaar en de broers Remy en
Jasper Schuurmans vormen sinds dit
jaar een team. 
In café-feestzaal ’t Ven aan de Straelse-
weg 359 in Venlo wordt volop getraind
onder begeleiding van Chris Verhaegh.
Team ‘t Klötske 1 had  een ruime voor-
sprong op de concurrentie na de eerste

helft van de competitie, maar ‘t Töpke 1
uit Afferden haalde deze achterstand
met een goede eindspurt weer helemaal
in. De beslissing viel zelfs pas in de laat-
ste wedstrijdronde. Na een gelijke eind-
stand in punten moest het percentage
van de caramboles de doorslag geven
wie er kampioen in de jeugdcompetitie
werd. Tweede werd ’t Töpke met
91,71%  en kampioen ’t Klötske be-
haalde 93,19%.

Foto: Carien Schuurmans.  

Wildervank Open koppel driebanden

Zege Fokko van Biessum en 
Michiel Weisbeek in BC Boelens 
In biljartcentrum Boelens is in het laatste weekend van maart het vijfde
Open koppel driebandentoernooi gehouden waaraan 22 duo’s deelna-
men. Fokko van Biessum en Michiel Weisbeek hadden de langste adem.
In de achtste finales wisten de tweevou-
dige kampioenen Jan en Jacob Post na
een moeilijke groepsfase de tot dan toe
ongeslagen Hans van Engelen en Jans
Kinds uit het toernooi te wippen. Ook
de groepswinnaars (Bert Mein en Mar-
tin Hateboer) werden uitgeschakeld
door Jaap Zuidema en Dick Meijer. Bij
de laatste acht sneuvelden vader en
zoon Post tegen Arie de Jong en Gezie-
nus Feiken. De favorieten Lucas Bronse-
ma en Ron Steenstra hadden geen
moeite met het koppel Boelens/vd Kooi
en ook Weisbeek/van Biessum  over-
wonnen probleemloos Venema/Eling.
Als laatste drongen toch wel verrassend
door tot de halve finale het koppel Jan
Berendsen/Piet Wüst door overtuigend
te winnen van Zuidema/Meijer. 
De halve finale tussen De Jong/Feiken
(26) en Bronsema/Steenstra (26) werd
een duidelijke zege voor de favorieten,
die de kopman van hun tegenstander
weinig kansen gaven en daardoor dui-
delijk met 29-14 aan het langste eind

trokken. De tweede halve eindstrijd tus-
sen Van Biessum/Weisbeek (28) en Be-
rendsen/Wüst (16) werd in de slotfase
beslist door Fokko van Biessum en Mi-
chiel Weisbeek. Zij wonnen met de cij-
fers 25-12. De finale tussen Bronse-
ma/Steenstra (26) en Van Biessum/
Weisbeek (28) ging lange tijd gelijk op
maar bij een stand van 18-18 werden
er in de laatste tien beurten twaalf ca-
ramboles gescoord door Weisbeek/van
Biessum en slechts drie door hun tegen-
standers. 

De top 3 van persoonlijke 
algemene moyennes werd:
1. Lucas Bronsema 0.981
2. Arie de Jong 0.906
3. Fokko van Biessum 0.825

De top 3 van hoogste serie:
1. Dick Meijer 12
2. Reinier vd Kooi 8
2. Lucas Bronsema 8
2. Arie de Jong 8

Bandstoten 3e klasse 

NK 6-8 mei bij DOS Hattem
Onder leiding van DOS Hattem vindt
van 6 tot en met 8 mei het NK bandsto-
ten klein derde klasse plaats. Met een
moyenne van 2.64 heeft Berry van
Griensven zich namens vereniging 't

Vrijthof uit Oirschot als beste geplaatst.
Hij wordt op de voet gevolgd door De
Kuul speler Jan Geurts (2.51). In de der-
de klasse zijn de moyennegrenzen
1.50 tot 2.30 en de duels gaan over 55
caramboles. De aanvang is op vrijdag
6 mei om 12.00 uur. Zaterdag en zon-
dag gaan de biljarters eveneens om
12.00 uur van acquit. Het toernooi
vindt plaats in De Triangel aan Veen-
burgweg 15 te Hattem. 
Naam Vereniging Gem
1. Berry van Griensven 't Vrijthof 2.64
2. Jan Geurts De Kuul 2.51
3. Rob de Groot Kralingen 2.49
4. Antoon Rozemeijer Wormerveerse BV 2.41
5. Johnny van Engelen BCA 2.36
6. Rinus Buijs De Poedel 2.27
7. Roel Bel Carambole 2.17
8. Anne van Dalfsen NEA Tocht 2.06

Driebanden 3e klasse district Nijmegen

Triomf voor 
Frank Uitterhoeve
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. F. Uitterhoeve Zambomba 14 0.367 3
2. B. Jeurissen Kort Oisterwijck 8 0.347 6
3. M. Hofman Kaketoe '80 8 0.289 3
4. C. Kok DWS 6 0.336 4
5. H. Bouckaert Kaketoe '80 6 0.298 3
6. A. Westrik DWS 6 0.256 3
7. T. Lenting OGC 4 0.314 3
8. R. Hooghof Huisman 4 0.280 3

Open Zeeland driebanden groot

Geert-Jan Manders de beste 
in 't Oventje te Zeeland

Geert-Jan Manders uit Groesbeek is er in geslaagd om het Open Zeeland-
se kampioenschap driebanden groot, welk jaarlijks wordt georganiseerd
door De Kersenboys, op zijn naam te schrijven. Dit toernooi wordt gespeeld
in 4 klassen, zodat iedereen op zijn eigen nivo mee kan spelen. De win-
naars van deze verschillende klassen spelen in de halve finale tegen elkaar.

Tijdens dit achtdaagse evenement, met
maar liefst 72 deelnemers, wist Geert-
Jan Manders opponent Mario van de
Sanden in een mooie finale met vier ca-
ramboles verschil te verslaan. Daarmee
liet Manders zich terecht tot winnaar
van de wisseltrofee van De Kersenboys
2000 kronen. Deze wisseltrofee werd
beschikbaar gesteld door Van den Berg
Biljarts uit Boekel. De kampioen reali-
seerde tevens met zeven caramboles de
hoogste serie van het toernooi en sloot
af met een algemeen gemiddelde van
maar liefst 0.780. In het duel om de
derde plaats was Bert Bongers iets eer-
der aan de finish dan Harold Engelen
die hier beiden een goed toernooi mee
afsloten. De partij met het hoogste ge-
middelde ging naar de voortreffelijk
spelende Harry Meulendijks uit Sint-Oe-
denrode, die 0.970 noteerde, maar
zich  daarna helaas ziek moest afmel-
den. De Kersenboys kunnen met trots
terugkijken op een zeer geslaagd toer-
nooi met een op tijden hoog niveau in
een geweldige ambiance bij ’t Oventje
in Zeeland. 
Voor meer informatie en foto’s, zie
www.dekersenboys2000.nl. 

Vlnr: hoofdsponsor Ad van den Berg, voorzitter Ruud Sikkers en kampioen
Geert-Jan Manders.
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Das Koerier Logistics
Habraken 2154
5507 TH Veldhoven
tel. 040 - 253 88 43
fax 040 - 253 24 64
info@daskoerier.nl
www.daskoerier.nl

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

Thuisbasis voor biljartvereniging Touché

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

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

Tel.: 0412-644055

Ook voor
de jeugd

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon: 077 - 3731272

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

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

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

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

U kunt bij ons terecht voor:

* bruiloften * feesten en partijen

* koffietafels * recepties

* darten * biljarten

* toernooien * bedrijfspresentaties

* vergaderingen * bedrijfsfeesten

(een aparte vergaderzaal voor +/- 30 personen)

Ginderover 2
5591 JP Heeze 
040-2264953

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

Café-Biljart De Maasoever
Hét adres voor o.a.:
• Feesten en partijen • Koffietafels en vergaderingen
• Evenementen • Gewoon een gezellige babbel

Dorpstraat 36, 5995 AZ Kessel (Lb)
Tel.: 077-4621611

DE

MAA

OEV
ER

Wijkcentrum De Doorkijk Druten - Zuid

Hét ontmoetingscentrum van Druten
Clublokaal van BV De Doorkijk

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

www.wijkcentrumdedoorkijk.nl

3 biljarts 230x115
4 dartbanen

Info: 06 21 56 56 68  [N. de Boer]

S C H O U T E N S T R A A T  8 8 C  -  B A R N E V E L D

Sponsored by Blitz Optiek:
Ook voor speciale biljart-monturen.

Bij B.I.O.S. kun je ongestoord en 

geconcentreerd spelen op één van 

de prima tafels. Kom zelf kijken 

en probeer ’t uit!

Rustig en ongestoord biljarten?

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

Arbiterstoernooi in 
biljartcentrum Arnhem

Johan Hech winnaar arbiterstoernooi 2011 gespeeld in biljartcentrum Arnhem. 
Foto: www.biljartcentrumarnhem.nl.

www.biljartdivisies.eu
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In Memoriam Bert Millenaar  
Op 10 april 2011 is Bert Millenaar, voor-
zitter van district ’s-Hertogenbosch e.o.,
op 68-jarige leeftijd overleden. Na zowel
in 1980 als in 1990 met zijn ijzeren wils-
kracht de strijd tegen de kankercellen wel
te hebben gewonnen is hij hier ondanks
zijn vechtlust dit keer niet in geslaagd. Na
een korte en ongelijke strijd is Bert zater-
dagavond 10 april in het bijzijn van
vrouw en kinderen ingeslapen. Naast zijn
grote liefde voor zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen had Bert zijn hart ook ver-
pacht aan de biljartsport. Maar ook naar
voetbal kon hij, vaak samen met zijn klein-
zoons, uren kijken. 
Meer dan 30 jaar is Bert Millenaar actief
geweest in de biljartsport. In de beginjaren als niet onverdienstelijk speler in het
libre waarin hij zelfs de hoofdklasse wist te bereiken en daarna vele jaren in di-
verse bestuurlijke functies. Zo is Bert Millenaar penningmeester geweest van het
Gewest Midden Nederland, lid van de Bondsraad (2006-2009) en sinds jaren
voorzitter van ons district. Dat Bert naast de functie van voorzitter ook nog de le-
denadministratie bij hield, wedstrijdleider dagcompetitie en wedstrijdleider PK’s
was, geeft wel aan dat hij een duizendpoot was die er volledig voor ging. 
Met het heengaan van Bert Millenaar verliest de biljartsport een bestuurder in
hart en nieren met een groot hart voor de biljartsport, een markant mens met een
uitgesproken mening die hij niet onder stoelen of banken stak. Wij zijn Bert zeer
dankbaar voor hetgeen hij voor ons district heeft betekend. Wij zullen hem ze-
ker missen.

Moe is je lichaam
Een sterke wil kleurde je geest

Na een moeilijke tijd
Is het nu genoeg geweest

Bestuur KNBB district ’s-Hertogenbosch e.o.

Driebanden groot 1e klasse

John Schollink slaat toe bij NK 
in thuislocatie Daarlerveen

In 't Vossenhol te Daarlerveen kreeg de organiserende vereniging Caram-
bole de gedroomde Nederlands kampioen driebanden groot eerste klasse.
Op eigen terrein toonde John Schollink zich de beste op dit NK dat na ve-
le jaren afwezigheid weer op de biljartkalender stond. 

Na vijf ronden leidde Gert Jan Esvelt met
zeven punten. John Schollink, Rob Mans
en Jildo Keur volgden op één punt. Op
zaterdagavond maakte Mans in de zes-
de sessie geen fout. Op zondagmorgen
liet Wiljan van den Heuvel koploper Es-
velt dankzij 35-10 na slechts 24 beur-
ten, moyenne 1.458, kansloos. Schol-
link wees toen Keur met het kleinst mo-
gelijke verschil terug. Het gevolg was
dat thuisspeler John Schollink met acht
punten en 0.935 de lijstaanvoerder
werd. Rob Mans had eveneens acht
punten maar 0.850. In de slotronde
haalde Wiljan van den Heuvel middels
1.590 nogmaals uit en nu was Marcel
Hopmans het slachtoffer. In de titelstrijd
maakte Rob Mans geen misstap want hij
versloeg Gert Jan Esvelt met 35-25 na
34 beurten. Op de andere matchtafel
kwam John Schollink niet in de proble-

men tegen Ad Vermeer en de 35-19
(40) cijfers leverden de speler uit Almelo
de nationale titel op. Hij realiseerde met
0.925 het beste algemeen moyenne en
ook de kortste partij ging met 1.666
naar hem. Marcel Hopmans zorgde in
de openingsronde met tien caramboles
voor de hoogste serie. Foto’s zijn op kor-
te termijn te bekijken op de site www.ca-
rambole-daarlerveen.nl. Deze site is nu
nog niet gereed maar zal met een aan-
tal weken online komen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. John Schollink Carambole 10 0.925 6
2. Rob Mans BC Tegelen 10 0.872 7
3. Wiljan van den Heuvel De Zwaantjes '82 8 0.878 7
4. Jildo Keur Bierling de Schepper 8 0.683 5
5. Gert Jan Esvelt DVS 7 0.769 8
6. Jens van Dam HGL/KOT ’86 5 0.785 9
7. Marcel Hopmans De Wellse Vaert 4 0.709 10
8. Ad Vermeer Ambiani 4 0.610 5

Van 27 t/m 29 mei eerste Clinic

Biljartweekend met topbiljarters
van start in Haarlo

Patrick Niessen. Foto: www.billardnews.de.

Van vrijdag 27 tot en met zondag 29
mei vindt het eerste Biljartweekend Cli-
nic plaats. Deze primeur wordt zo goed
als zeker bij HCR Prinsen in Haarlo ge-
houden, de bakermat van het Caram-
bole gebeuren in Nederland. Initiatief-
nemers, gesponsord door Etikon BV,
zijn de Belgisch meervoudige Europees
kampioen in het 71/2 en libre, Patrick
Niessen, de Duitse meervoudige Euro-
pees kampioen in de kaderspelen 47/2
en 47/1 en het bandstoten, Fabian
Blondeel, de Nederlanders Jean-Paul de
Bruijn, die meervoudig Nederlands en
Europees en éénmaal wereldkampioen
is in het banstoten en kadrist Henri Tille-
man uit Dronten, die zowel Europees
kampioen is in het 47/2 als in het
71/2.
Tijdens de Clinic komen onder meer de
volgende aspecten aan de orde:

- systemen leren van alle spelsoorten
- wedstrijd analyse
- techniek verbeteren
- mental coaching en
- leren wedstrijd spelen

Deze Clinic is bedoeld voor alle biljar-

ters ongeacht het niveau, die hun spel-
niveau willen verbeteren. “Want ieder-
een kan zichzelf verbeteren en
daardoor meer spelplezier beleven en
betere resultaten aan de tafel behalen”,
aldus Patrick Niessen.
Het is de bedoeling, dat in de toekomst
behalve in Nederland, ook in België en
Duitsland Clinics worden gehouden.
Het is tevens het streven om dan ook
dag(deel) Clinic te houden. “Ook willen
we speciale dagen organiseren voor
biljartverenigingen en teams om op de-
ze wijze het spelniveau naar een hoger
plan te tillen”, verklaart Niessen.
De kosten voor het Biljartweekend
Clinic bedragen € 425,00 p.p. inclusief
twee overnachtingen in een tweeper-
soonskamer, ontbijt, lunch, diner, tien
consumpties, activiteiten en uiteraard de
Clinic van ongeveer 10 uur per les.
Voor een éénpersoonskamer wordt een
toeslag berekend van € 50,00. Groeps-
grootte minimaal 10 en maximaal 20
personen. 
Voor meer informatie en aanmelding
kan contact opgenomen worden met:
Patrick Niessen, tel: 0032-477454648,
email: niessen.pat@gmail.com.

Vierde divisie driebanden poule 5

’s-Lands Welvaren 2 wint prestigeduel
Speelronde 20
De Zwaan kon geen vuist maken en
verloor met 2-6 van De Geslootene
Boom. Voor de gasten uit Sas van
Gent speelde Jo Boogaert 0.833 en Jo-
han van der Dussen was goed voor
0.675. Door de 6-2 thuiswinst op ’t
Bierwinkeltje stelde De Heerenstraat
het kampioenschap veilig. Emile de
Witte was op bord vier in 29 beurten
klaar met Arie Vink. André Karelse
kwam tot 0.641. Unit 8 vernederde
Hydro Zorg met 8-0. Eric Niewenhuy-
se blonk uit met 0.862. In Sprundel
won Aartsbouw 4 met 6-2 van ’s-Lands
Welvaren 2. Kees Verbeek redde de
eer voor de bezoekers. “s-Lands Wel-

varen 3 zag de thuiswedstrijd tegen
De Wellse Vaert 3 met 2-6 verloren
gaan. Stuk. Bedr. Kanters won met 8-0
van Reynaert-dranken PLUYM.

Speelweek 21
De Geslootene Boom won thuis bij Re-
seda in Sas van Gent met 6-2 van Unit
8. In Kwadendamme was het ’s-Lands
Welvaren 2 die het prestigeduel tegen
’s-Lands Welvaren 3 met 6-2 won. De
Wellse Vaert 3 was niet bestand tegen
de kracht van kampioen De Heeren-
straat en verloor met 2-6. Hydro Zorg
en Reynaert-dranken PLUYM speelden
gelijk. Jan Suykerbuyk tekende bij de
gastheren voor een serie van zeven.

In Memoriam Henk Hassing
Biljartvereniging De Engel uit Lisse heeft een vriend verloren. Henk Hassing, al
meer dan 40 jaar een zeer trouw lid. Hij mocht slechts 63 jaar worden. Tiental-
len jaren vormde Henk in elk team een rustige en vriendelijke, maar vooral sta-
biele factor. Verlies accepteerde hij en gunde de eer aan de winnaar. Bij win-
nen, kreeg hij het gevoel van extra vreugde en biljartplezier. Een avondje weg
met de mannen van zijn team, dat schonk hem vooral plezier, daar genoot hij
van! Veel sneller dan verwacht ging het eigenlijk slechter met Henk en werd he-
laas de situatie uitzichtloos. Bewust heeft hij afscheid kunnen nemen, een af-
scheid wat op 11 april kwam. Moedig en samen met zijn echtgenote, kinderen
en familie bracht hij de laatste dagen van zijn leven thuis door. Het tekent Henk
dubbel als hartelijke persoonlijkheid en iemand die begaan was met het lot van
anderen, door het verzoek van hem, een bijdrage te schenken aan het KWF.
Want dat was Henk, gunde zijn medemensen alles en nam zelf met minder ge-
noegen. De herinneringen aan deze bijzondere persoonlijkheid zullen nog lang
een ereplaats innemen in het verenigingsleven van BV De Engel.
“Een geliefd mens, blijft eeuwig voortleven”. 

Boven vlnr: Jildo Keur, Gert Jan Esvelt, John Schollink en Wiljan van den Heuvel.
Onder vlnr: Marcel Hopmans, Ad Vermeer, Rob Mans en Jens van Dam. 
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Achterstand Biljartcentrum Arnhem 5
schept onduidelijkheid
Speelronde 20
Rosmalen/De Hazelaar 4 – Thekes Her-
pen 4 7-1. Karel Dekkers gaf met dertig
caramboles na vijftig beurten het goede
voorbeeld. Vingerhoedmuseum – Ulti
Print 4-4. Bij de gasten scoorde Henk
van Zwaaij 0.740. Autobedrijf Starfit –
Van den Berg Biljarts/Vetema 0-8. Arie
Smetsers vertrok met de 0.675 winst.
Moira – Rosmalen/De Hazelaar 5 2-6.
Herman Schiks zette 0.781 op het
bord. Van den Berk Assurantiën –
Broekman-Mode 4-4. Edwin van den
Boom 0.523 boog voor de 0.714 van
Toine Bongers. 
Thekes Herpen 4 – Thekes Herpen 8 5-
3. Chris Megens en Ruth van den Boo-
gaard kwamen tot remise. Bij Moira te-
gen Biljartcentrum Arnhem 5 kwamen
de bezoekers niet op volgens KNBB
competitiesite. Rosmalen/De Hazelaar
5 – Van den Berk Assurantiën 6-2. Niels
Verlouw verloor van de 0.731 van Ed-
win van den Boom. Bij de thuisploeg

boekte Gerard Gerrits 0.606. Van den
Berg Biljarts/Vetema – Rosmalen/De
Hazelaar 4 6-2. Ruud Sikkers 0.892 en
Harry Meulendijks 0.652 haalden flink
uit. Voor de gasten deed Mehmet Sezer
daar met 1.190 als gemiddelde nog
een flinke schep bovenop. Broekman-
Mode – Vingerhoedmuseum 2-6. Met
25 uit 25 produceerde Jaap Verwiel het
magische 1.000 moyenne. 

Speelronde 22
Thekes Herpen 8 – Van den Berg Bil-
jarts/Vetema 0-8. Vierde man John van
den Boogaard gaf bij de gasten het
goede voorbeeld dankzij 0.666. Vin-
gerhoedmuseum is met 32 uit 21 lijst-
aanvoerder. Rosmalen/De Hazelaar 5
heeft twee punten minder maar is één
van de ploegen die nog tegen Biljart-
centrum Arnhem 5 moet inhalen. Die
formatie speelde de laatste wedstrijd op
24 februari en dat voorspelt niet veel
goeds.  

Klasse C3 district Kempenland

Titel voor 't Vrijthof Libre 2 uit Oirschot 

Foto: Roy de Vries. 

In de C3 klasse van het district Kem-
penland eindigde 't Vrijthof Libre 2 uit
Oirschot bovenaan. Met 936 punten
uit 26 duels kon het team zich in de af-
sluitende wedstrijd zelfs een neder-
laag permitteren. De succesvolle for-

matie bestaat uit Henk Kuipers, Jan de
Bresser, Leo Smetsers en de reserves
Frans Smetsers en Nol van Straten. De
gewestelijke eindstrijd vindt op zon-
dag 29 mei plaats in ’t Huukske te Ha-
pert.

B2 klasse district Kempenland

Den Hoek 2 uit Hooge Mierde kampioen

Foto: Roy de Vries.

In La Carambole te Veldhoven wist het
team van Den Hoek 2 uit Hooge Mier-
de de districtstitel Kempenland in de B2
klasse te grijpen. Het drietal Jo Jansen,
Jos Stokkermans en Hans Verhorevoort
versloeg DAB All Metaal met 36-25.

Entre Nous werd met 39-27 opzij ge-
zet, terwijl DAB All Metaal via 38-30 te
sterk bleek voor Entre Nous. De ge-
westelijke finale is zondag 29 mei in
De Mixx aan Bogardeind 112 te Geld-
rop.

Seizoen 2010-2011

Teamkampioenschappen gewest 
Zuid-Nederland afdeling 2
A klasse
De Wellse Vaert 29 mei 12.00 uur
Kap. Kockstraat 55
Welberg

Geplaatste teams
De Westhoek 
De Westhoek 
DBA 3

B1 klasse
La Plaza 28 mei 11.30 uur
Markt 2
Hoensbroek

Geplaatste teams
Den Ekker
Inaborg
De Ketsers
La Plaza

B2 klasse
De Mixx 29 mei 10.00 uur
Bogardeind 112
Geldrop

Geplaatste teams
Den Hoek
BC Den Hook
Het Wapen van Berg
La Plaza

C1 klasse
Café De Sjmiëd 29 mei 11.00 uur
Hoogstraat 45
Oost-Maarland

Geplaatste teams
Dubac
Halfweg
Maarland
Onder Ons

C2 klasse
De Witte Hoeve 28 mei 11.00 uur
Gasstraat 5
Venray

Geplaatste teams
De Drie Eiken
Maasbree
Vilt ‘68
WHC

C3 klasse
't Huukske 29 mei 11.00 uur
Kerkstraat 76
Hapert

Geplaatste teams
't Vrijthof Libre
SSV
Maarland
Schaesberg

C4 klasse
't Kempke 28 mei 10.00 uur
Smeetsstraat 16
Stein

Geplaatste teams
De Kraanvogel
De Maasoever
Klavertje Vier
De Gildemeester

C5 klasse
Sporthal De Geusselt 28 mei 10.00 uur
Olympiaweg 81
Maastricht

Geplaatste teams
De Kraanvogel
ODS
KOT  ’50
Amstenrade

Dames
De Herstroat 28 mei 11.00 uur
Herstraat 45
Horst

Geplaatste teams
District Venlo
District Kempenland
Team uit Zuid-Limburg
Team uit Maastricht

De wedstrijden kunt u volgen 
via www.biljartpoint.nl

Op 21 en 22 mei

Gewestelijke teamfinales Midden-Nederland 
Afdeling 1
Klasse Datum Speellokaal Plaats
A 21-22 mei Carambole Rumpt
B1 21-22 mei Biljartcentrum Osdorp Amsterdam
B2 21-22 mei De Baat Huizen
C1 21-22 mei Biljartc. Carambole Rumpt
C2 21-22 mei Biljartcentrum Osdorp Amsterdam
C3 21-22 mei Biljartcentrum Lelystad Lelystad
C4 21-22 mei Sportpark De Schelp Biddinghuizen
C5 21-22 mei Café De Windhoek Utrecht
Dames 21-22 mei Biljartcentrum Brand Veenendaal
Alle klassen beginnen zaterdag 21 mei om 10.00 uur.

Afdeling 2
Klasse Datum Speellokaal Plaats
A 21-22 mei Carambole Rumpt
B1 21-22 mei De Kaketoe Nijmegen
B2 21-22 mei 't Fabeltje Oss
C1 21-22 mei De Onderbouw Doesburg
C2 21-22 mei 't Oventje Zeeland
C3 21-22 mei Verploegen Wijchen
C4 21-22 mei Gazelle Dieren
C5 21-22 mei Aqua-Rest Heeswijk-D
Dames 21 mei Wapen v Eerschot Sint-Oedenrode

De B klassen en de C1 en C2 beginnen zaterdag 21 mei om 11.00 uur. 
De C3 en C4 en C5 en Dames starten zaterdag 21 mei om 10.00 uur. 
De Dames spelen alleen zaterdag 21 mei. 
De A klasse speelt in combinatie met afdeling 1 totaal 4 of 5 teams. 
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Snel & goedkoop al uw biljart benodigdheden? Eenvoudig on-line of deskundig in de winkel, natuurlijk bij...

www.championshop.nl

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

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Derde divisie driebanden poule 3

Twee keer verlies voor BC Goirle 2
Speelronde 20
Vissenberg Sierteelt kwam tot een 6-2
winst op BC Goirle 2. Rietlander moest
in de thuiswedstrijd tegen B.C.O.B. met
2-6 buigen. Bij De Westhoek in Drunen
speelde De Westhoek/Van der Lee
Schilderwerken naar een 6-2 overwin-

ning. Daniël van der Geld was met
0.875 de beste speler.

Speelronde 21
BC Goirle 2 zag de winst met 3-5 naar
Buro Balans gaan. Ronnie Brands speel-
de gelijk en Leon Visser won zijn partij
tegen Jos van der Aa. 

Vierde divisie driebanden poule 8

DBL Holland Mineraal 4 achtervolgt
MTN3 Accountancy en Advies 
Speelronde 20
DBL Holland Mineraal 4 – Het Huis 6-2.
Freek Wisseborn 0.666 boog als enige
en wel voor de 0.769 van Hans Slager.
Martin Fleerkate behaalde 0.641. HCR
Prinsen 3 – MTN3 Accountancy en Ad-
vies 2-6. Gerrit ten Dam verloor on-
danks een serie van vijf. TOG/Concor-
dia – DBL Holland Mineraal 3 4-4. Voor
de bezoekers kwam Jan Vreeman tot
0.625. De Vrijbuiters – HCR Prinsen 2
4-4. Carsten Lässig bleek goed voor 30
uit 41 bij de equipe uit Haarlo. 

Speelronde 21
AB Wokcentre – TOG/Concordia 4-4.
Ronald van den Berg vertrok met de ze-
ge dankzij 0.750. HCR Prinsen 2 – DBL
Holland Mineraal 4 6-2. Carsten Lässig
0.750 en Jan Scholten 0.666 gaven het
goede voorbeeld. De Vrijbuiters - Biljart-
centrum Arnhem 7 7-1. Volgens de com-

petitiesite van de KNBB realiseerde
Lammert van Zuuk een serie van negen.
DBL Holland Mineraal 3 – HCR Prinsen
3 2-6. Theo Spekreijse 0.694 liet thuis-
speler Enver Basaran met lege handen.
MTN3 Accountancy en Advies – SV Or-
derbos 8-0. Edwin Brouwer zette een
reeks van zeven op het scorebord. 

Speelronde 22
TOG/Concordia – Het Huis 4-4. Kop-
man Ivo Gerritsen scoorde 30 uit 36 en
dat leverde 0.833 op. Biljartcentrum
Arnhem 7 – MTN3 Accountancy en Ad-
vies 2-6. Door deze uitzege kwamen de
bezoekers op een totaal van 34 punten
en de ploeg uit De Veemarkt te Doetin-
chem is afgespeeld. DBL Holland Mine-
raal 4 heeft één punt achterstand en
moet de slotwedstrijdl in thuisbasis De
(B)engel te Lochem winnen van De Vrij-
buiters om kampioen te worden.       

Derde divisie driebanden poule 5

DBL Holland Mineraal 2 pakt titel

V.l.n.r.: Stefan Spilleman, Ronny Hazewinkel, Harm Klok, Henk Leussink, 
Jan Steintjes, Frank Speckmann en Dick Kuiper.

Speelronde 20
DBL Holland Mineraal 2 – HCR Prinsen
4-4. In deze topper in De (B)engel te Lo-
chem hielden Frank Speckmann 0.729
en Jan Steintjes (30-29) de punten in ei-
gen huis. Bij de gasten uit Haarlo kwa-
men Axel Büscher 0.857 en serie van
acht en Freddy ter Braak 0.744 tot
winst. 

Speelronde 21
HCR Prinsen – Steenwijk/Bargebeck 3-

5. De remise van Dinand Prinsen tegen
Meindert Rossier en de prachtige 1.200
van Axel Büscher konden de thuisploeg
niet redden. Voor de gasten waren Al-
bert Kooistra 0.875 en Gijs Elbertsen
goed voor de zege. DBL Holland Mine-
raal 2 – DT De Harmonie Groningen 8-
0. In de kampioenswedstrijd toonde
Frank Speckmann met 30 uit 31 zijn
klasse. Stefan Spilleman, Ronny Haze-
winkel en Henk Leusink maakten de titel
en promotie compleet.

Uitbreiding corps Midden-Nederland

Vijf geslaagde gewestelijke arbiters
in Rosmalen

Net voor de Paasdagen heeft er in Ros-
malen een examen gewestelijk arbiters
plaatsgevonden. Zowel tijdens de cur-
sus als deze dag mochten de cursisten
gebruik maken van de biljarttafels en
gastvrijheid van biljarthandel Karel Dek-
kers. De cursisten kregen van docent
Gerrit van der Vlies een gedegen oplei-
ding dat leidde tot het slagen van vijf ar-
biters. Helaas kon Helene van Aarle

door omstandigheden geen examen
doen maar ze zal dit over enkele maan-
den in een ander gewest alsnog gaan
proberen. 
We  wensen alle geslaagden heel veel
arbitrage plezier op een weer iets ho-
ger niveau.
De geslaagden zijn: Jeanette Riemslag,
Gerard Gaarland, Tom Lely, Mario van
de Sanden en Johnny van de Camp.

Horecaondernemers van De Karper in Mierlo-Hout

Zoon Teun voor René en Patricia

Op 8 april werd Teun van Bokhoven
om 9.40 uur geboren. De zoon van
René van Bokhoven en Patricia Don-
kers woog 3380 gram en is 51 centi-
meter. René en Patricia zijn de uitba-
ters van café De Karper aan Walvis-
straat 34 te Mierlo-Hout. Zoals bekend
vinden daar verschillende biljartvereni-
gingen hun onderdak. Dit betreft
KNBB vereniging De Karper '83, waar
René van Bokhoven actief is. Ook bij

de KNBB spelend is vereniging De Koi-
karpers. De (G)oudkarpers biljarten
overdag in Stadscompetitie Helmond.
De dames, met Patricia in de gelede-
ren, zijn op de woensdagavond in De
Karper aan het biljart te vinden. Op
dinsdag- en donderdagavond spelen
vriendenclubs hun partijtjes. Ook meer-
dere dartteams hebben hun onderko-
men in het gezellige café in het winkel-
centrum op ’t Hout.

Thalia Koppel Bokaal 2011
Op maandag 2 mei start in café Thalia
aan het Boerhavenplein 2 te Schiedam
de strijd om de Thalia Koppel Bokaal
2011. Dit allround driebandentoer-
nooi voor zowel groot als klein biljart

wordt gespeeld op maandag, dinsdag
en donderdag avonden alsmede op
zaterdagmiddag en avond. De finale
staat voor 24 en 25 juni op de kalen-
der.  
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EK poolbiljart in Brandenburg

Nick van den Berg 
Europees kampioen 9-ball

Na een vrij eenzijdige finale is Nick
van den Berg Europees kampioen 9-
ball poolbiljart geworden. De Neder-
lander versloeg Mario He uit Oosten-
rijk met 11-3. De latere kampioen ver-
sloeg in Brandenburg in de halve fina-
le landgenoot Huidji See. De 30-jarige
behaalde de Europese titel ook al in
2009. Van den Berg is de huidige num-

Vlnr: Mario He, Nick van den Berg, Francisco Sanchez en Huidji See. Foto: EPBF.  

Niels Feijen in halve finale onderuit

Ralf Souquet wint ook Eurotour in Italië

De Duitser Ralf Souquet heeft de Dyna-
mic Italian Open 2011 Eurotour in Trev-
iso op zijn naam gebracht. In de finale
versloeg hij Jayson Shaw uit Schotland
met 9-7. Souquet lijkt onklopbaar want
in februari was hij ook al de sterkste bij
de Eurotour in Parijs. 
Hij nam in Italië een 5-0 voorsprong
maar Shaw kwam terug tot 6-6. Der
Kaiser had echter de langste adem en
streek de € 4.500,00 op. Ralf Souquet
had in de halve eindstrijd tegen Niels

Feijen een 0-4 achterstand omgedraaid
in een 9-7 zege. Jayson Shaw presteer-
de het toen om 3-8 tegen Chris Melling
om te zetten in een 9-8 overwinning.
Het volgende toernooi vindt plaats in
het Oostenrijke Sankt Johann. In de Eu-
rotour Top 10 is Nick van den Berg met
2485 punten nog altijd koploper. Chris
Melling en Karl Boyes volgen hem met
2390 punten. Ralf Souquet 2300 en
Darren Appleton 2110 bezetten res-
pectievelijk plaats vier en vijf.

Ralf & Illy Souquet. Foto: EPBF/AMM. 

18 pooltafels 
 4 snookertafels
 4 biljarttafels

Energiestraat 1  Deurne  www.amesdeurne.nl 

Aktief uitgaan bij sportcentrum Ames7 dagen p.w. geopend van 8.30 u. - 23.00 u.

waarvan 2
matchtafels

RPC 9-ball Individueel toernooi 

Ayhan Ozver heeft langste adem
in sportcentrum Ames te Deurne
Op zondag 3 april organiseerde de RPC, zoals al meer dan 16 jaar het ge-
val is, het 9-ball Individueel pooltoernooi. Dit keer in het trendy en altijd
gezellige Ames in Deurne. Ondanks het mooie weer, wat deed vermoeden
dat zelfs poolspelers liever in de zon zouden willen liggen dan een ballet-
je potten, was de opkomst uitermate goed te noemen. Zo’n 25 spelers stre-
den om de prijzenpot van 420 euro onder elkaar te verdelen.

Verdeeld over 4 poules werd geduel-
leerd om de hoofdprijs van 120 euro en
uiteraard de grote wisselbeker waarop
alle winnaars van de afgelopen jaren te
bewonderen zijn. Hoewel het meren-
deel van de spelers uit de eerste divisie
afkomstig was, waren er ook enkele
derde en vierde divisie deelnemers die
helemaal niet onverdienstelijk speelden
en waarvan enkelen (Kevin van Megen
en Guido Janssen) het uiteindelijk zelfs
tot de respectievelijk 5/6e en 7/8e
plaats wisten te schoppen.
Nadat de wedstrijden van alle vier de
poules waren gespeeld gingen de beste
twee spelers van elke poule door naar
de finales die als double knock-out wa-
ren opgezet. Dat leverde uiteraard en-
kele spannende wedstrijden op waarbij
de ene na de andere speler afviel en uit-
eindelijk Ayhan Ozver en Tijs van Kes-
sel als winnaars overbleven en het in
een zinderende finale tegen elkaar op
mochten nemen. Hoewel thuisspeler
Van Kessel het nog enkele malen flink
spannend wist te maken, mocht Ozver
het toernooi als grote winnaar afsluiten
en er met de hoofdprijs en wisselbeker
vandoor gaan.
De felicitaties van het RPC bestuur gaan
uit naar Ayhan Ozver en dank aan
sportcentrum Ames in Deurne voor de

uitstekende verzorging en dank aan al-
le aanwezige spelers voor de gezellige
sfeer en spannende wedstrijden!
De eindstand
1. Ayhan Ozver
2.  Tijs van Kessel
3.  Anand Manurat
4.  Marco Teutscher
5/6 - Patrick Smolenaers
5/6 - Kevin van Megen
7/8 - Guido Janssen
7/8 - Mark Teeuwen

Foto: www.rpcpool.nl

mer één van de Eurotour Ranking. Vol-
gens zijn zeggen is het volgende doel
een WK titel.

Eindstand heren
1. Nick van den Berg
2. Mario He
3. Huidji See
3. Francisco Sanchez

Na Las Vegas nu ook Mexico

Weer World Cup toernooi afgeblazen
Na de afgelasting van de World Cup in
Las Vegas is nu ook het toernooi in
Mexico afgeblazen. Was er in Las Ve-
gas zoals vermeld gebrek aan financië-
le middelen, in Mexico zou een andere
reden de oorzaak zijn. Er gaan geruch-
ten de ronde, dat er aanslagen zouden
zijn gepland of er mee gedreigd zou
worden. Hoe triest het ook mogen zijn,
een dergelijke dreiging mag gezien
worden als een acceptabele beslissing
om het toernooi te schrappen. Aange-
nomen kan worden, dat niemand zit te

wachten op aanslagen bij een dergelijk
evenement met een onvoorspelbaar
aantal slachtoffers. Volgens de wereld-
biljartbond UMB heeft de regering van
Nayarit, de staat waar het evenement
zou worden gehouden, de toestemming
ingetrokken. Kort geleden werd nog
een aanslag gepleegd op een evene-
ment met veel toeschouwers. Voor de
betreffende spelers, die al een ticket,
een hotelkamer of een eventuele aan-
vullende vakantie hadden geboekt is het
natuurlijk een flinke strop.
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Twintig euro korting voor KNBB leden

Samenwerking KNBB en Kozoom

Met ingang van 1 april 2011 zijn Ko-
zoom en de KNBB een samenwerkings-
verband aangegaan. In de nabije toe-
komst zullen bepaalde Nederlandse bil-
jartevenementen exclusief getoond wor-
den via de Kozoom website. Bent u offi-
cieel lid van de KNBB en beschikt u over
een bondsnummer? Dan komt u in aan-
merking voor € 20.00 korting op een
Jaarabonnement bij Kozoom.
Om een Kozoom account te be-
machtigen dient u zich eerst te registre-
ren. Tijdens deze registratie
(http://www.kozoom.com/nl/carambo-

le/register.html) wordt u de mogelijkheid
geboden uw KNBB Bondsnummer in te
vullen. Mocht u vervolgens beslissen om
een Jaarabonnement aan te schaffen,
wordt automatisch de korting toegewe-
zen en betaalt u slechts € 64.00 in
plaats van de gebruikelijke € 84.00.
Indien u reeds geregistreerd bent bij Ko-
zoom, kunt u uw eigen account van een
KNBB Bondsnummer voorzien.
Let wel: Deze actie is alleen geldig in
combinatie met een Jaarabonnement.
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met contact@kozoom.com

Dick Jaspers nieuwe kopman

B.C. Deurne is de Belgische kampioen!

Door: Bart van Reeth

Achtervolger en rechtstreekse titelcon-
current KBC Zanzibar Leuven verloor
de cruciale wedstrijd tegen Geox He-
rentals en moest daardoor toezien hoe
B.C. Deurne de kroon van de competi-
tie in de hoogste Belgische afdeling op
het hoofd mocht zetten, evenwel zon-
der zelf te moeten aantreden. Door de
nederlaag van de Leuvenaren is de
kloof onoverbrugbaar en word de laat-
ste wedstrijd van het seizoen voor Deur-

ne-spelers Eddy Merckx, Jef Philipoom,
Thérèse Klompenhouwer, Davy Van Ha-
vere en oudgediende Ludo Dielis
slechts een verplicht nummer! KBC Zan-
zibar mag als vice-kampioen nochtans
terugblikken op een erg geslaagd sei-
zoen, waarin het de hele tijd als dé ver-
rassing gold. Na het geslaagde sei-
zoen maakt B.C. Deurne zich stilaan
op voor het volgende speeljaar. Dick
Jaspers komt kopman Eddy Merckx ver-
vangen, die verkast naar het ambitieu-
ze Quality Zele.Op 21, 28 en 29 mei in Veldhoven

Voorrondes NK biljarten voor VG-teams 2011

De SBPV is na een goede start met het recreantentoernooi op 23 maart
verder gegaan met het organiseren van de voorrondes, in het zuiden van
het land, voor het NK. Voorheen waren dit de Brabantse kampioenschap-
pen maar omdat het aanbod aan teams te groot is geworden zijn er tegen-
woordig drie dagen waarop gespeeld wordt en is er dus niet één winnaar
maar drie.
Op 21, 28 en 29 mei zal er in Biljart-
centrum La Carambole door respectie-
velijk zes, vijf en vier teams gestreden
worden om een plaats op het Neder-
lands kampioenschap 2011. Dit eve-
nement vindt plaats op 17 en 18 de-
cember in NH hotel Koningshof, even-
eens in Veldhoven. 
Deelnemende teams zijn afkomstig van
de verenigingen Ons Genoegen, Roo-
sendaal; De Vrolijke Stoters, Cuijk;
Goed Geplaatst, Duizel; De Pomme-
rans, Oirschot; Vizier, Gennep; Swing,
Breda; Bronlaak, Oploo; Kempen-
haeghe en Providentia beide uit

Heeze; B.A.R., Rijsbergen; Cello, Vught. 
Biljart- en Snookercentrum La Caram-
bole vindt u aan de Oortlaan in Veld-
hoven. Later dit jaar is de andere helft
van het land aan de beurt. Voor meer
informatie kunt u altijd contact opne-
men met SBPV via sbpv@live.nl of bel-
len met 06-28050314. 
Voor uitgebreidere info bezoekt u
http://sbpv.hyves.nl. Hierop staat ook
op welke dag de teams spelen. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens de-
ze dagen te komen kijken hoe deze
topsporters de biljartsport een warm
hart toedragen.

Providentia uit Heeze.

Kampioenschap van Akersloot

Theo Oud sterker dan
Walter van der Klugt
Tijdens de finale van het driebanden-
kampioenschap van Akersloot bleek
Theo Oud in de afsluitende partij een
maatje te groot voor de minder ervaren
Walter van der Klugt. Theo Oud, die in
het klassement twee punter achter stond
op Van der Klugt, kwam door de winst
op gelijke hoogte. Dankzij een hoger
carambole percentage kon Theo Oud
worden gehuldigd als de nieuwe kam-
pioen.  Het moyenne van Oud was
0.740 en een hoogste serie van zes.

Derde divisie driebanden poule 8

Fred van de Coolwijk behaalt moyenne van 1.129
Speelronde 20
Didden Distributie – BC Tegelen 2 2-6.
Bij de gasten zorgden Noud van Haren
0.897 en Cock Ooms 0.853 voor
mooie gemiddeldes. De Mixx 2 – Pegra
Woondecor Oss 4-4. Fred van de Cool-
wijk verzamelde de vijfendertig caram-
boles na 31 beurten en dat leverde
prachtige 1.129 cijfers op. 

Speelronde 21
De Vrachtkar 5 – Didden Distributie 4-4.
Frans Blankers produceerde in Reusel
een serie van acht. Ames/De Peel – La

Plaza Hoensbroek 2 2-6. Voor de Lim-
burgers kwam Peter van Houwelingen
tot 0.744 en Karina Jetten boekte
0.700. De Mixx – Thekes Herpen 3 6-
2. De kampioen bleef ongeslagen en
had Peter van der Heijden 0.714 als de
beste speler. Onderaan is het doek ge-
vallen voor Thekes Herpen 3 en Pegra
Woondecor Oss.

Vierde divisie driebanden poule 10

Ames/De Peel 2 pakt kampioenschap
in voorlaatste ronde

Vlnr: Edmond van de Venne, Gerrit van Bakel, Eric Vanderplaetsen en Paul van
Rooij. 

Speelronde 20
DAB/All Metaal 2 – Ames/De Peel 2 0-
8. Gerrit van Bakel was bij de gasten
de beste speler met een moyenne van
0.568. Edmond van de Venne scoorde
een serie van zes. BC Tegelen 3 – La
Plaza Hoensbroek 3 4-4. Tom Smaak
kwam met 0.806 prima voor de dag.
NAS Fixet Valkenswaard – BC Tegelen
4 4-4. Thuisspeler Martijn Roefs reali-
seerde 30 uit 36. Van den Berg Bil-
jarts/Vazupol – La Plaza Hoensbroek 4
2-6. Pedro van de Berg ging ondanks
een reeks van negen onderuit. 

Speelronde 21
DAB/All Metaal – BC Tegelen 3 2-6.
Huub Leijendeckers produceerde bij de
Limburgers een serie van zes. Ames/De
Peel 2 – La Plaza Hoensbroek 4 4-4.
Gerrit van Bakel, na 21 partijen pas
één nederlaag, maakte bij een 23-24
achterstand een slotreeks van twee. De
nederlaag van Edmond van de Venne
bracht de tussenstand op 2-2. Paul van
Rooij kwam sterk uit de startblokken en
zette de koploper dankzij een ge-
middelde van 0.625 op een 4-2 voor-
sprong. Eric Vanderplaetsen had toen
aan een remise voldoende om zijn team
in sportcentrum Ames te Deurne de titel
te bezorgen. Hij had met 29-27 goede
papieren maar toen verstoorde Eduard
Fellner de droom met een slotserie van

drie. Ames/De Peel 2 moest enkele da-
gen wachten op het resultaat van La Pla-
za Gorissen Furniture – Van den Berg
Biljarts/Vazupol. Alleen bij een 0-8 ze-
ge van de bezoekers zou de slotronde
de beslissing om het kampioenschap
moeten brengen. Zover kwam het niet
want het duel in Hoensbroek leverde
een 5-3 zege voor de thuisploeg op,
waardoor Ames/De Peel 2 verzekerd
was van de titel en promotie. Twee da-
gen na de gespeelde wedstrijd stond er
overigens nog steeds geen uitslag inge-
vuld op de KNBB site. BC Tegelen 4 –
Aannemersbedrijf P. van Hulst 2-6. Mar-
tien van gestel redde via 0.769 de eer. 
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En weer…..Van Donge & De Roo

Voor de derde achtereenvolgende keer is Van Donge & De Roo er in ge-
slaagd de nationale driebandenbeker te veroveren. In Zundert werd de fi-
nalewedstrijd tegen Crystal Kelly overtuigend gewonnen. De organisatie
heeft een grote pluim verdiend, door in korte tijd met beperkte middelen
het evenement toch een professionele uitstraling te geven. 
In de aanloop naar de kruisfinale waren
er voor Van Donge & De Roo geen strui-
kelblokken. Delta/Fast Bouwservice en
Dekker Keukens kregen met 8-0 het na-
kijken, terwijl Twentevisie tegen een 6-2
nederlaag aanliep. Crystal Kelly ver-
ging het iets minder, toch werd er met 8-
0 van Emar Logistics en DBL Holland Mi-
neraal gewonnen. Tegen Snellen Recy-

cling kwam men tot 4-4. Zowel Snellen
Recycling als Crystal Kelly eindigden in
hun poule met vijf punten. Het setsaldo
bepaalde dat Crystal Kelly poulewin-
naar werd en voor de kruisfinale mocht
aantreden tegen Delta Fast/Bouwserv-
ice. Voor Van Donge & De Roo was
Snellen Recycling de laatste te nemen
hobbel naar de finale. 

Van Donge & De Roo. Foto: Frank Sanders.

Dick Jaspers zes keer 
vier gemiddeld en meer….. 
In het seizoen 2010/2011 kwam Dick
Jaspers maar liefst zes keer uit op de
magische grens van vier gemiddeld of
meer. Van de overige spelers in onder-
staande top tien wist geen enkele speler

te dubbelen, laat staan de prestatie van
Jaspers te evenaren. In Sluiskil en Ant-
werpen werd in sets gespeeld, bij de
overige wedstrijden ging het om volle-
dige partijen. Bron: Markus Schönhoff.

Naam Datum Car Brt Moy Competitie Tegenstander Plaats Land
Roland Forthomme 14-02-2011 50 11 5.545 Interclub KBBB Merckx Zanzibar België
Dick Jaspers 08-01-2011 50 11 4.545 Eredivisie Rudolph Barendrecht Nederland
Dick Jaspers 22-10-2010 48 11 4.374 WK Sidhom Sluiskil Nederland
Torbjörn Blomdahl 15-01-2011 50 12 4.167 DBU Bundesliga Ahrens Essen Duitsland
Dick Jaspers 27-02-2011 50 12 4.167 AGIPI Masters Bury Schiltigheim Frankrijk
Dick Jaspers 18-09-2010 40 10 4.000 DBU Bundesliga Martens Magdeburg Duitsland
Dick Jaspers 12-03-2011 40 10 4.000 DBU Bundesliga Rudolph Magdeburg Duitsland
Francis Forton 30-11-2010 40 10 4.000 VES Loncelle Sint Niklaas België
Peter Ceulemans 13-12-2010 40 10 4.000 VES Weremans Sint Niklaas België
Dick Jaspers 05-02-2011 28 7 4.000 Supercup Sanchez Antwerpen België

Finale A en B-Ranking driebanden

Jeffrey Jorissen en Werner Ooijen
winnen in biljartcentrum Osdorp

Bij de finale van de A-Ranking eindigde
Jeffrey Jorissen in poule A met vier pun-
ten bovenaan en hij werd gevolgd door
Huub Wilkowski. Wilco van Wijk en
Herman van Daalen overleefden de
groepsfase niet. In poule B was Ruud
Hölscher erg sterk met vier punten en
een moyenne van 1.304. Martien van
der Spoel bleek met evenveel punten en
1.285 ook succesvol. Adrie Demming
en Eric van Hoorn werden uitgescha-
keld. In de kruisfinale was Jorissen met
1.216 veel te sterk voor Van der Spoel.
Wilkowski maakte op de andere match-
tafel een einde aan de titelaspiraties
van Hölscher. De finale was van hoog
niveau. Jeffrey Jorissen, die in biljart-
centrum Osdorp te Amsterdam zijn
thuiswedstrijden speelt, verzamelde de
vijfenveertig caramboles al na 27 beur-
ten en dat leverde een gemiddelde van
1.666 op. Verliezer Huub Wilkowski

kon met een totaal van 38 treffers nog
altijd 1.407 overleggen. 

B-Ranking
Eveneens in biljartcentrum Osdorp, dat
over vier grote biljarts beschikt, werd de
eindstrijd van de B-Ranking driebanden
georganiseerd. In poule A gaven Peter
van der Heijden en Nico de Boer de
toon aan en kwamen Freek Ottenhof en
Gert Swinkels niet tot de beste vier. Ger-
rie Geelen en Werner Ooijen voerden
het klassement in poule B aan waardoor
John Kuijken en Jan Zijlstra genoegen
moesten nemen met een bijrol. In de hal-
ve finale liet Geelen opponent De Boer
kansloos. Van der Heijden trok ondanks
1.000 moyenne aan het kortste eind
want Ooijen reikte tot 1.296. Werner
Ooijen liet er ook in het beslissende du-
el tegen Gerrie Geelen geen gras over
groeien: 35-15 (38).

Vlnr: Werner Ooijen en Jeffrey Jorissen. Foto: Sander Jonen, www.biljartendart.nl.      

KRUISFINALE
Van Donge & De Roo - 
Snellen Recycling 8 - 0
Snellen Recycling was kansloos tegen ti-
telverdediger Van Donge & De Roo en
kon met een 8-0 nederlaag het toernooi
verlaten. Jean van Erp won met 3-0 van
Harrie van de Ven, terwijl Martin Horn
van Barry van Beers de meeste tegen-
stand ondervond, het werd uiteindelijk
3-2 in het voordeel van Horn. Torbjörn
Blomdahl realiseerde tegen Peter Ceule-
mans een gemiddelde van 2.478 en
won met 3-1. Met 15-8, 15-12 en 15-
10 was Dick Jaspers vervolgens te sterk
voor Roland Forthomme. 

Crystal Kelly - 
Delta/Fast Bouwservice 4 - 4
Crystal Kelly kwam met de hakken over
de sloot langs Delta/Fast Bouwservice.
Raymond Ceulemans verloor met 0-3
van Glenn Hofman en Raimond Burg-
man zag Peter de Backer met 1-3 voor
gaan. In de tweede sessie zette Frédéric
Caudron zijn vriend en toekomstig
teamgenoot Eddy Leppens met 3-0 op-
zij. Het laatste woord was aan Frans

van Kuyk en Jean-Paul de Bruijn. Van
Kuyk leidde met 2-0, maar zag De
Bruijn op 2-1 komen. Via 15-2 kwam
Frans van Kuyk tot een 3-1 overwin-
ning. Dat grote verschil in de laatste set
was van cruciaal belang voor Crystal
Kelly, omdat de Waalwijkers dankzij
het hogere carambolesaldo een finale-
plaats afdwongen.

FINALE
Van Donge & De Roo maakte in de fi-
nale duidelijk dat de beker voor de der-
de keer mee naar Barendrecht moest.
Dick Jaspers was als eerste klaar met
Frédéric Caudron en claimde een 3-0
overwinning. Ook Blomdahl was tegen
Frans van Kuyk onderweg naar een 3-0
zege. Bij een 2-0 voorsprong en nog
twee caramboles te gaan, wist Van Ku-
yk met een reeks van negen de setwinst
te pakken (2-1). De vierde set werd
door Blomdahl nipt met 15-14 gewon-
nen. Op de andere tafels stond het tus-
sen Jean van Erp en Raymond Ceule-
mans 2-1 en bij Horn Burgman 1-2. Ge-
zien de setverhouding was de strijd be-
slist en kon Van Donge & de Roo zich
weer bekerwinnaar noemen.

Driebanden

Ad Koorevaar
zoekt team

Aangezien Ad Koorevaar komend sei-
zoen niet meer in de eredivisie drieban-
den bij Van Donge & De Roo speelt, is
hij beschikbaar voor een nieuw team.
Hij is bereikbaar via adkoorevaar@
12move.nl en 06-21515897.  

Driebanden eredivisie

Arbiter Eric van Thiel op zoek naar team  

Eric van Thiel is op zoek naar ander
eredivisieteam voor het volgende sei-
zoen. Gezien het gegeven dat Crystal
Kelly aan het laatste competitiejaar be-

zig is, komt hij nu vrij als arbiter. Eric
van Thiel kijkt daarom uit naar een an-
der team, waar ze eventueel van zijn
diensten als arbiter weer gebruik willen
maken. Daarom, mocht u als team inte-
resse hebben hiervoor, kunt u hem na-
tuurlijk mailen via ericvanthiel@ziggo.nl
of bellen naar 06-51703539.

Tweede divisie driebanden poule 1

Eduard Langhout
scoort 1.379 
Biljartcentrum Osdorp 2 – BeautySauna
Peize 4-4. Eduard Langhout 0.930 ver-
sloeg Anne Hoekstra 0.813. Bierling de
Schepper – Biljartcentrum Osdorp 2 4-
4. Uitblinker Eduard Langhout verza-
melde de 40 caramboles al na 29 beur-
ten en dat leverde een fraai moyenne
van 1.379 op. Tonny Buis en Leo Por-
tengen speelden met 0.897 remise te-
gen elkaar. Biljartcentrum Osdorp 2 –
Ribas 4-4. Ben Katwijk realiseerde
0.952 en bij de bezoekers kwam Hans
de Bruin tot een serie van acht.   
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Verrassende slotdag in biljartcentrum Osdorp

Martien van der Spoel 
winnaar Elite Grand-Prix
De eerste Elite Grand Prix bij biljartcentrum Osdorp in Amsterdam heeft
een verrassende ontknoping gekregen. Zowel Dick Jaspers als Raimond
Burgman werden in de halve finale uitgeschakeld. Dave Christiani en Mar-
tien van der Spoel namen de taak van hoofdrolspelers over. Na een span-
nende finale was het de pas uit de A-ranking gepromoveerde Martien van
der Spoel, die op de hoogste trede plaats nam. 
Dick Jaspers kwam
als winnaar van
poule A tijdens de
achtste finales ge-
makkelijk langs
Wim van de Berg.
In de kwartfinale
speelde Jaspers
met een gemiddel-
de van 2.000 de
Hagenees Glenn
Hofman uit het
toernooi. Maar
toen gebeurde het,
de nummer één
van de wereld-
ranglijst werd ver-
rast door de
2.500 van Dave
Christiani en kon
de finale vergeten.
Een soortgelijke er-
varing deed Rai-
mond Burgman
op, die in poule B
de beste was en in de achtste finale te-
gen Arie Demming tot 2.083 kwam.
Met Barry van Beers had Burgman ge-
zien de 50-26 eindstand ook weinig
problemen. Toen was het moment daar
en struikelde hij met 43-50 over Martien
van der Spoel.

Na zijn succes in poule G bereikte Van
der Spoel via Ruud Hölscher en Jean
van Erp de halve finale. Dave Christiani
wist zich als winnaar van poule D in de
achtste finale gemakkelijk van Jean-Paul
de Bruin te ontdoen. Harrie van de Ven
moest het in de kwartfinale ontgelden.

Martien van der Spoel en Dave Christiani. Foto: Santos
Chocron.

In Memoriam Toon van Gestel
Maandag 18 april kwam het droeve bericht dat groot biljartliefhebber
en inspirator Toon van Gestel op 67-jarige leeftijd is overleden. Al en-
kele jaren was hij ziek en na het overlijden van zijn geliefde vrouw An-
ja ging het steeds verder achteruit. Voor Toon was het al een tijd ge-
noeg en nu heeft hij zijn welverdiende rust gevonden. Wij zullen hem
altijd herinneren als grote drijfveer in het Veldhovens biljartgebeuren
en ver daarbuiten.
Midden 80er jaren kwam Toon bij La Ca-
rambole binnen als deelnemer aan het
Veldhovens driebanden kampioenschap.
Daarna had hij de smaak te pakken. Als
een van de weinige lokaliteiten met een
matchtafel wilde hij daarvoor een team
oprichten. In eerste instantie om regionaal
actief te zijn want het professionele drie-
banden stond toen nog in de kinder-
schoenen. 
Op initiatief van Hans Coolegem is er een
bijeenkomst uitgeschreven voor de B-Ran-
king en dit heeft Toon enthousiast gemaakt
voor het organiseren van regionale en
landelijke toernooien. Vanaf dat moment
is hij ook de kar gaan trekken voor de re-
gionale driebandenteams. Dit viel buiten
de KNBB en daaruit vloeide de oprichting van de VDN voort. Dit gaf veel strub-
belingen in de traditionele biljartorganisatie Toon heeft zich hier volledig voor in-
gezet. Zijn kennis van de reglementen was enorm groot en dat maakte hem sterk
in de organisatie. Buiten dit alles was hij een aimabele man en deed alles voor
de biljarter om het mogelijk te maken. Na vier jaren organisatie van de B-Ran-
king kwam er een verzoek voor een A-Ranking. Toen was het moment er om een
officiële stichting op te richten. De Stichting Biljart Promotie Veldhoven werd een
feit. En ook de eerst A-Ranking in Veldhoven waarbij het publiek bijna buiten
moest aansluiten. Een groot succes en daarna jaarlijks terugkerend. Zijn goede
contacten met spelers op elk niveau en arbitrage zorgde ervoor dat iedereen
graag bij biljartcentrum La Carambole in Veldhoven een ranking wilde spelen.
In de tussentijd was ook het aantal teams driebanden groot gegroeid en zorgde
Toon, die zelf ook fanatiek meespeelde, voor vele sponsoren. Het ging zelfs zo-
ver dat hij met medewerking van Jan Das een spelersbus regelde, vol sponsor-
reclame. Daar reden de teams het hele land mee door en meestal met Toon aan
het stuur. Dit alles werd georganiseerd op briefjes, achterkantjes van bierviltjes
en dergelijke kladjes, die hij in al zijn zakken verstopte. Toon van Gestel heeft
ook het Veldhovens driebanden kampioenschap nieuw leven ingeblazen toen
dat nodig was. Zelfs de wisselbeker is naar hem vernoemd. Zonder specifieke
kennis van een computer wist hij door het gewoon te doen, soms met hulp van
zijn zoon, en lukte het hem toch om vele wedstrijdschema’s te maken. Hij is ook
bij de eerste voorrondes van het verstandelijk gehandicapten toernooi als initia-
tor bezig geweest. Op het NK voor deze spelers was hij als arbiter aanwezig.
Dit alles heeft hij volgehouden tot zijn ziekte hem dit belemmerde. Dit deed hem
veel pijn want hij wilde wel maar kon niet meer. Toen zijn geliefde steun en toe-
verlaat Anja kwam te overlijden, ging Toon nog verder achteruit. De slepende
ziekte maakte het zelfs onmogelijk om nog aanwezig te zijn bij wedstrijden.
Meer dan 20 jaar heeft hij zich volledig ingezet voor de biljartwereld. Wij zul-
len hem blijven herinneren als een eerlijk en sympathiek mens. 

Derde divisie driebanden poule 1

Serie van 9 en 0.972 Richard van der Erf
en titel Select Windows
Biljartcentrum Osdorp 3 – ComLog
Elektrotechniek 8-0. Frans van den As-
sem en Richard van der Erf behaalden
beiden 0.714. NHD Borden Appel 2 –
Hairstyling Peter Borst 6-2. Dieter Wirtz
was de beste met 0.833 en serie van
acht. Hairstyling Peter Borst – Meg-
afa/Macsulman 4-4. Ab Bolk en Leo Ba-
rend hielden de punten in biljartcentrum
Osdorp. Blauw-Wit/De Klos – NHD Bor-
den Appel 2 8-0. De degradant haalde
met Piet van Beckum 0.833, Sjaak

Groen 0.744, Rienus Gennissen 0.729
en Joep Kruikemeier 0.517 onverwacht
uit. Door deze nederlaag werd runner-
up NHD Borden Appel 2 uitgeschakeld
voor de titel. Select Windows – Biljart-
centrum Osdorp 3 4-4. Het kampioen-
schap ging naar Select Windows dat
met Jan Viskil 1.000 een prima kopman
had al was de marge tegen Frans van
den Assem 0.942 slechts twee caram-
boles. Rob Spierenburg zorgde voor de
andere thuiszege in Beverwijk. Tweede divisie driebanden poule 3

Van Buren Bouwmaterialen 
bekroont sterk seizoen
Speelronde 19
Scheers Bestratingen – De Veemarkt 4-
4. Dennis Hoogakker kwam met 1.111
als beste speler voor de dag. 

Speelronde 20
CV Tuning – Wapen van Eerschot 1-7.
Joep van de Ven kwam er ondanks
0.827 niet aan te pas want Joop van
Hastenberg behaalde 1.206. The-
kes/Derks Optiek – P. Kaal aanne-
mersbedrijf 3-5. Jurgen de Ruyter en
Gert-Jan Esvelt scoorden 0.975 tegen
elkaar. De Veemarkt – S-S&P/De Dieze
6-2. Henk van Mourik gaf met 1.290
het goede voorbeeld. Dustin Jäschke
zette 35 uit 37 in de boeken. Van Bu-
ren Bouwmaterialen – Scheers Bestra-
tingen 6-2. Bij de formatie uit Daarler-
veen realiseerde Jan Vos 1.029. Hul-
termans Inst. Bedr. – Zwiers Grootkeu-
kenservice 2-6. Bij de gasten vielen
Ton Rovers 1.206, Riny Zwiers 1.081
en Pieter Hulsen 0.921 op. Biljartcen-
trum Arnhem – aMate Communications
8-0. Karel Brand haalde uit middels
1.176. 

Speelronde 21
aMate Communications – CV Tuning 4-
4. Vierde man Willie Minkels finishte na
39 pogingen bij zijn 35 caramboles.
Van Buren Bouwmaterialen – De Vee-
markt 5-3. In deze topper wonnen Ton
Vloedgraven en Marcel Krikhaar, terwijl
de remise van John Schollink voldoende
was voor de thuisploeg om de kampi-
oensvlag te hijsen. Jan Vos moest Dustin
Jäschke voor laten gaan. De Veemarkt
eindigde als tweede in de competitie.
Zwiers Grootkeukenservice – Biljartcen-
trum Arnhem 4-4. Louis van der Meijden
bleek met 1.176 een maatje te groot
voor de 0.970 van Rudy Gerritsen. P.
Kaal aannemersbedrijf – Hultermans Inst.
Bedr. 5-3. Bij de bezoekers kwam Din-
geman Picocrie tot 1.025 en Willy Da-
men produceerde een serie van negen. 

Speelronde 22
Bart Hultermans was als vierde man in
staat tot 1.206 en tegenstander Toon
van Heumen had dus tekort aan 0.931.
Voor CV Tuning valt het doek in de
tweede divisie.        

Open driebanden Geldrop

Succes voor Gerben de Greef en
Bjorn Jacobs in De Mixx
In een geweldige
sfeer werd met
tachtig deelnemers
het Open Geldrop
driebandentoer-
nooi in De Mixx ge-
houden. Is het met
Pasen meestal koud
en regenachtig, de
editie 2011 gaat
de boeken in als
een toernooi onder
zomerse omstan-
digheden. 
In de A-poule ver-
sloeg thuisfavoriet
Gerben de Greef
opponent Willy
Smetsers met 30-16
na 26 beurten. De
Greef realiseerde
met tien de hoogste serie van het evene-
ment. De plaatsen drie en vier waren
voor Frans van Nunen en Wim van
Deursen. In de B-klasse ging de titel naar

Bjorn Jacobs, die Johan Slegers in de
eindstrijd aftroefde. H. van Wanrooij
legde beslag op de derde plek en C. Vo-
gels werd vierde.

Vlnr: Bjorn Jacobs en Gerben de Greef. Foto: Frank Sanders.  
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Tweede divisie driebanden poule 2

Pearle Opticiens en BP Bleijenhoek
houden de spanning er in
Speelweek 20
’s-Lands Welvaren kwam tot remise te-
gen GS vd IJssel BV. De Wellse Vaert
won met 6-2 van Team Rasenberg. Mar-
cel Hopmans liet 1.212 in de boeken
bijschrijven. Pearle Opticiens liet een
steekje vallen tegen Eekhoorn 2 en
speelde 4-4 gelijk. Leslie Menheer blonk
uit met 1.739 en een serie van tien. BP
Bleijenhoek profiteerde van de kleine
misstap van Pearle Opticiens en won
met 6-2 van Aartsbouw.

Speelweek 21
Eekhoorn 2 won met 6-2 van De Wellse

Vaert. Jerry Hermans tekende voor een
reeks van tien. Aartsbouw hield de
spanning er in door thuis met 5-3 van
Pearle Opticiens te winnen, hierdoor
zal pas in de laatste speelronde duide-
lijk worden wie volgend seizoen in de
eerste divisie uitkomt. Leslie Menheer
zorgde voor de enige winstpartij bij het
team uit Sas van Gent en realiseerde
1.538. Teletronika speelde gelijk tegen
de nummer twee op de ranglijst BP
Bleijenhoek. Team Rasenberg moest ’s-
Lands Welvaren voor laten gaan en ver-
loor met 2-6. Voor de gasten was Jaap
Hameling met 0.921 de beste speler. 

Arbitersvereniging district Venlo 

Editie 25 van Arbiterstoernooi 
ook bij Van Tienen in Tegelen
Zo’n 26 jaar geleden vonden twee biljarters van het district Venlo, de he-
ren Hay van Tienen en Theo Dericks, het tijd worden om een toernooi te or-
ganiseren uit dankbaarheid voor het vele werk dat de arbiters voor hen
verrichtten. Het werd een jaarlijks terugkerend evenement want het 25e
arbiterstoernooi wordt van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni gehouden
bij café-biljartzaal Van Tienen aan Kaldenkerkerweg 19 in Tegelen. Slechts
éénmaal vond het toernooi vanwege trieste omstandigheden geen door-
gang. 

Hay van Tienen. 
Foto: Huub Leijendeckers.

De arbitersvereniging van het district
Venlo telt 25 leden en Paul Beckers, de
eerste voorzitter van deze vereniging, is
de enige arbiter die er al die tijd bij
was. Van Tienen en Dericks vonden bij
de oprichting dat de arbiters beloond
mochten worden voor hun diensten en
Hay van Tienen stelde zijn biljarts be-
schikbaar, aangevuld met prijzen, hap-
jes en drankjes. Inmiddels zwaaien
John en Sandra van Tienen de scepter
in café-biljartzaal Van Tienen, maar dat
maakt niets uit want het arbiterstoernooi
wordt al voor de 25e keer in deze bil-
jartlocatie georganiseerd en alles is nog
altijd prima verzorgd. Het groot arbiter-

stoernooi vindt plaats vanaf vrijdag 3 ju-
ni om 19.00 uur. Zaterdag en zondag
is de aanvang 11.00 uur. Op zaterdag
4 juni wordt de arbiters door het district
Venlo een receptie aangeboden van
19.30 tot 21.00 uur. Iedereen is daar
van harte welkom. Aansluitend organi-
seert het district Venlo een feestavond,
waarbij de aanwezigheid van alle le-
den en partners van het district even-
eens op prijs gesteld wordt. Tijdens de
receptie en feestavond bij Van Tienen
zijn ook de oprichters Theo Dericks en
Hay van Tienen aanwezig. De arbiters
en partners krijgen door het bestuur van
district Venlo ook een etentje aangebo-
den.

Theo Dericks.

Vierde divisie driebanden poule 4

Thekes Herpen 6 gaat spannende slotfase in
Speelronde 20
In Oosterhout kwam Eekhoorn 5 tot een
gelijkspel tegen De Maasstad. Johan
Leeman van de thuisclub speelde de
kortste partij en won in 38 pogingen
van Ben Wuijts. ’t Rijens Vat zag de
punten met 2-6 naar Rosmalen/De Ha-
zelaar 3 gaan. Voor de gasten speelde
Jo van den Hanenberg in 32 beurten
uit. ’t Ivoor 2 snoepte een belangrijk
puntje af van Thekes Herpen 6 en
kwam tot 4-4. Eekhoorn 8 zag de volle
winst naar De Uitspanning 2 gaan en
verloor met 0-8. Rosmalen/De Haze-
laar 6 behaalde een 8-0 overwinning
op BC Amerzoden. 

Speelronde 21
’t Rijens Vat kwam met 8-0 gemakkelijk
langs Eekhoorn 8. Gerrit de Heer vol-
bracht zijn missie tegen Johan Aarts in
39 beurten. RCD/Kloens Bestrating
bleef in evenwicht met Eekhoorn 5 en
speelde gelijk. Rosmalen/De Hazelaar
3 wist Ad Hordijk Bilj. Art. 2 met 6-2
van zich af te schudden. Thekes Her-
pen 6 won thuis met 6-2 van Rosma-
len/De Hazelaar 6. Voor de gasten
redde Gert Swinkels de eer. Thekes
Herpen 6 en De Uitspanning 2 zullen
in de laatste speelronde onderling uit-
maken wie zich kampioen mag noe-
men.  

Tweede divisie driebanden poule 4

BC Tegelen kampioen en naar de
eerste divisie

Speelronde 20
Bojangles/Verhoeven verloor thuis
met 3-5 van Iwécom en zag hiermee
de kans op het kampioenschap verlo-
ren gaan. Murat Hayta voorzag het
treffen nog wel van een beetje room
en zette in 29 omlopen Marco Wolfs
opzij. De Vrachtkar 4 ontving BC Te-
gelen en speelde 4-4 gelijk. Rob
Mans van de Limburgers kwam via
een serie van elf tot 1.379. Omdat
ook Burgmans-Biljarts veloor, kon BC
Tegelen het kampioensfeest en de pro-
motie naar de eerste divisie vieren.
Van Oort Tentenverhuur speelde naar

een 8-0 zege op J&W Electrogroep.

Speelronde 21
Thuis kwam BC Tegelen tot 4-4 tegen
Boers en Roosenboom. Paul Savelkoul
en Michael Schlieper zorgden voor
de punten. Burgmans-Biljarts.nl ver-
pletterde Bojangles/Timmerbedrijf
Verhoeven met 8-0. De carambolever-
houding van 150 tegen 71 spreekt
voor zich. Johan Royers zette 1.904
in de boeken. Iwécom en De Vracht-
kar 4 deelden de punten. Tom Ronge
van het team uit Reusel liet 1.081
achter zijn naam schrijven. 

BC Tegelen met vlnr: Rob Mans, Lutz Heller, Michael Schlieper en Paul Savelkoul.
Foto: Huub Leijendeckers.

Derde divisie driebanden poule 6

Rosmalen/De Hazelaar pakt één
wedstrijd voor het einde koppositie

Speelronde 18
De Veemarkt 2 – Biljartcentrum Arnhem
2 5-3. Marc van den Burg en Hein van
Diek speelden 0.673 tegen elkaar. 

Speelronde 20
Thekes Herpen 7 – Rosmalen/De Haze-
laar 2-6. Met drie biljarters boven
0.600 vertrokken de bezoekers met de
winst. De Driehoek – Poohendisney-
shop.nl 8-0. Timo Peters behaalde

0.945 en Erwin Schwinning won met
35-34 na vijftig beurten van Arno Klaas-
sen. Rosmalen/De Hazelaar 2 – Thekes
Herpen 2 2-6. Willem Hollander 0.717
maakte twee caramboles te weinig te-
gen Hans van de Haterd 0.760. De
Veemarkt 2 – 't Ivoor 4-4. Kopman
Marc van den Burg was met 0.853 de
beste van iedereen. 

Speelronde 21
Rosmalen/De Hazelaar – De Veemarkt
2 6-2. De nieuwe koploper kwam sterk
voor de dag via Cees Wittens 1.166,
Leo van de Laar 0.810, Peter Stuiver
0.744 en Paul Leermakers 0.491. 't
Ivoor – Parkzicht 4-4. John van Essen en
Adri Verhoef verknalden het Boxtels
feestje. Thekes Herpen 2 – Poohendis-
neyshop.nl 4-4. Vierde man Bernd Ou-
wens verzamelde de 30 treffers al na
21 pogingen en dat leverde een fraai
moyenne van 1.428 op. Zijn kopman
Geert-Jan Manders reikte tot 0.945. Bil-
jartcentrum Arnhem 2 – Rosmalen/De
Hazelaar 2 2-6. Voor de gasten boekte
Willem Hollander 0.813. 

Speelronde 22
De Driehoek – Thekes Herpen 2 4-4.
Theo Peters 1.060 voor de thuisploeg
en Bernd Ouwens 0.789 bij de gasten
leverden de beste prestaties. Op vrijdag
29 april valt de beslissing als 't Ivoor op
bezoek gaat bij SenS-Software. Lijst-
aanvoerder Rosmalen/De Hazelaar
reist die dag naar Parkzicht.

Bernd Ouwens van Thekes Herpen 2:
moyenne 1.428.   
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www.genoegkeus-shop.nl

District Venlo

Damesteam Venlo e.o. 2 
de beste in De Herströat te Horst

Met drie deelneemsters van de organi-
serende vereniging De Jordaan, aange-
vuld met Marijke Cuijpers, won het vier-
tal van Venlo e.o. 2 de strijd tussen de
damesteams district Venlo. Venlo 2 ver-
sloeg Venlo 1 met 6-2. Toos de Rijck,
Yvonne Coumans en Diana Tax bleven
aan de goede kant van de score. Marij-
ke Cuijpers maakte één carambole te
weinig tegen Connie van Deur, die een
gemiddelde van 2.34 realiseerde en te-
vens met negen de hoogste serie op
haar naam zette. Tegen 't Klötske bleef

Venlo 2 eveneens met 6-2 aan de goe-
de kant van de score. Diana Tax was
wederom goed voor de kortste partij
met haar 29-18 zege na negentien
beurten op Marij Hermens. Toos de
Rijck en Yvonne Coumans wonnen ook,
waarbij Coumans een reeks van negen
produceerde. Marijke Cuijpers kwam
tegen Marli Loobeek twee treffers tekort.
De wedstrijd tussen 't Klötske en Venlo 1
kreeg een 2-6 eindstand. Venlo 1 be-
zette daarmee de tweede plaats, terwijl
't Klötske de rij sloot.

Foto: Jeanine Cox-Peters.

Competitie Oost-Nederland

Jeugdteam van The City Dibo 
uit Deventer kampioen 

In de gezamenlijke jeugdcompetitie van
de districten Berkel en Slinge, Twente
en Stedendriehoek is The City Dibo als
winnaar uit de bus gekomen. De suc-
cesvolle formatie  bestaat uit Glenn en
Ramon Grolleman, Peter Kral en Dennis
Valk. Van de twintig wedstrijden wer-
den er maar drie verloren. Met een to-

taal van 586 winstpunten had men een
voorsprong van liefst 33 punten op
naaste achtervolger De Driehoek uit
Lichtenvoorde. Bovendien was het per-
centage caramboles liefst 95.44 en dus
een geweldige teamprestatie. The City
Dibo heeft zich rechtstreeks geplaatst
voor het NK Jeugdteams, 4 en 5 juni
a.s. in Vlaardingen.
Team Wedstr Pnt % Car
1. The City Dibo 20 586 95.44
2. De Driehoek 20 553 90.23
3. EGB 20 495 84.56
4. t Heukske 20 487 81.54
5. JBV Deventer 20 447 76.64
6. 't Kevelder 20 375 67.86

Foto: Paul Kral.

Driebanden 2e klasse district Nijmegen

John Kokken 
heeft langste adem
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. J. Kokken De Vriendenkring 12 0.647 6
2. M. Keijzers De Wester 10 0.535 4
3. B. van Daal OGC 9 0.472 6
4. K. Pattiruhu 't Ottertje 7 0.478 5
5. C. Cornelissen Luctor 6 0.503 4
6. L .van Dijk Kort Oisterwijck 6 0.463 6
7. J. Klompenburg Old Dutch 3 0.483 7
8. E. Hermsen Central 3 0.432 4

De gewestelijke finale is 21-23 oktober
in district Veluwezoom. 

2e Jan Hoogers Bokaal 
te Hattem
Van 6 t/m19 juni 2011 organiseert biljartvereniging DOS
Hattem voor de tweede keer het open C1-C2 libre-kader
toernooi om de Jan Hoogers Bokaal (moy. 2.00-15.00). 

De voorrondes in poules van 4 zijn van 6 t/m 16 juni.

De grote finale vindt plaats in het weekend van 17-19 juni 2011. 
Kaderspelers spelen tot de kwartfinale tegen elkaar. 
Voor meer informatie ga naar www.doshattem.net (nieuws en dan 2e editie Jan
Hoogers Bokaal aanklikken). 
Inschrijven per email naar: g.hoogers@planet.nl.

De gegevens van het inschrijfformulier dat op de site staat even doormailen.
Kosten inschrijving € 5,00 (behalve een wisselbokaal zijn er 4 geldprijzen).
Voor nog meer informatie kunt u bellen met G. Hoogers 06-40461151.
Inschrijven kan tot 23 mei. 

Bandstoten 2e klasse NON 

Ronny Freriks 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ronny Freriks BCA Aalten 10 3.52 24
2. Willem Vierwind Wapen van Epe 10 3.44 25
3. Alex ter Weele Pomerans 1928 10 3.40 25
4. Sander Sloots De Veemarkt 10 3.39 39
5. Harrold Slijkhuis Martin 8 2.85 13
6. Arno van der Sman The City Dibo 5 2.22 23
7. Corrie Bührmann Grens/Ribbelt 3 2.65 19
8. Henk Prinsen Overkamp 0 2.64 22

Het NK is 13-15 mei in Maarland-Eijs-
den.  

Bandstoten 2e klasse NON

Titel De Haan maar Van Vlierden naar NK

In Zaal Verploegen te Wijchen

Team Finals 2011 van district 
Nijmegen prachtig evenement

Sfeervol, gezellig, sportief, enthousiast
en ongemeend spannend, het omschrijft
de afsluiting van de competitie, de Team
Finals van het district Nijmegen. Het
was een primeur maar wel een zeer ge-
slaagde. De deelnemende teams betre-
den onder veel geklap en geklepper het
podium om hun prijs in ontvangst te ne-
men. Kampioen of niet, iedereen deelt
in de feestvreugde. Iedereen kijkt terug
op een geslaagde eerste editie van de
Team Finals. De complimenten aan alle
deelnemende teams! Dankzij de con-
stante fantastische inzet van 
de teams en hun supporters verliep het
tellen en schrijven van de wedstrijden
soepel, sportief en uitstekend georgani-
seerd. Op weg naar de tweede editie
van de Team Finals. De komende weken
wordt er geëvalueerd, opdat de tweede
editie nog beter wordt. Er zal o.a. aan-
dacht zijn voor de tijdsplanning, de
communicatie, de play-offs en de orga-
nisatie. Ook uw ideeën zullen bespro-

ken worden. Maak gebruik van de mo-
gelijkheid om bij te dragen aan verbe-
tering.  
Opbouwende kritiek is welkom via seb-
ina@home.nl. Hebt u ideeën voor ver-
betering? Mail naar: bvwoezik@biljar-
tevents-wijchen.nl
Kampioen Klasse
Lammie Driebanden 1
Old Dutch Driebanden 2
Zambomba Libre 1
De Corner Libre 2
’t Ottertje 2 Libre 3
DLS Libre 4
Heideroosje 3 Libre 5
Woezik 2 Bandstoten

Kampioen 't Ottertje 2 van de C3 klasse. Foto: www.biljartevents-wijchen.nl.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. P. de Haan De Friesche Club 12 3.50 39
2. Dick van Vlierden De Harmonie 10 2.94 22
3. Eric Binnenmars Den Mariënberger 8 2.76 19
4. Henk Fijn DOS 8 2.61 17
5. Klaas Kuindersma Bierling De Schepper 6 2.62 16

6. Cris Bakker Carambole 4 2.44 16
7. Douwe Hovinga Blazende Veiligheid 4 2.39 23
8. J. Warners ABC ’08 4 2.20 13

Dick van Vlierden gaat naar het NK,
van 13-15 mei in Maarland-Eijsden. 
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Partycentrum voor 
feesten en partijen

Diessenseweg 34
5081 AJ Hilvarenbeek

Tel: 013-505 16 14

Biljart - Dart - PartijenBiljart - Dart - Partijen

2 Wilhelmina biljarts en 3 dartbanen

Spoorlaan 15-17
5751 JM Deurne

Telefoon: 0493-313862
Maandag + dinsdag gesloten

Woensdag open vanaf 14.00 uur
Donderdag + vrijdag vanaf 19.00 uur

Zaterdag vanaf 14.00 uur
Zondag vanaf 14.00 uur

Gasterij Keijzer

Brabants bruin Café

Café Zaal Eetcafé

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

• speeltuin •  biljart 
•  jeu de boules

• verrassende menu’s 
•  feesten •  thema-feesten

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

Tel: +31(0)486 45 39 62

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

Maandag gesloten

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

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar
Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

UNIEK IN HERPEN
Elke zondag dansen in zaal “THEKES”

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

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

OERGEZELLIG OUDERWETS UIT!

IN

Zaal voorzien van airconditioning!

café - darts - biljart

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

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

Stationsstraat 8 •  5751 HE Deurne
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Klasse C1 district Kempenland

Kampioenstitel voor Dubac 3 

Dubac 3 had 12 punten nodig in de
laatste wedstrijd van de competitie in de
C1-klasse van het district Kempenland.
Tegen de Koikarpers 1 uit Mierlo-Hout
zorgde Jo Roest al in de eerste partij
voor deze twaalf punten, waardoor het
kampioenschap al een feit was. Roest
mocht aan het einde van de partij niet
mopperen dat tegenstander Wim Kolen
verzuimde te finishen: 150-106 in 30
beurten. Mocht er nog druk op de ketel
gezeten hebben dan was die er in het
tweede duel helemaal af toen Ad van
Kraaij en Jos Bierens aan de tafel ver-

schenen. Na een moeizame start van
beide spelers wist Jos Bierens als eerste
aan te tikken: 250-147. Bierens kreeg
als beloning vijftien punten toebedeeld.
In de slotpartij in De Donk te Duizel ver-
sterkte Adri Dijkmans het feestgevoel
nog wat extra. Dijkmans klopte de Belg
Luc Mandiau, eveneens in zestien beur-
ten, met 200-208, waardoor het kam-
pioenschap volledig terecht bij Dubac 3
terecht kwam. Men mag op zondag 29
mei strijden om een plaats op het NK tij-
dens de gewestelijke teamfinales in
Oost-Maarland.

Vlnr: Jos Bierens, Adri Dijkmans, Dré Huijbers en Jo Roest.  

Klasse C4 district Venlo

De Maasoever prolongeert titel

In de C4 klasse van het district Venlo
toonde De Maasoever zich opper-
machtig in het seizoen 2010-2011.
Met 135 punten na 22 wedstrijden
had de formatie uit Kessel een ruime
voorsprong op naaste achtervolgers
Maasbree en De Vriendenkring 2. Een
jaar eerder was De Maasoever ook al

de beste gebleken. Het succesvolle
team bestond dit seizoen uit: Cetin Ko-
sar (22 wedstrijden), Metin Gundog-
du (22), Jack Thijssen (4), Fatmir Ra-
madan (17), Hay Hanssen (1) en Er-
can Kosar (22). De gewestelijke finale
is zaterdag 28 mei bij 't Kempke in
Stein.

11e Open biljarttoernooi 
van Rood 2011 te Mill
Van 14 juni t/m 2 juli organiseren Het Westerlaken en bil-
jartclub De Wester voor de 11e keer het open biljarttoernooi
van rood over 20 beurten in De Wester Havikstraat 1 te Mill.
In de 1e ronde wordt gespeeld in poules op dezelfde mid-
dag of avond. De volgende rondes zijn volgens afvalsysteem. Het inschrijfgeld is
€ 4,00 te voldoen bij aanvang van de 1e wedstrijd.

Er wordt gespeeld in 2 klassen.
B klasse van 0 tot 1,50 moyenne (Libre).
A klasse van 1,50 tot 3,00 moyenne (Libre).
Spelers met een hoger moyenne kunnen niet inschrijven.

De winnaar van de A klasse ontvangt de wisselbeker beschikbaar gesteld door
Jan Willems. De winnaar van de B klasse ontvangt de wisselbeker beschikbaar
gesteld door Frans Maas. Bovendien ontvangen de nummers 1 t/m 4 van beide
klasse een waardevolle prijs. Tevens is er een trofee in beide klasse voor de hoog-
ste serie.

De wedstrijden worden gespeeld van 14 juni t/m 2 juli.
De finales ( 8 A en 8 B klasse spelers ) worden gespeeld op zaterdag 2 juli.

Inschrijven voor 6 juni middels opgavestrookje bij De Wester of sturen naar Frans
Maas Leeuwerikstraat 7  5451 VC  Mill. Inschrijven kan ook per E mail naar
frans.annemarie.maas@hetnet.nl
Voor informatie kunt u kontact opnemen met Frans Maas tel. 06-51390395

Opgavestrookje

Hierbij geef ik mij op voor het biljarttoernooi van rood 2011 in De Wester.

Naam………………………………………...............................

Adres………………………………………................................

Postcode …………..... Woonplaats………………………………

Telefoon nummer ……………..................................

E mailadres …………………………………………….

Mijn libre gemiddelde is ………………………

Ik kan wel / niet ’s middags biljarten

$

Driebanden speelweek 6
In de eerste klasse zorgde Jo van Cuyk
(Pomerans) voor 1.000 na 27 uit 27.
Bij D’n Anlaup tegen De Zwaantjes A
drie opvallende biljarters. Sjef van den
Heuvel, serie van negen, produceerde
41 caramboles na 38 beurten. Teamge-
noot Johnny van Melis, eveneens reeks
van negen, kwam tot 26 uit 26. Bij de
thuisploeg bleek Hans van Eijk via 23
treffers na 26 pogingen de beste. Theo
Keijzers van Steeds Vooruit haalde in
klasse twee uit met zeventien punten na
vierentwintig beurten. Een zeer goede
partij was er in de vijfde klasse te be-
wonderen van Lambert van Kol. De spe-
ler van Nooit Gedacht stond al na der-
tien pogingen aan de eindstreep met
negen caramboles.   

Speelronde 7
Halverwege de competitie maakte Hans

van Eijk namens D’n Anlaup in de eer-
ste klasse 23 caramboles na 24 beur-
ten. Gijs van der Horst (De Zwaantjes B)
hoefde maar 25 keer van zijn stoel voor
de 22 treffers. Ook viel er in de vijfde
klasse een korte partij te bewonderen
want Marinus van Bussel won namens
Steeds Vooruit na vierentwintig beurten
en zeventien punten.  

Speelronde 8
Sjef van den Heuvel zorgde namens De
Zwaantjes A in de eerste klasse voor
een gemiddelde van 1.413 na 41 ca-
ramboles en 29 beurten. Bij D’n An-
laup was Ronald Roozen met 21 tref-
fers na 22 pogingen snel aan de eind-
streep. Frank Jonker van HGL zorgde
voor 33 uit 33. In de derde klasse was
Louis Maas (OVU) goed voor drieën-
twintig punten na achtentwintig beur-
ten. 

Bandstoten 2e klasse gewest ZN

Leon Keulen plaatst zich 
bij Van Tienen in Tegelen voor NK

In café-biljartzaal Van Tienen in Tegelen
werd een heel spannende gewestelijke
finale Zuid-Nederland in de tweede klas-
se bandstoten klein gehouden. In het
onderlinge beslissende duel ontmoette
koploper Marco Wolfs (11 punten) run-
ner-up Leon Keulen (9 punten). Wolfs ver-
loor de partij en had slechts twee ca-
ramboles te weinig om op moyenne
kampioen te mogen zijn. Keulen zorgde
met 4.28 voor het beste algemeen ge-
middelde. Wolfs realiseerde dankzij
6.81 de kortste partij. Jeroen de Vries

had met 32 treffers de eer van de hoog-
ste serie. Leon Keulen gaat dus naar het
NK, dat van 13 tot en met 15 mei in
Maarland-Eijsden wordt georganiseerd.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leon Keulen La Plaza 11 4.28 20
2. Marco Wolfs DBA 11 4.27 27
3. John Huizinga La Plaza 8 3.18 20
4. Cor de Ree De Ketsers 7 3.39 25
5. Jan Brueren SSV 6 3.08 19
6. Wilfried Godschalk VOP/DWH 6 2.52 18
7. Jeroen de Vries De Toerist 4 2.97 32
8. Jan Donkers De Koikarpers 3 3.09 15

Speelronde 9
Bij eersteklasser De Zwaantjes A reali-
seerde Nico van den Heuvel bij zijn 49
caramboles na 37 beurten een serie
van twaalf. Pomerans haalde tegen D’n
Anlaup met liefst drie spelers uit. Adri-
aan Adriaans versloeg Jan Rosmulder
na 24 pogingen met 31-25. Jo van
Cuijk scoorde 27 uit 26 en Jan van Gef-

fen stond na 28 omlopen aan de finish
met een totaal van 23. Gerard Klomp
van Ons Vermaak zorgde in klasse
twee voor 25 uit 27. Klasse drie was
met Wim Sanders (OVU) goed voor
achttien treffers na vierentwintig beur-
ten. Lambert van Kol (Nooit Gedacht)
bracht de hoogste serie op zes in klasse
vijf. 

Foto: Anja de Vries.
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Billardcafé "De Veemarkt"Billardcafé "De Veemarkt"
Fam. Sloots Veemarkt 4 Fam. Sloots Veemarkt 4 

7001 EE Doetinchem7001 EE Doetinchem
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Eredivisie topteam ronde 12

The City T.T./Blitz Optiek derde en
degradatie De Wellse Vaert
In de afsluitende ron-
de van de eredivisie
voor topteams heeft
The City T.T./Blitz Op-
tiek twee zeges be-
haald en dat beteken-
de definitief de derde
positie in de eind-
stand. Zelfs een even-
tuele dubbele neder-
laag was zonder ge-
volgen gebleven want
de marge ten opzichte
van nummer vier
's Lands Welvaren be-
draagt vijf punten. De Wellse Vaert gaat
terug naar de eerste divisie. 

The City T.T./Blitz Optiek – 
De Pelikaan 4-2
Freek Ottenhof bleef met lege handen,
mede omdat Ludger Havlik in één beurt
naar de tweehonderd caramboles
47/2 snelde. René Tull versloeg met
30.00 moyenne en serie van 103 Den-
nis Timmers in het 71/2. Jos Bongers
haalde het met vijftien treffers verschil te-
gen Ad Klijn. 

De Pelikaan – 
Helmink Woon Techniek  4-2
Matthijs Bakker zette Johan Devos via
200-147 (8) opzij. Dennis Timmers te-
gen Christoph Hilger werd 150-97 na
negen pogingen. Ad Klijn kwam er niet
aan te pas tegen het bandstootmoyenne
van 16.67 van Wiel van Gemert, reeks
van 52. 

The City T.T./Blitz Optiek – 
Helmink Woon Techniek  4-2
Freek Ottenhof rekende af met
Christoph Hilger. René Tull trok aan het
kortste eind tegen Johan Devos. Jos Bon-
gers en Wiel van Gemert maakten er
een spannende partij van gezien de
100-92 uitslag na zeven omlopen. 

De Graafschap Biljarts – 
De Wellse Vaert 4-2
Jurgen de Ridder was met een ge-
middelde van 40.00 en serie van 119
de meerdere van René Luijsterburg.
Frank Vermeulen boog middels 119-
150 (7) voor Peter Vandeloo. Martien
van der Spoel bleek met 11.11 opper-
machtig tegen Ludo Kools in het ban-
denspel. 

De Wellse Vaert -  
Buiting Staalconstructie   0-6
René Luijsterburg strandde met 192-
200 in het zicht van de haven tegen
Roy van Raaij. Peter Vandeloo leed een
nederlaag tegen Koen Workel, reeks
van 102 in het 71/2. Ludo Kools ging
fors onderuit tegen het moyenne van
14.29 van Dave van Geel. 

De Graafschap Biljarts – 
Buiting Staalconstructie   0-6
Lyon Megens trok met 115-200 aan het
kortste eind tegen Roy van Raaij. Marco
Kivits was nipt de mindere van Koen
Workel: 141-150. Gerrie van Eck volg-
de dit voorbeeld tegen Dave van Geel
(86-100). Volgend seizoen speelt Buiting
Staalconstructie onder de naam TS Me-
tals in Den Mariënberger te Mariënberg.

Ludger Havlik. Foto: www.billardnews.de. Eerste divisie driebanden poule 1

Doek valt voor Duotrans en Snip Biljarts 
Speelronde 20
Schuler Cues – Eekhoorn 6-2. Dave van
Havere scoorde in eigen huis 1.500. Bij
de gasten redde John Roovers de eer na
1.451 en serie van negen. Snip Biljarts
– De Vrachtkar 2 2-6. Gülsen Degener
0.914 speelde haar beste partij van het
seizoen maar dat was onvoldoende te-
gen de 1.285 van Luc Royberghs. W.
van der Sanden – Aardexpress BV/The-
kes 6-2. Johan Claessen 1.250 bleek
net iets beter dan de 1.138 van Ton de
Keijzer. Marc Roofthooft boog voor de
1.046 van Nicky van Venrooij. Richard
Berkelmans produceerde een fraaie se-
rie van elf. Particolare – Van den Broek
Biljarts Amsterdam 0-8.  De langste par-
tij, tussen Jurgen Goris en Inwon Kang
duurde 43 beurten: 44-45. Marc Celen
en Frank Smetsers (1.000) kregen 39
kansen van respectievelijk Haengjik Kim
en Therese Klompenhouwer. Wilco van
Wijk 1.029 trof met Jeffrey Jorissen
1.323 de beste tegenstander. 

Speelronde 21
Snip Biljarts – Sanders Vloerenshop 2-6.
Door dit verlies viel het doek definitief
voor de thuisploeg en was degradatie
naar de tweede divisie een feit. Dirk

Snip redde de eer. De Vrachtkar 2 -
Schuler Cues 1-7. Frans de Vos gaf met
1.250 het goede voorbeeld. Davy van
Havere scoorde 1.153. BC Capelle/
TMS int. – Particolare 6-2. Bert Hoefna-
gels 1.097 bleef Wilco van Wijk 1.024
drie caramboles voor. Jurgen Goris was
bij de gasten succesvol dankzij 1.285.
Eekhoorn – Duotrans 6-2. Eddy Willems
realiseerde met 45 uit 43 de kortste par-
tij. Duotrans degradeert en valt uit el-
kaar. Aardexpress BV/Thekes – Van Me-
lis Handelsonderneming 4-4. Belangrijk-
ste nieuws was dat Wiljan van den Heu-
vel volgend seizoen de overstap maakt
naar Aardexpress BV/Thekes. Peter van
den Heuvel en zoon Erwin stoppen in ie-
der geval voor één jaar in verband met
andere prioriteiten. Het is nog afwach-
ten welk team en in eerste of tweede di-
visie in 2011-2012 in Bakel driebanden
wordt gespeeld.

Speelronde 22
Schuler Cues – Snip Biljarts 8-0. Alle
vier de thuisspelers eindigden tussen de
1.022 en 1.153. Particolare – Eek-
hoorn 2-6. Eddy Willems 1.285 en
Adrie Demming 1.046 gaven het goe-
de voorbeeld.

Eerste divisie driebanden poule 2

Darten-Biljarten.nl brengt De Veemarkt
in Doetinchem eredivisie

Kampioen Darten-Biljarten.nl houdt wel van een Jägermeister met Fanta. 
Vlnr: René Dericks, Markus Galla, Stefan Hetzel en Wim Vredeveldt. 
Thorsten Frings ontbrak wegens EC verplichtingen. Foto: Linda Dierssen.    

Speelronde 20
Integron Marktonderzoek – Corfu/AH
van Hamond 6-2. Arie Weijenburg
1.128 en serie van tien verloor tegen
de 1.153 en slotreeks van vier van Mi-
chel Van Camp. René Wijnen 1.451
versloeg Wil Janssen 1.161. Bert Pij-
nenburg tegen Eric Aerts leverde 1.250
tegen 1.027 op. Dallinga.com – Melo-
dy Amber 2-6. Wim van Cromvoirt gaf
met 1.285 het goede voorbeeld. De

Distel Biljarts – Biljartcentrum Osdorp 6-
2. Meest opvallend was de serie van
zestien van Jan Arnouts (1.153) dat een
evenaring van het record van Stefan
Hetzel betekende. Darten-Biljarten.nl –
TOVV.NL/MCR 2 4-4. In deze topper
zette Thorsten Frings met 45 uit 21 een
fraai gemiddelde van 2.142 op het sco-
rebord. Stefan Hetzel realiseerde 1.607
en reeks van tien. René Dericks boog
ondanks 1.222 want Dirk Weeremans
behaalde 1.666. 

Speelronde 21
La Plaza Hoensbroek – Darten-Biljar-
ten.nl 4-4. De koploper kwam door
nederlagen van Stefan Hetzel en René
Dericks zeer verrassend met 4-0 achter
in deze kampioenswedstrijd. Markus
Galla, in de plaats van Thorsten Frings,
en Wim Vredeveldt trokken de stand ge-
lijk en de 4-4 betekende de titel en voor
het eerst in de geschiedenis van billard-
café De Veemarkt te Doetinchem is er
vanaf 2011-2012 eredivisie te bewon-
deren. Jumbo Warmond – De Distel Bil-
jarts 0-8. Rob Lamboo 1.458 boog
voor de 1.875 van Jan Arnouts. Samen
met Bert van Manen 1.551, Henriek

Hanegraaf 1.406 en Kay de Zwart be-
tekende dat een teammoyenne van
1.463 en dat is maar vier beurten ver-
wijderd van het seizoenrecord van Van
den Broek Biljarts Amsterdam.
TOVV.NL/MCR 2 – Melody Amber 6-2.
Wim van Cromvoirt redde middels
1.125 en reeks van tien de eer. Hans
de Groot 1.551 en Tom Persijn 1.285
pakten flink uit.

Speelronde 22
De Distel Biljarts – Corfu/AH van Ha-
mond 6-2. Jan Arnouts 1.184, Bert van
Manen 1.285 en Kay de Zwart 1.000
bleven aan de goede kant van de score.

Poolbiljart voor senioren

Vier Nederlandse kampioenen in
SPC Woensel te Eindhoven

René Peeters wint straight pool
In de finale tussen René Peeters en Jimmy
Worung kwam Peeters met 11-56 ach-
ter, 66-56 voor om uiteindelijk met 100-
61 te winnen. Peeters had eerder in de
kwartfinale afgerekend met Richard Hes-
ling en daarna Gijs van Helmond met
100-97 verslagen. Brons was er voor
Ronald van Adrichem en Van Helmond. 

Gijs van Helmond pakt 
8-ball titel
In een spannende eindstrijd klopte Gijs
van Helmond opponent Ronald van
Adrichem met 6-5. De winnaars van de
derde plek waren Martijn Woonings en
Jacco Wieringa. Opvallend was dat een
speler het presteerde om een gat in het
biljartlaken te stoten. Een unicum vol-
gens de vele kenners. De lakens waren
net voor het NK nieuw gelegd door
Poolbrothers uit Oss.

Jacco Wieringa grijpt goud 
9-ball
Bij het afsluitende duel tegen Lennaert
Speijker toonde Jacco Wieringa zich
met 8-3 de betere. Wieringa had bij
de laatste vier Jimmy Worung uitge-
schakeld, terwijl Speijker toen afre-
kende met Ronald van Adrichem. 

Jimmy Worung beste met 
10-ball
Er waren tweede Paasdag spannende
halve finales met Martijn Woonings te-
gen Jimmy Worung 6-7 en Marco de
Moree versus Lennaert Speijker 5-7.
Een finale dus tussen Jimmy Worung
en Lennaert Spijker en Worung keek al
snel tegen een 0-4 achterstand aan
maar kwam bij 4-4 op gelijke hoogte
en stoomde gelijk door naar een 7-4
triomf. 

Jimmy Worung: goud, zilver en brons. Foto: Frank Sanders.
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Kader poule 3

Billardcafé De Veemarkt sluit af
op vierde plaats 
Billardcafé De Veemarkt keerde met 2-6
winst terug van een bezoek aan Caram-
bole/Ridder Kassa. Gerard Stijf liet
Gert-Jan Veldhuizen via 73-230 na vier
beurten kansloos. Willem Siebelink ging
als enige onderuit want Frank Vermeulen
zegevierde via 190-55 na zeven pogin-
gen. Billardcafé De Veemarkt – Kabel-
rups.com-Kronenhuis 3-5. De enige par-
tij onder de tien omlopen eindigde in re-
mise tussen Gerard Stijf en Herman
Woeltjes: 230-190 (9). Er waren series
van respectievelijk 112 en 100. De

Markt/De Vos Management – Billardca-
fé De Veemarkt 2-6. Willem Siebelink
bleek met honderdzestig uit negen de
beste van iedereen. Billardcafé De Vee-
markt – Brasserie Buitenlust 8-0. Vierde
man Bennie van Raaij pakte uit met hon-
derdtien treffers na slechts vier omlopen.
Gerard Stijf arriveerde na zeven beurten
bij zijn 230 punten. Door deze zege ein-
digt Billardcafé De Veemarkt op de vier-
de plaats. Koploper Kabelrups.com-Kro-
nenhuis wordt gevolgd door De Koren-
molen en Brasserie Buitenlust.

Ankerkader 47/2 eerste klasse

Frank Vermeulen verslaat Roy van Raaij
in Dibo/The City te Deventer

De laatste en tevens beslissende partij
tussen Frank Vermeulen en Roy van
Raaij stond bol van de spanning. Bei-
den hadden tien punten maar Vermeu-
len beschikte met 23.50 over een beter
moyenne dan de 20.98 van titelverde-

diger Roy van Raaij. Na de openings-
beurt stond Vermeulen al royaal achter
door een mooie 145 openingsserie van
Van Raaij. Het leek een onhaalbare
kaart voor Frank Vermeulen. Helemaal
omdat hij daarna ook nog de verkeerde
bal pakte en meteen het initiatief weer
overliet. Door wat kleine foutjes van Roy
van Raaij en wat defensief spel liepen
de beurten op, maar Vermeulen wist tel-
kens een kleine serie te maken.
Tot bij de achtste en laatste poging. Na-
dat Van Raaij op zeven treffers van de
finish miste, wist Vermeulen door een uit-
stekende slotreeks van 97 het Neder-
lands kampioenschap toch net op tijd
binnen te halen. Hij had alleen in de
tweede ronde verloren van de latere
hekkensluiter Martin Vreekamp. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Frank Vermeulen Carambole 12 23.72 148
2. Roy van Raaij Zandweerd 10 21.40 164
3. Ian van Krieken 't Groene Hart 8 30.08 104
4. Germ Bot Horna 7 20.96 121
5. Paul van de Wouw Rosmalen 7 17.98 99
6. Leo Koomen Entree 4 17.81 87
7. Jurgen de Ridder Carambole 4 17.42 124
8. Martin Vreekamp Woezik 4 17.29 126

Kader poule 5

Kampioenschap voor ’t Ivoor
Rosmalen/De Hazelaar – DOS '71/2
2-6. Alex Ulijn verloor met 240-170 na
zeven beurten van Tonnie van de Wete-
ring. Rosmalen/De Hazelaar 2 – Tou-
ché 2-6. De enige partij onder de tien
omlopen ging tussen André Franken en
Piet de Jongh: 82-160 (9). Brand – Ros-
malen/De Hazelaar 4-4. Bert Vink ver-
sloeg Alex Ulijn, serie van 127, met
170-187 na vijf pogingen. Gunay Yil-
diz moest via 74-190 na zeven beurten
zijn meerdere erkennen in Jordy Kan-
ters. Rosmalen/De Hazelaar – Caram-
bole/Deco-Import.nl 2-6. Frans Bam-
bacht vertrok met de winst na honderd-
negentig uit zeven. Touché – Discus/Ka-
ketoe '80 4-4. Bij de bezoekers reali-
seerde Theo Derksen tweehonderd ca-
ramboles na negen pogingen en zijn

hoogste reeks was 102. De Vrienden-
kring – Rosmalen/De Hazelaar 2-6. In
dit duel om de derde plaats verzamelde
Dennis Polman zijn 270 punten na ze-
ven pogingen en daarbij was een serie
van 129. Alex Ulijn kwam bij zijn zege
tot een reeks van 135. DOS '71/2 –
Touché 7-1. Tonny van de Wetering
bleef Harold Megens middels 170-162
na acht beurten nip de baas. De verlie-
zer maakte wel een reeks van 106. Van
der Ven was goed voor 120 uit 8 en
zijn kopman Willy Rooijendijk produ-
ceerde een serie van 108. De titel ging
naar 't Ivoor, dat Carambole/Deco-Im-
port.nl twee punten voorbleef. Rosma-
len/De Hazelaar nam de derde positie
over van De Vriendenkring, dat nu als
vierde eindigde. 

Eerste divisie topteams

Topteam BCA lijkt Osdorp-V-Catering
voor te blijven
Speelronde 11
De Veemarkt kwam in de eerste ont-
moeting met Almere ’83 tot een 3-3 ge-
lijkspel. Het tweede treffen bracht een 5-
1 eindstand voor de formatie uit Doetin-
chem op het bord. Gerard Stijf liet tij-
dens het libre een reeks van 169 note-
ren. 
Reedijk Banden/Wellse Vaert moest de
eerste wedstrijd tegen Dekkers Biljarts
Rosmalen met 0-6 afgeven. Martien van
den Tillaart maakte voor de gasten bij
het kader een serie van 112 en won
met een gemiddelde van 19.44. De
thuisclub nam vervolgens met 4-2 re-
vanche.
Hektisch Biljartschool opende tegen
Topteam BCA met een 2-4 verlies. Ray-
mond van Garderen redde de eer door
Ronny Mathysen in vijf omlopen een li-
bre nederlaag te bezorgen. Een ge-
middelde van 50.00 en een serie van
225 was het resultaat. Vervolgens werd
remise afgedwongen en was het weer
Raymond van Garderen die voor de
winstpartij zorgde. Ronald van der Ma-
de speelde bij het kader gelijk tegen
Martijn Egbers. 
Osdorp-V-Catering won twee keer met
4-2 van Zaal Verploegen en kwam hier-
mee een stukje dichterbij koploper Top-
team BCA. Germ Bot tekende twee keer
voor kaderwinst en George Kenter had
dubbel succes bij het bandstoten.

Speelronde 12
MCR Metaalconservering won met 4-2
en verloor met 4-2 van Rosmalen/Foru-
minvest, dat maar met twee spelers was
vertegenwoordigd. Ricardo Goud
moest tot twee keer toe ervaren hoe
Dennis Polman in vier beurten bij het li-
bre won. Dekkers Biljarts Rosmalen
kwam in de eerste ontmoeting met Top-
team De Veemarkt tot een 4-2 overwin-
ning. Burkey Sibsten kreeg in het libre-
spel maar twee kansen van Christian
Poether en verloor met 0-250. Eric De-
ricks won het kader en Henk Habraken
claimde de bandstootzege. Ook in de
tweede sessie, waarin de thuisclub met
1-5 verloor, moest Sibsten de eer aan
Poether laten, het werd 231-250 uit
zes. Eric Dericks speelde bij het kader
gelijk tegen Boudewijn Alink. In biljart-
centrum Arnhem won Topteam BCA met
4-2 en 6-0 van Carambole Rumpt. Al-
leen Ronny Mathysen moest één keer
een librepartij afstaan aan Demi Pattiru-
hu. De revanche kreeg hij in het tweede
treffen en won toen in twee pogingen.
Zaal Verploegen wist met 6-0 en 4-2 te
heersen over Hektisch Biljartschool. Eén
keer moest Martin Vreekamp de eer bij
het libre aan Raymond van Garderen
laten. HWA Alblasserdam ontnam met
een 4-2 overwinning Osdorp-V-Catering
de reële kans op het kampioenschap.
De tweede wedstrijd werd met 2-4
beëindigd, maar met nog twee wedstrij-
den te gaan en vier punten achterstand
op koploper Topteam BCA uit Arnhem
zal dat een moeilijke opgave worden.
Hoewel, je weet maar nooit.

Eredivisie topteam ronde 12

Cubri/Etikon voor de vijfde keer
op rij Nederlands kampioen

Tekst: Jaap Gönning

De winst van Your Event Live werd
binnengehaald door overwinningen in
het 47/2 van Michel van Silfhout op
Ian van Krieken, 16-200 in zes beur-
ten en door Fabian Blondeel die Ad
Koorevaar met 57-100 in het bandsto-
ten na twaalf pogingen aan de zege-
kar bond. Verlies was er voor Ray-
mond Swertz, die Frédéric Caudron tot
101-91 nog kon bijbenen, maar toen
maakte de Belg een beslissende serie
van 49 en won zo het ankerkader
71/2.
De tweede wedstrijd van deze warme
zaterdag betrof het titelgevecht tussen
Your Event Live en Cubri/Etikon. Pa-
trick Niessen zette probleemloos Ray-
mond Swertz opzij via 150-58 na zes
beurten in het 71/2. Ook Fabian Blon-
deel verloor zijn bandstootwedstrijd te-
gen Jean-Paul de Bruijn. De plaatse-
lijke favoriet won pas na negen beur-
ten door een serie van 34 met 100-80
(9). Michel van Silfhout kwam in het
47/2 tegen Henri Tilleman goed uit de
startblokken, maar na een aarzelend
begin van de Drontenaar voltooide hij
zijn missie met een reeks van 198.
Daarmee was Cubri/Etikon verzekerd
van de vijfde landstitel op rij. 
De laatste wedstrijd werd met 1-5 door
de landskampioen gewonnen. Span-
nend maar ook lang was het duel in
het bandstoten tussen Frédéric Cau-
dron en Jean-Paul de Bruijn. Deze par-

tij eindigde uiteindelijk in een remise
100-100 na negen omlopen. Dave
Christiani en Patrick Niessen wonnen
zonder problemen hun wedstrijden te-
gen achtereenvolgend Peter de Bree
en Harrie van den Boogaard.
Cubri/Etikon eindigt in de stand nu
drie punten voor op Your Event Live.
“Zo nipt zijn we nog nooit kampioen
geworden”, aldus Patrick Niessen,
“Maar voor de competitie was dit na-
tuurlijk een fantastisch slot. Niet alleen
voor ons, maar ook voor onze naaste
concurrenten en biljartvrienden van
Your Event Live.”

Cubri/Etikon is op Paaszaterdag opnieuw Nederlands kampioen Caram-
bole geworden. De ploeg van HCR Prinsen uit Haarlo won in het Zeeuwse
Kwadendamme in de eredivisie voor topteams van zowel concurrent Your
Event Live als thuisclub ’s Lands Welvaren met respectievelijk 6-0 en 5-1.
Het kampioenschap was al na de eerste wedstrijd binnen toen de andere
ploeg uit Haarlo werd verslagen. Your Event Live had daarvoor al met 4-2
van de Zeeuwen gewonnen, waardoor het team van Peter Volleberg met
één punt voorsprong aan de leiding kwam van het tussenklassement.

Vlnr: Teamleider Bennie Deegens, Jean-Paul de Bruijn, Henri Tilleman, 
Dave Christiani en Patrick Niessen. Foto: Frank Sanders. 

www.biljartdivisies.nl
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Finale op 21 en 22 mei ook in Haarlo

Cubri/Etikon plaatst zich probleemloos
voor het EK
In thuisbasis HCR Prinsen te Haarlo
heeft Cubri/Etikon zich begin april pro-
bleemloos geplaatst voor de finale van
het EK Classics Teams, dat op 21 en
22 mei eveneens in die biljartaccom-
modatie wordt gehouden. Het team be-
staande uit Henri Tilleman, Jean-Paul
de Bruyn en de Belg Patrick Niessen,
begon zaterdagmorgen al uitstekend
door het drietal van Oostenrijk met 6-0
te verslaan. Niessen won in het 71/2
in één beurt van Gerhard Huber en
Henri Tilleman had in zijn partij van het
47/2 maar twee pogingen nodig om
Gerold Cerovsek te verslaan. 
Zaterdagavond zette het team van Ben-
nie Deegens tegenstander Soissons uit
Frankrijk eveneens met 6-0 opzij. Ook
nu was Niessen de beste man aan de

kant van de Haarlose formatie. Hij
won zijn partij in zes beurten van Pa-
trick Dupont, Jean-Paul de Bruijn had
wat meer moeite in het bandstoten met
Alain Remond, 120-108, en Henri Til-
leman won voor het eerst, na zes
nederlagen, van de jonge Fransman
Pierre Soumagne. De wedstrijd op zon-
dag tegen het Spaanse Granollers was
slechts een formaliteit en werd even-
eens met 6-0 gewonnen. Als tweede
eindigde Soissons, dat zich naar
achteraf bleek, ook geplaatst heeft
voor de finale. De derde plaats werd
ingenomen door Granollers en het
Oostenrijkse team eindigde zonder
matchpunten en met slechts één winst-
partij als vierde en dus laatste. Tekst:
Jaap Gönning. 

EK libre en 47/2 jeugd

Gert-Jan Veldhuizen troeft 
Demi Pattiruhu in finale Athene af

In poule A verzamelde Veldhuizen de
tweehonderdvijftig caramboles libre na
één, drie en vier beurten. In het ankerk-
ader 47/2 scoorde de biljarter van ver-
eniging Gelre uit Ede 135 uit 15 en
150 uit 3 en 5. Daarmee werd hij over-
tuigend eerste, voor de Spanjaard An-
tonio Montes. Demi Pattiruhu heerste in
poule B. Hij won in het libre twee keer
zeer royaal en hoefde alleen Andy de
Bondt uit België een remise toe te staan.
Bij het 47/2 bereikte Pattiruhu de finish
van honderdvijftig na vier, acht en zes
pogingen. De Bondt eindigde als twee-
de en ontmoette dus Gert-Jan Veldhui-
zen in de halve finale. Het libre werd
met 250-93 na vijf beurten een prooi
voor de 19-jarige Veldhuizen. Ook het
47/2 ging met 150-52 (6) naar de
Nederlander. Demi Pattiruhu liet Anto-

nio Montes met 250-0 in de openings-
beurt met lege handen. Het ankerkader
leverde 150-20 (6) winst op. In de fina-
le ging Gert-Jan Veldhuizen in het libre
van acquit en hij stopte pas bij de twee-
honderdvijftig treffers. Demi Pattiruhu
miste. Het 47/2 leverde na vijf pogin-
gen een remise op en dus was Gert-Jan
Veldhuizen de Europees kampioen. Vol-
gend jaar mag hij deze titel in Wenen
verdedigen.     
Naam Nat MP Libre 47/2 Combi
1. Gert-Jan Veldhuizen NL 18 89.28 21.61 132.51
2. Demi Pattiruhu NL 15 55.55 25.86 107.27
3. Antonio Montes ES 8 45.16 13.00 71.16
3. Andy de Bondt BE 9 38.31 16.68 71.67
5. Kostas Antonopoulos GR 4 22.60 12.31 47.23
6. Quentin Perrod FR 4 19.57 8.53 36.63
7. Adam Baca CZ 0 12.27 8.65 29.58
8. Gregor Karner AT 0 15.71 6.37 28.47

Met twee Nederlanders in het afsluitende duel kreeg het EK Classics jeugd
een droomfinale. Gert-Jan Veldhuizen bleek ook een maatje te groot voor
Demi Pattiruhu.

Foto: www.jeugdbiljarten.nl.

Van 18 t/m 22 mei 2011 bij HCR Prinsen

Haarlo maakt zich op voor de
Supercup en EK Classics Teams

Na het Nederlands kampioenschap Pentathlon in januari, staat er voor de
biljartliefhebbers van 18 tot en met 22 mei weer een bijzonder evenement
in Haarlo bij HCR Prinsen te wachten. Wegens het 100-jarig bestaan van
de KNBB worden dan twee grote internationale toernooien tegelijk gehou-
den. Het begint 18 mei met de wedstrijden om de Supercup, de individue-
le afsluiting van de CMT strijd van de topspelers in het ankerkader 47/2,
ankerkader 71/2 en het bandstoten.
Tekst: Jaap Gönning

Vanaf vrijdag 20 mei om 13:00 uur
brandt de strijd los om het Europees
kampioenschap Classics Teams, waar
Your Event Live uit Haarlo de titel moet
verdedigen. Voor dit laatste evenement
hebben zich ook de winnaars van de
diverse voorrondes geplaatst, SBPE
Centelles uit Spanje, Oissel uit Frankrijk
en Cubri/Etikon uit Nederland, en de
beste nummers twee, Soissons uit Frank-
rijk en het Duitse DBC Bochum. Er wordt
dan op zes tafels gespeeld en op de
vrijdag worden de groepswedstrijden
afgewerkt. Zaterdag om 09:00 uur
vindt de halve finale plaats en ’s avonds
om 21:00 uur de finale.
Het individuele kampioenschap is voor-
namelijk op de woensdag en de don-
derdag en de finalewedstrijden zijn op
de afsluitende zondag. Allereerst om
10:00 uur het 71/2, om 13:00 uur het
47/2 en om 16:00 uur is dan de finale
van het bandstoten.
Aan het individuele kampioenschap
doen drie Nederlanders mee: Henri Til-
leman uit Dronten (71/2 en het band-
stoten), Peter Volleberg (71/2) en Mi-
chel van Silfhout, hij gaat het bandsto-
ten beoefenen. Grote afwezige bij het
bandstoten is Jean-Paul de Bruijn. De ze-
venvoudige Nederlands kampioen, zes-
voudig Europees kampioen en eenmaal
wereldkampioen, schonk ten tijde van

de CMT toernooien te weinig aandacht
aan deze evenementen. Hij is wel de
eerste reserve op de lijst.
De kwaliteit van de deelnemers kan ove-
rigens groot worden genoemd. De Zwit-
ser Xavier Gretillat zal in alle drie de
onderdelen te bewonderen zijn. Maar
ook spelers als Patrick Niessen en Fré-
déric Caudron uit België, de Tsjech Ma-
rek Faus en de Spanjaard Esteve Mata,
allen uitkomend in twee onderdelen,
staan bij de bookmakers hoog geno-
teerd. Grote outsider is de nog jonge
Fransman Pierre Soumagne, die in het
ankerkader 47/2 zal uitkomen.

Voor de laatste en actuele informatie:
www.urlive.tv, www.sportintwente.nl en
www.biljartenhaarlo.nl. Tevens zullen
de wedstrijden op internet te bewonde-
ren zijn: www.urlive.tv.

Henri Tilleman. Foto: Bennie Kamphuis. 

Kader poule 4

Kampioen BC Maarland alweer superieur 

Speelronde 19
VOP/DWH – 't Zwaantje 6-2. Guido
Kauffeld rekende via 170-23 na zeven
beurten af met Jaco van der Ven. Yvo
Engels versloeg Sjef Jansen met 190-
171 na acht pogingen. BC Tegelen –
Janssen de Jong/Maasoever 7-1. Sjeng
Burhenne realiseerde een serie van 104
maar Ger van Deur deed er middels
139 nog een schepje bovenop. Bij de
gasten produceerde Wim Welten een
reeks van 94. 

Speelronde 20
Ames/Optiek van Gool/De Peel – BC
Tegelen 2-6. Gerrit van Asten redde
dankzij 110 uit 7 de Deurnese eer.
Janssen de Jong/Maasoever – Halfweg
6-2. Leo Karmanns stond tegen Piet Vol-
leberg al met 9-45 achter toen de be-
zoeker ook nog eens een serie van 146
maakte. Na acht omlopen was het duel
beslist: 31-200. 't Zwaantje –
Ames/Van Esch Biljarts/De Peel 6-2.
Sjef Jansen gaf tegen Roland Deelen

met 190-140 na acht beurten het goe-
de voorbeeld. BouwCenter Van Hoppe
– Op de Klos 2-6. Jos Bierens bleef als
enige thuis aan de goede kant van de
score door honderdtien treffers na ne-
gen pogingen. Johan Martens boog via
54-160 (9) voor Stanis Wojcik. 

Speelronde 21
VOP/DWH – Janssen de Jong/Maa-
soever 6-2. Guido Kauffeld had de min-
ste beurten nodig gezien de 170-115
(9) score tegen Leo Karmanns. Kauffeld
realiseerde een serie van precies hon-
derd. Halfweg – Ames/Optiek van
Gool/De Peel 4-4. Wim Wilmsen en Er-
ic Dericks gebruikten respectievelijk ze-
ven en acht kansen om tot winst te ko-
men. BC Tegelen – BC Maarland 1-7.
Ger van Deur verloor met 114-180 na
acht omlopen van Ludy Keuten. Harrie
van den Boogaard en Peter Haanen
deelden via 250-240 de buit. De thuis-
speler produceerde een reeks van 124.
Op de Klos – 't Zwaantje 6-2. Eddy Ber-
ger en Wiel Wolters hoefden maar acht
en negen keer naar het biljart voor de
tweehonderd caramboles. Wolters
kwam tot een serie van 127. 

Speelronde 22
Ames/Optiek van Gool/De Peel –
VOP/DWH 8-0. Gerrit van Asten snel-
de middels 1-95-9-5 naar de finish.
Janssen de Jong/De Maasoever –
Ames/Van Esch Biljarts/De Peel 6-2.
Leo Karmanns wees Roland Deelen met
160-107 na acht pogingen terug en
legde daarbij een serie van 105 op het
groene laken. 't Zwaantje – BouwCen-
ter Van Hoppe 4-4. Geen duels onder
de tien beurten. BC Maarland behaalde
de titel met overmacht. Zij worden ge-
volgd door Op de Klos, Halfweg en
BouwCenter Van Hoppe.

Ger van Deur: serie van 139. 
Foto: Huub Leijendeckers. 
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