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Grand Prix circus strijkt neer bij De Eekhoorn 
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Van 22 september tot en met 6 oktober wordt bij De Eekhoorn aan de
Seterseweg 4 in Oosterhout de derde Grand Prix van het jaar gespeeld.
In die periode zal deze bekende biljartlocatie behorende bij camping
De Eekhoorn volledig in het teken staan van het driebanden. Uitbaters Arie,
Bianca en Jerry Hermans zijn maar wat trots, dat ze dit hoogstandje op
biljartgebied in huis mogen hebben.

De nieuwe opzet van deze Grand Prix
blijkt goed aan te slaan in biljartend
Nederland. In Oosterhout wordt op za-
terdag 22 september om 11.30 uur de
afstoot gegeven door de deelnemers aan
de kwalificatiewedstrijden. 
Vanaf 3 oktober wordt het hoofdtoernooi
gespeeld, waarin dan ook toppers als
Dick Jaspers, Jean van Erp, Raimond
Burgman, Glenn Hofman etc. in actie ko-
men. Ook routinier Jan Arnouts zal vanaf
dan deelnemen. 
Meer over deze Grand Prix treft u op de
pagina van de sectie driebanden elders
in deze krant.

“We zijn er helemaal klaar voor om bil-
jarters, medewerkers en publiek een
gastvrij en goed verzorgd verblijf te
garanderen. Ook ons materiaal is prima
in orde en organisatorisch staat alles op
de rail. Zonder twijfel gaat het een fan-
tastisch toernooi worden. Alleen hadden
we graag wat meer medewerking gehad
van de competitieleiding m.b.t. het ver-
zetten van wedstrijden. Biljarters kunnen
nu eenmaal niet op het zelfde moment
Grand Prix en competitie spelen” beaamt
Arie Hermans.

V.l.n.r.: Jerry, Bianca en Arie Hermans in hun prachtige biljartlocatie.
Foto: www.fogra.nl

Sang Lee biljartkrijt
verkrijgbaar 
bij de betere 

biljartvakhandel. 
Voor informatie 

van dealers 

www.guanto.nl
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Nationale titels ondanks stroomstoring tijdens 
Simonis Biljartlakens Landsfinales toch verdeeld

Het was op vrijdagochtend 22 juni een
drukte van belang op de parkeerplaats
voor Sportcomplex Merwestein in
Nieuwegein. Naast alle spelers en aan-
hang van de teams die voor die dag
waren ingepland stond ook een legioen
aan arbiters en vrijwilligers letterlijk op
straat. De oorzaak was een omvangrij-
ke stroomstoring (veroorzaakt door blik-
seminslag) die een groot gedeelte van
Nieuwegein had lamgelegd. In afwach-
ting van meer duidelijkheid over de
duur van de storing, werd vanaf elders
koffie aangevoerd en werden broodjes
uitgedeeld. Hetgeen door de betrokke-
nen erg werd gewaardeerd, velen had-
den immers een urenlange reis achter
de rug. In de loop van de ochtend, toen
bleek dat de storing naar alle waar-
schijnlijkheid nog de gehele dag zou

duren is besloten de wedstrijden voor
die dag af te lasten. Een dag later was
de storing verholpen en kon het pro-
gramma van zaterdag en zondag vol-
gens schema worden afgewerkt. Later
werd de beslissing genomen om de af-
gelaste wedstrijden op zaterdag 30 ju-
ni af te werken. Ondanks de stroomsto-
ring kan biljartend Nederland weer
terugzien op een geweldig evenement.

Eindstanden
Klasse A
Team District
1. DRIEBANDEN ACADEMIE Maastricht e.o.
2. DOOR VRIENDEN OPGERICHT West-Friesland
3. BV ROSMALEN 's-Hertogenbosch

Klasse B1
1. B.V. BETTY BOOP Het Sticht

2. DE EEKHOORN Midden-Brabant
3. ’T FORT Veen- en Rijnstreek

Klasse B2
1. HET WAPEN VAN LANDSMEER Zaanstreek Waterland
2. KRIJT OP TIJD Eem-en Flevoland
3. B.V POPULAIR TREFPUNT 's-Hertogenbosch

Klasse C1
1. TOUCHE Oss
2. B.V. DE KEU Doetinchem e.o.
3. DE PLAS Veen- en Rijnstreek

Klasse C2
1. RIO-BAR 's-Hertogenbosch
2. F.F.C. DE KROON West-Brabant
3. B.C.A. Twente

Klasse C3
1. WESTERHAVEN Veen- en Rijnstreek
2. HEIDEROOSJE Nijmegen
3. STEENBERGEN West-Brabant

Recreanten
1. RECREANTENVER.ZWOLLE E.O. Zwollen e.o.
2. B.V. DEN BOLDER Midden-Brabant
3. OUDEREN BILJV. OBV Groningen-Drenthe

Dames
1. DISTRICT N-O OVERIJSSEL N-O Overrijssel
2. TURNLUST Noord-West Nederland
3. DE PLAS Veen- en Rijnstreek

Tweede divisie driebanden
1. Business & Fun Delft
2. Hultermans Inst. Bedr. Dongen

Derde divisie driebanden
1. HCR Prinsen 2 Haarlo    
2. De Zwaan Hotel Restaurant Bakel    
3. 't Ivoor 2 Boxtel    

Vierde divisie driebanden
1. 't Ivoor 1 Boxtel
2. Rietlander 1 Spijkenisse
3. ’t Bierwinkeltje Sas van Gent

Rio Bar uit Vught claimde de Joop van
den Hoek Bokaal.

Kampioen derde divisie driebanden HCR Prinsen. André van Hattum

Kampioenklasse C1 Touche uit Oss. Foto: André van Hattum

Persoonlijk NK VG biljarten

Zege Ricardo Alberda en Leen
Bakker in biljartcentrum Osdorp
Op de 9e editie van het persoonlijk
Nederlands kampioenschap biljar-
ten voor verstandelijk gehandicap-
ten dat op zondag 17 juni in biljart-
en dartcentrum Osdorp plaats-
vond, hebben Ricardo Alberda en
Leen Bakker de nationale titels ge-
wonnen. Dit NK, waarvan er live-
beelden op www.biljart.tv te zien
waren, werd door Stichting Gehan-
dicapt & Gezellig Sporten samen
met biljartcentrum Osdorp georga-
niseerd en vond onder auspiciën
van de KNBB Vereniging Carambo-
le plaats.
De kortste partij kwam met vijf beurten
op naam van Daan van Viersen, Het
Groene Laken uit Haarlem. Frank van
Agtmael van Het Groene Laken had
ook een partij van 5 beurten, maar de
prijs ging naar Daan omdat hij een be-
tere steunserie had. De hoogste serie, in
verhouding, ging met zes caramboles
ook naar Daan van Viersen. Kurt Lauret,
vereniging Swing uit Breda, maakte met
negen treffers de hoogste reeks. Hij
zorgde eveneens voor het beste partij-
moyenne: 3.00.  Willy Kweens van Ak-
sent VTV uit Helmond had een hoogste
partijgemiddelde van 2.33. De spelers
van dit NK kwamen uit de volgende
clubs: 1 en nog 5, Oegstgeest. De Rei-
ger, Heerhugowaard. Het Groene La-
ken, Haarlem. De Toerist, Hilvarenbeek.
Swing, Breda. Kempenhaeghe, Sterk-
sel. Goed Geplaatst, Duizel. Aksent
VTV, Helmond. Ons Genoegen, Roo-
sendaal en Den Mariënberger uit
Mariënberg.
Het was een bijzonder geslaagd NK
met een geweldige sfeer, vol spanning
en sportiviteit. De organisatie is blij met
de uitstekende samenwerking met San-
der en Chantal Jonen van het biljartcen-
trum in Osdorp. Het is heel plezierig om
zoveel medewerking te krijgen en de lo-
catie is uitermate geschikt voor dit bij-
zondere evenement. Alle arbiters, an-
dere vrijwilligers, sponsors, begelei-
ders, district Amsterdam, enz., verdie-
nen complimenten en dank. Zonder hen
zou dit NK niet mogelijk zijn. 

Klasse A Vereniging Plaats
1. Ricardo Alberda De Reiger Heerhugowaard
2. Pepijn Konings Kempenhaeghe Sterksel
3. Shirley van den Hooff Goed Geplaatst Duizel 

Klasse B
1. Leen Bakker 1 en nog 5 Oegstgeest
2. André Schouten De Reiger Heerhugowaard
3. Dave van der Neut De Reiger Heerhugowaard

Ricardo Alberda. 
Foto: Jan Thomassen

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Wereldbeker driebanden Korea kozoom.com 18-23 sept
Anag Billiard Cup Tsjechië kozoom.com 5-7 okt
Driebandencompetitie Frankrijk kozoom.com 11 okt
NK libre groot ereklasse Mariënberg biljart.tv 12-14 okt 
Eurotour 9-ball Cyprus kozoom.com 18-20 okt
Eredivisie topteam Veemarkt biljart.tv 20 okt
2e GP artistiek ereklasse Osdorp biljart.tv 19-21 okt 
3e GP artistiek ereklasse Kapelle biljart.tv 2-4 nov 
Driebandencompetitie Frankrijk kozoom.com 8 nov
Eurotour 10-ball Treviso kozoom.com 8-11 nov
Driebanden Agipi kozoom.com 23-25 nov

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

Derde divisie driebanden poule 1

Geen team zonder
puntverlies
Biljartcentrum Osdorp 3 - NHD Borden
Appel 5-3. Frans de Vries 0.744 bleef
Raymon Groot 0.723 een carambole
voor. Richard van der Erf behaalde
0.760. Hairstyling Peter Borst - Biljart-
centrum Osdorp 4 4-4. Freek Ottenhof
toonde zich met 0.795 als sterke kop-
man. Vijf van de zes wedstrijden ein-
digden in de openingsweek met remise.
Valk Waarland - Biljartcentrum Osdorp
3 4-4. Frans Dekker 0.707 ging onder-
uit tegen Frans de Vries 0.853.
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Eredivisie topteam

Titelverdediger herstelt zich na
nederlaag op eerste speeldag 
Landskampioen Etikon is al bij de aanvang van de eredivisie voor topte-
ams de boot ingegaan want De Graafschap Biljarts won met 4-2. Na twee
wedstrijden zijn er nog drie teams zonder puntverlies.

De Graafschap Biljarts, 
Osdorp/Biljartshop Leiden
en Etikon
De Graafschap Biljarts - Osdorp/Biljart-
shop Leiden 6-0. Dave Christiani haalde
het bij het bandstoten nipt met 100-97
tegen George Kenter. Osdorp/Biljart-
shop Leiden – Etikon 1-5. De kortste par-
tij was voor Patrick Niessen die de hon-
derdvijftig caramboles ankerkader
71/2 na vier beurten bij elkaar had. De
Graafschap Biljarts – Etikon 4-2. Mar-
tien van der Spoel bleef Patrick Niessen
met 150-137 na drie pogingen voor.  

TT The City, Biljartkeu.nl/
de Veemarkt en 
TS Metals/Zandweerd
TT The City – Biljartkeu.nl/de Veemarkt 0-
6. Bij Dibo/The City in Deventer verloor
Micha van Bochem in de kortste partij
nipt met 139-150 van Raymund Swertz
en dat was in het 71/2. Biljartkeu.nl/de
Veemarkt – TS Metals/Zandweerd 6-0.
Vooral Ludger Havlik pakte uit want hij
was al na twee beurten aan zijn twee-
honderd treffers 47/2. TT The City – TS
Metals/Zandweerd 4-2. De Wellse Vaert

2/Reedijk Bandenservice – Biljartcen-
trum Arnhem 2-4. Bij de bezoekers gaf
Marek Faus dankzij een serie van 179
met tweehonderd uit twee zijn visitekaar-
tje af. Biljartcentrum Arnhem – De Wellse
Vaert 4-2. Faus snelde nu in de ope-
ningsbeurt ineens naar de finish. Thomas
Nockemann tekende eveneens voor Arn-
hemse winst: 150-8 (3). Fabian Blondeel
redde de eer met honderd punten band-
stoten na zes pogingen. De Wellse Vaert
2/Reedijk Bandenservice – De Wellse
Vaert 2-4. In Steenbergen won Blondeel
ook zijn tweede duel en René Luijsterburg
droeg ook een steentje bij aan het succes
van het vaandelteam. Peter de Bree zette
Wiel van Gemert opzij. 

Etikon, De Wellse Vaert 2/ 
Reedijk Bandenservice en 
TT The City
Deze wedstrijden werden een week ver-
vroegd. Etikon – De Wellse Vaert
2/Reedijk Bandenservice 6-0. Patrick
Niessen spurtte in de openingsbeurt
naar de honderdvijftig caramboles. Je-
an-Paul de Bruijn speelde 20.00 moy-
enne in het bandstoten. De Wellse Vaert
2/Reedijk Bandenservice – TT The City
6-0. Ian van Krieken maakte in de twee-
de poging zijn tweehonderd punten
47/2. Etikon – TT The City 6-0. Nu was
De Bruijn goed voor 25.00 gemiddeld. 

In de Hazelaar te Rosmalen

Mart van der Heijden toernooi
zeer geslaagd

Vlnr: Marco Vonk, Urbain Oppenbrouwer, Joop de Wit, Frans Wijnakker en
André Zeelen

Het weekend van 6-8 juli was voor de deelnemers aan het Mart van der
Heijden Toernooi om niet meer te vergeten. Veertien jaar geleden werd het
Nationaal Arbiters Toernooi (NAT) in het leven geroepen door hem met de
bedoeling om collega arbiters uit heel Nederland in een ontspannen sfeer
anders met elkaar om te laten gaan als in actie als arbiter. In 2010 werd
het toernooi door de deelnemers omgedoopt naar de huidige naam, als
eerbetoon aan Mart van der Heijden. Niet wetende dat het toen ook zijn
laatste toernooi zou zijn. Hij kwam in februari 2011 plots te overlijden,
waardoor het evenement in dat jaar niet door ging.

Een paar enthousiastelingen zijn aan de
slag gegaan en hebben het toernooi
weer vlot getrokken. Dit tot blijdschap
van vele arbiters, die met 110 personen
voor 5 disciplines inschreven. In heel
Nederland zijn voorwedstrijden ge-
speeld in vijf spelsoorten om met acht
deelnemers per spelsoort in de eind-
strijd te komen. Dit veelal onder leiding
van een arbiter die tevens de wedstrijd-
leiding op zich nam. Deze finale is in
de prachtige vernieuwde sportfoyer de
Hazelaar in Rosmalen gespeeld, waar
het er soms fanatiek aan toe ging. Toch
waren er bij een verliespartij toch blije
gezichten te zien, want het ging in eer-
ste instantie om gezellig samenzijn met
medearbiters uit het gehele land. Ook
kwamen er elke dag arbiters om te hel-

pen arbitreren en schrijven en hielpen
partners en bekenden mee. Zo had ie-
dereen buiten het biljarten voldoende
tijd om even bij te praten of heerlijk bui-
ten onder het genot van een drankje te
vertoeven. Dit weekeinde was een re-
clame voor de biljartsport. De uitbaters
Frank en Marco, met hun charmante as-
sistente Esther, hebben er alles aan ge-
daan om het de arbiters naar de zin te
maken, met hun snelle service en hun
smakelijke buffetten, waarvan iedereen
gezellig buiten genoot na afloop van de
wedstrijden. De organisatie kijkt terug
op een geslaagd toernooi en rekent, ge-
zien de vele positieve reacties, op een
nog grotere inschrijving voor het vol-
gende evenement. Tekst en foto met
dank aan Peter Boers. 
Naam Spelsoort
Marco Vonk Ankerkader 47/2
Urbain Oppenbrouwer Driebanden groot
Joop de Wit Libre klein
Frans Wijnakker Driebanden klein
André Zeelen Bandstoten klein

Actie Van Donge & De Roo 
levert bijna 50.000 euro op voor KIKA
Nadat het voormalige eredivisieteam Van Donge & De Roo vorig jaar besloot
niet deel te nemen aan de competitie is het initiatief genomen om met het spelen
van demonstratiewedstrijden geld in te zamelen voor KIKA. Voor een bepaald
bedrag kwam de formatie op locatie om bijvoorbeeld tegen een plaatselijk team
te spelen. Uiteindelijk kon meervoudig Olympisch kampioene Inge de Bruijn na-
mens KIKA een cheque van € 22.121,55 in ontvangst nemen. Omdat veel lo-
kale organisaties er nog verschillende acties aan hadden gekoppeld was al ruim
25.000 euro aan de stichting Kinderen Kankervrij overgemaakt. De spelers en
teamleider Piet Luck waren erg ingenomen met het resultaat. “Het enthousiasme
was overal erg groot, anders kom je natuurlijk ook niet aan een totaal van zo’n
halve ton” aldus een trotse Luck.

Biljarten voor teams VG spelers

Voorronden in Veldhoven en 
biljartcentrum Osdorp
Het NK voor teams met VG spelers op
15 en 16 december werpt zijn scha-
duw al vooruit. Na twee voorronden
hebben zich al geplaatst: titelverdedi-
ger Goed Geplaatst uit Duizel, Goed
Geplaatst 2 uit Duizel, Ons Genoegen
2 uit Roosendaal, Swing uit Breda. 
De volgende voorronde is zaterdag 22
september in biljart- en snookercentrum
La Carambole aan Oortlaan 156 te
Veldhoven. 
Team Plaats
1. BAR Rijsbergen
2. Cello Vught
3. De Klup Apeldoorn
4. Bronlaak 1 Oploo
5. Bronlaak 2 Oploo
6. Providentia Heeze
De aanvang is 10.15 uur. 

Op 7 oktober 
in biljartcentrum Osdorp
Op zondag 7 oktober zijn er zes teams
in biljart & dartcentrum Osdorp aan Jan
Rebelstraat 24 te Amsterdam. Ook daar
is de start om 10.15 uur en de prijsuit-
reiking circa 17.30 uur. 
Team Plaats
1. De Reiger 1 Heerhugowaard
2. De Reiger 2 Heerhugowaard
3. Het Groene Laken Haarlem

4. 1 en nog 5 team 1 Oegstgeest
5. 1 en nog 5 team 2 Oegstgeest
6. De Blokhut Pluryn Groesbeek

Op 13 oktober zal in Veldhoven voor
de derde keer een recreantentoernooi
zijn voor spelers onder 0.250. Er zijn al
negentien deelnemers maar aanmeldin-
gen zijn nog mogelijk. Dit kan via Petra
Strijbos en haar mail is sbpv@live.nl.

Libre groot ereklasse 12-14 oktober

NK in Mariënberg
Op vrijdag 12 oktober begint om
11.00 uur het NK libre groot ereklasse.
In Den Mariënberger aan Nieuweweg
4 te Mariënberg is de partijlengte vier-
honderd caramboles. Zaterdag en zon-
dag aanvang eveneens 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Raymund Swertz De Veemarkt 266.66
2. Henri Tilleman Ellenkamp 160.90
3. Dave Christiani Carambole 124.30
4. Koen Workel Zandweerd 117.87
5. René Luijsterburg Wellse Vaert 109.35
6. René Tull The City/Dibo 106.25
7. Gert-Jan Veldhuizen Carambole 72.05
8. Peter de Bree Kwadendamme 74.07
Res. 1. Raymon Gielens Zandweerd 41.08
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J.B. de Vocht

Wat kan biljarten toch mooi zijn

84 deelnemers aan Jeugdclinic
EMTÉ Biljart Top Event in Kapelle

Glenn Hofman wist met gemak de aandacht van de jeugd vast te houden

De derde editie van het EMTÉ Biljart Top Event in Kapelle werd een door-
slaand succes. Vooral de jeugdclinic voor de groepen acht van vier basis-
scholen in de gemeente Kapelle bleek een topper. 84 Kinderen in de leef-
tijd van elf en twaalf jaar bezochten de clinic die op vijf tafels werden be-
geleid door Martin Spoormans, Glenn Hofman, Jeffrey Jorissen, Kay de
Zwart en Piet Verschure.

Ondanks een hier en daar korte span-
ningsboog was de aandacht en het en-
thousiasme aanstekelijk. Toen ook nog
eens drie kinderen zich definitief aan-
meldden voor een vervolgcircuit, plus
twee (die er eerst met hun ouders over
wilden praten) in de vorm van wekelijk-
se lessen in De Vroone was de doelstel-
ling van de organisatie van Joop van
den Oudenhoven en zijn team om de
jeugd te laten kennis maken mét en en-
thousiast te maken vóór het biljarten al
bereikt. Twee weken later  volgde nog
een evaluatiebezoek aan de scholen
om een follow-up te geven aan dit initi-
atief. De partij tussen de jonge Hagene-
zen Glenn Hofman en Jeffrey Jorissen
werd door laatstgenoemde min of meer
verrassend gewonnen. Vermeld dient te
worden, dat Hofman door het inrichten
van zijn nieuwe woning met een biljar-
truimte heeft geleid tot een gebrek aan
trainingsuren. 
De rolstoelwedstrijd tussen Johan Gri-
mon en Martin Spoormans werd voor
Spoormans zelf en het publiek een eye-
opener. De eerste helft speelde Spoor-
mans nog als valide persoon en nam
snel een grote voorsprong op Grimon.
Toen Spoormans in de tweede wed-
strijdhelft ook in een rolstoel moest

plaatsnemen veranderde alles en kwam
Grimon tot op twee puntjes terug in de
match. Duidelijk werd wel wat een aan-
passingen er nodig zijn om als rolstoe-
ler te biljarten en hoe hoog het spelpeil
van Grimon eigenlijk wel is. Zijn 0.750
als rolstoeler zou als valide mens zo-
maar 1,100 kunnen betekenen en dan
praat je toch al over een sterke subtop-
per.
De demonstratie van Dick Jaspers was
weer van hoge kwaliteit en in warme
sfeer uitgevoerd. De publieke belang-
stelling was niet overmatig maar wel
zeer geïnteresseerd en betrokken. In to-
taal vijf bezoekers kregen de gelegen-
heid een set tegen de regerend wereld-
kampioen te spelen en deden dat met
graagte, al werd er niet veel gescoord
tegen de grootmeester. Zijn tegenstan-
ders werden van goede adviezen voor-
zien maar wat aan de kant zittend zo
gemakkelijk lijkt blijkt in de praktijk zeer
moeilijk. In ontspannen sfeer vloog de
tijd voorbij en gaf Jaspers nog een toe-
tje van fraaie fantasiestoten. Hij sprak
direct na afloop uit dat hij volgend sei-
zoen graag terugkeert op het Event in
Kapelle. 
Het mooie is dat de organisatie er net
zo over denkt.

Bocxe Biljarts invitatietoernooi 47/2

Contractverlenging voor Peter de
Bree in biljartcentrum Oegstgeest

Na de poulefase wordt de top vier in dit
toernooi beslist via kruisfinales. Dat be-
tekende dat Peter de Bree tegenstander
Freek Ottenhof ontmoette en Micha van
Bochem stuitte op Ian van Krieken. De
Bree bereikte zijn doel via een onge-
zouten 200-38 zege in slechts drie
beurten. In de andere halve eindstrijd
produceerde Van Bochem op formida-
bele wijze een serie van 161. Ook drie
beurten en een droomfinale tekende
zich af. Van Krieken won het duel om
de derde plaats van Ottenhof. De finale
zou zeven beurten beslaan met een gi-
gastart voor De Bree: 104 en uiteinde-
lijk strandde tegenstander Micha van
Bochem in de nastoot met een serie van
91 met nog exact 50 puntjes te gaan.
Dit betekende dat De Bree voor de der-
de keer dit evenement won. Contract-
verlenging dus, want hij ontkomt er niet
aan volgende jaar weer de titel te ver-
dedigen. Die toezegging kwam er ook
tijdens de korte, maar sympathieke
prijsuitreiking door wedstrijdleider Mar-
tien de Gier. Sponsors Boxce Biljarts en
de evenementencommissie BCO-Oegst-
geest hebben iets unieks neergezet
o.l.v. Ronald Filippo, zoals te horen was
vanuit de deelnemers: zij komen graag

terug en dat is nu precies waarom het
gaat in de biljartsport: plezier hebben,
genieten en van daaruit presteren!
Speciaal woord van dank aan de vier
geweldige arbiters Co Bolten, Jeffrey
Cornelissen, Rob van Dorp en Gerard
de Graaff. Zij leverden gevieren een
foutloze prestatie. Het is goed toeven in
Oegstgeest, één van de mooiste biljart-
lokalen van ons land. Kom er maar
eens kijken.
Naam Gem HS
1. Peter de Bree 29.41 104
2. Micha van Bochem 33.93 161
3. Ian van Krieken 20.17 124
4. Freek Ottenhof 17.74 159
5. Gert-Jan Veldhuizen 21.10 139
6. René Tull 29.73 179
7. Ronald Flippo 14.54 108
8. Vincent Veldt 13.55 57

Ook het derde Bocxe Biljarts invitatietoernooi ankerkader 47/2 kan de ge-
schiedenisboeken in als meer dan geslaagd. Initiator Ronald Filippo (Lisse)
had kans gezien een aansprekend deelnemersveld op de been te brengen
met naast titelverdediger Peter de Bree uit Middelburg stevige concurren-
ten als Gert-Jan Veldhuizen, Micha van Bochem en ook René Tull. De Bree
verdedigde zijn titel met succes. 

Wie wordt La Grande Diva 2012
Op 26, 27 en 28 oktober wordt de twee-
de editie van La Grande Diva verspeeld.
Bij café De Ram aan de Kalsdonksestraat
135 in Roosendaal zal Monique van
Exter haar titel gaan verdedigen. Het eer-
ste toernooi vorig jaar was zeer ge-
slaagd en daarom zijn de dames erg en-
thousiast om ook dit jaar voor de titel te
gaan strijden. Er wordt gespeeld in de
spelsoorten libre of kader, bandstoten en
driebanden. Alle deelneemsters spelen in
elke spelsoort één keer tegen elkaar, zo-
dat op de drie beschikbare tafels in drie
dagen 45 partijen worden gespeeld. Eu-
ropees kampioene driebanden groot
Therese Klompenhouwer komt op 27 ok-

tober om 13.30 uur  een demonstratie
geven. Dames die tegen haar een partij
willen spelen, kunnen zich hiervoor aan-
melden. Meer informatie op www.bvde-
ram.nl De aanvangstijden zijn: vrijdag
26 oktober om 13.30 uur, zaterdag 27
oktober om 10.30 uur en zondag 28 ok-
tober om 10.00 uur.

De deelneemsters 
Monique van Exter
Christel Willemse
Harmie Evenhuis
Marieke Jonkergouw
Francine van Yperen
Joke Breur.

Eerste divisie driebanden poule 2

Aardexpress BV/Thekes uit competitie

Speelronde 1
Van Melis Handelsonderneming – Jan
Brock Amusement 2-6. In Het Wapen
van Eerschot te Sint-Oedenrode, nieuwe
thuisbasis, redde Peter Heerkens 1.000
de eer. Bij de gasten uit Daarlerveen
boekte Andreas Niehaus 1.125 en
Marcel Krikhaar 1.022. Burgmans Bil-

jarts – Berendhaus Groep/Horeca 3-5.
Marco Janssen zag Thorsten Frings in
de nastoot met vier caramboles tot remi-
se komen. Stefan Hetzel maakte in de
slotfase een achterstand ongedaan.
Constructor Staalbouw – Derks Optiek
Druten 2-6. Jan Roelofs was met 1.022
de beste. Aardexpress BV/Thekes
kwam niet in actie en trok zich door per-
sonele problemen terug uit de competi-
tie. 

Speelronde 2
Berendhaus Groep/Horeca – Garage
Verbrugge Hyundai 4-4. Thorsten Frings
1.875 wees Bart Ceulemans 1.458
terug. Berry Dallinga liet 1.406 note-
ren. Jan Brock Amusement – HWA/Hor-
dijk Biljart Art 4-4. Wilfried van Beek
haalde uit met 1.451 en reeks van
twaalf. Capelle/TMS Int – Burgmans Bil-
jarts 6-2. Tom Persyn 1.323 en Peter
van Lieshout 1.184 waren bij de thuis-
ploeg de besten. Danny Breur 1.075
verloor van Marco Janssen 1.125. Bij
de Brabanders ontbrak kopman Rik van
Beers voor de tweede week door een
voetblessure.

Thorsten Frings: gemiddelde 1.875.
Foto: Harry Van Nijlen.   
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Triathlontoernooi bij café De Witte Brug

Skippytoernooi 2012 
voor De Wolput uit Vlijmen

In de finale van het 22e Skippytoernooi
in Sprang-Capelle bleek De Wolput
over het sterkste eindschot te beschik-
ken. De formatie uit Vlijmen streek daar-
mee de eerste prijs van 300 euro op.
De prijs voor de hoogste serie ging met
66,6% naar De Boeren. Tonia uit
Raamsdonksveer claimde met een reeks

van dertien de enve-
loppe voor de hoog-
ste serie in de eerste
beurt. Vijf teams van
drie spelers waren
bij café De Witte
Brug doorgedrongen
tot de eindstrijd. Titel-
verdediger De Drie
Plekkers moest ge-
noegen nemen met
een tweede plaats.
Aan het jaarlijkse
toernooi met als
onderdelen; drieban-
den, bandstoten en

libre namen 35 teams deel. De organi-
satie was zoals bij alle eerdere uitgaven
in handen van biljartvereniging HMS.

Eindstand
Team Pnt Moy HS
1. De Wolput 8 0,506 6
2. De Drie Plekkers 6 0,418 3
3. BV Werkendam 4 0,442 6
4. De Fotsers 2 0,355 5
5. Tiona 0 0,345 5

De Wolput

Paul van Gastel en Wilma Lazeroms 
winnen gemengd koppeltoernooi bij de Ram
Het jaarlijkse gemengd kop-
peltoernooi bij café De Ram
te Roosendaal is een prooi
geworden voor Paul van
Gastel en Wilma Lazeroms.
Op zaterdag werden de pou-
les door middel van loting be-
paald. Aan het einde van de-
ze eerste speeldag stonden
Anneke en Chiel Mulders on-
geslagen aan kop met drie
punten voorsprong, gevolgd
door Paul van Gas-tel/Wilma
Lazeroms en Toke Bogers/
Peter de Rooij.
Op zondag werden de pou-
les opnieuw ingedeeld, nu op
basis van de stand. Vanuit
deze positie hadden zeker
nog tien koppels kans op de
eindoverwinning. 
Mede doordat de eerdere koplopers
niet de vorm van een dag eerder toon-
den werd het klassement volledig door
elkaar gehaald. Paul van Gastel en
Wilma Lazeroms waren te sterk voor ie-
dereen en wonnen op de slotdag alle
partijen. Hierdoor werden ze uiteinde-
lijk eindwinnaar. 
Om 19.00 uur werd afgesloten met de
prijsuitreiking.

Eindstand
Koppel Punten
1. Paul van Gastel en Wilma Lazeroms 85.085
2. Toke Bogers en Peter de Rooij 78.806
3. Rosita Rommers en Ad Goorden 78.448
4. Marion de Graaf en Ad Laros 77.488
5. Yvonne en Ton de Vos 75.909

Paul van Gastel en Wilma Lazeroms

Jumbo
Snooker Centre

Jumbo
Snooker Centre

Jumbo Snooker Centre
Snooker, biljart, pool en dart

Veerpolder 12 •  2361 KV Warmond •  071-3012365
www.jumbosnooker.nl

Fotografie: www.fogra.nl

Wij hebben:

10 snookertafels - Riley
1 Aristocrat snooker matchtafel

(met verwarming)
4 pooltafels - Diamond
6 pooltafels - Brunswick

5 biljarts 230 x 115 - Gabriels
3 matchtafels - Gabriels Imparator

4 dartbanen

Niet alleen een ideaal adres voor
sportieve (keu)prestaties maar ook voor

een gezellig hapje en/of drankje 
van de uitgebreide menukaart

7 dagen per week geopend 
van 11.00 uur - 01.00 uur

Martin den Boer benoemd
tot lid van verdiensten
Tijdens de voorjaarsvergadering van
het district Rotterdam, is Martin den
Boer benoemd tot lid van verdiensten.
Deze benoeming werd door de aanwe-
zige vertegenwoordigers van de diver-
sen verenigingen en leden van verdien-
sten met luid applaus bekrachtigd. Mar-
tin is ruim twintig jaar betrokken met het
district in tal van functies en activiteiten
met als hoofdmotivatie het vele werk
wat hij als "Wedstrijdleider PK District
Rotterdam". Martin doet dit met zeer
veel plezier is heel secuur en weet dit ie-
der jaar weer tot een goed einde te
brengen. 

District Midden-Brabant

Finale eerste klasse
driebanden klein
Naam Pnt Moy HS
1. Henk Schneijderberg 12 0,739 6
2. Remco Gerrits 9 0,702 7
3. Jeff Fijneman 8 0,733 11
4. Martin van de Rijt 8 0,598 7
5. Henk Kosters 8 0,644 7
6. Jan van Dooren 6 0,555 6
7. Arjan Jong 4 0,491 7
8. Mitchell Schilders 1 0,449 6

District Noord-West Nederland

Finale 
6e klasse libre
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. A. Tillema ELTO 10 0.852 8 
2. H. Nieuwenhuizen Kaper 8 0.751 8
3. T. Bindinga Kaper 6 0.814 8
4. J. Kost Pr. Hendrik 0 0.495 3

District Noord-West Nederland

Finale 2e klasse
driebanden
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. W. de Bruin Kaper 13 0.601 7
2. C. Mosch Ons Genoegen 8 0.444 6
3. J. Kant KOT 8 0.367 6
4. G. Schrijver De Liefhebber 7 0.465 7
5. C. Slagwater SDS 6 0.367 4
6. L. Groot De Liefhebber 6 0.344 5
7. N. Quant De Liefhebber 5 0.418 6
8. J. Meyners DOS 3 0.399 5
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Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

B.V. S.V.W.
B.V. 'T Laantje

B.V. Senioren Biljart Ponderosa
B.V. De Snepballen

Biljartcentrum 

”Roothaert”
D.J. Jittastraat 2

5042 MX Tilburg
Tel: 013-4634552

3 Tafels 2.85
5 Tafels 2.30

POOL • BILJART • DART

Hoge Rijndijk 3b • Woerden

Tel.: 0348 - 417 118

8 Buffalo Pro 9ft Pool-tafels 

4 Padoc Bocxe 2.30 Biljarts 

5 dartbanen

WWW.PADOC.NL

Recreatiepark ’t Haasje bv

Vijf Eikenweg 45 • 4849 PX Dorst
0161-411626

info@haasjeoosterhout.nl
www.haasjeoosterhout.nl

Ruim 1000 m2

speelplezier

365 dagen per
jaar open

Diverse 
kinderfeestjes

en
arrangementen
vanaf € 7,75 p.p.

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

in de indoorspeeltuin

Gerard van Kempen
Dé specialist in Biljart-en Dartartikelen

Grote sortering keu's van vele merken:
o.a. Buffalo, Ceulemans, Longoni, Dufferin, Artemis, Maxton

Hierbij ook ruime keuze in Pool- en Snookerkeu's

Professionele keureparaties

Het adres voor uw sportprijzen

Geopend:
Maandag 13.00-17.30 uur
Dinsdag-Vrijdag 10.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-17.00 uur

Callenburgstraat 43 • Vlaardingen • 010-460 25 44 

Nieuweweg 2
Hulst
0114-

311729

O B.V. Reynart
O P.V. de Herleving

www.eetcafedeherleving.nl

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

Vijf nieuwe kampioenen bij de
Ram Zomercup

Onder tropische omstandigheden von-
den op 18 en 19 augustus de finales
van de Ram Zomercup plaats bij Café
de Ram in Roosendaal.

Dames libre
De eerste halve finale werd geen span-
nende strijd, Ella van Loon speelde sterk
en Mirella Palinckx kon niet mee. Ella
plaatste zich voor finale. Tijdens de
tweede halve finale ging het anders tus-
sen de twee rivalen van vorig jaar, Le-
nie Aantjes en Cynthia van Peer. Ze ble-
ven gelijk opgaan maar Lenie trok aan
het langste eind en werd finalist. In de
wedstrijd om de derde en vierde plaats
kon Palinckx weer niet imponeren en
werd verslagen door Van Peer. Ella van
Loon imponeerde in de finale tegen Le-
nie Aantjes en werd kampioen met een
gemiddelde van 1.245.

Driebanden 2e klasse
Hier was Jan Hofkens duidelijk de sterk-
ste en versloeg achtereenvolgens Ad
van Opdorp in de halve finale en Ro-
nald Elings in de finale met ruime cijfers.
Ronald Elings, die in de halve finale
had gewonnen van angstgegner Anne-
ke Mulders werd tweede en Van Op-
dorp behaalde ten koste van Mulders
de derde plaats. 

Libre 2e klasse
De halve finale tussen Jan Hulleman en
Peter de Rooij werd een spannende
strijd die uiteindelijk eindigde in het
voordeel van De Rooij. In de andere
halve finale maakte Zegert van der
Struis duidelijk aanspraak te maken op
de titel door een sterke overwinning op

Jan Tieben. De wedstrijd om de derde
en vierde plaats viel met één punt ver-
schil uit in het voordeel van Tieben te-
gen Hulleman. In de finale liet Van der
Sluis zien wie de ware kampioen is
door De Rooij met een moyenne van
2.11 te verslaan.

Driebanden 1e klasse
Adrie van Mechelen was niet in vorm
en bracht het tot de vierde plaats. In de
halve finale zag Van Mechelen Peter
van Dongen zegevieren om in de troost-
finale vervolgens de eer aan Piet van
Steen te laten. Piet van Steen moest in
de halve finale zijn meerdere erkennen
in Jos van Peer en werd derde.
De finale viel na een spannende strijd,
met één punt verschil en met behulp van
een varken, uit in het voordeel van Jos
van Peer. Peter van Dongen werd twee-
de. 

Libre 1e klasse
Hier ging de strijd tussen vier spelers
van De Ram. Theo van Meel en Franci-
ne van Yperen speelden in de halve fi-
nale een moeizame partij, waarin Fran-
cine na 33 beurten voor de winst mocht
tekenen. Het treffen tussen Wilbert van
Dijke (winnaar vorig jaar) en Gerrit de
Regt was van betere kwaliteit. Na der-
tien omlopen ging de winst naar Gerrit
de Regt. In de finale revancheerde Fran-
cine van Yperen zich voor de slechte
halve finale en won in dertien beurten
van Gerrit de Regt. Theo van Meel ver-
zekerde zich door winst op Wilbert van
Dijke van de derde plaats. Uitgebreide
verslagen en alle uitslagen en standen
zijn te vinden op: www.cafederam.nl .

Ella van Loon Jan Hofkens Zegert van der Struis Jos van Peer Francine van Yperen

District Noord-West Nederland

Nationale voor-
wedstrijden 38/2
Op 3, 4 en 8 oktober worden bij café
De Uitdaging aan de Rijderstraat 89 in
’t Veld nationale voorwedstrijden ge-
speeld in de eerste klasse kader 38/2.

Deelnemers
Naam Vereniging
J. Erkemij Horna
P. v d Geest B.C.S.
C.  van Hooff O.B.I.S.
W. Hummel K.O.T.
A. Schipper Tokoloko
H. Smit Kitseroo

Dick Jaspers 
te gast bij BC Concordia in Gouda
Dick Jaspers zal op vrijdag 26 oktober
te gast zijn bij Sociëteit Concordia in
Gouda. In het professionele circuit staat
Jaspers bekend als een rustige en spor-
tieve speler, die al sinds 1990 tot de ab-
solute wereldtop behoort. Zijn enorme
concentratie en bedachtzame manier
van spelen behoren tot zijn sterkste wa-
pens. Voor de speler uit Sint Willebrord
is niet alleen het winnen van grote uit-
dagingen belangrijk, maar hij wil zich
zeker ook als een correct sportman in
de biljartwereld profileren. De organi-
satie is er trots op dat zij de exwereld-
kampioen driebanden bereid hebben

gevonden om een avond te verzorgen
die creatief wordt ingevuld.  Zo zal een
deel bestaan uit een demonstratie en
een deel uit een partij, die zal worden
gespeeld tegen een gelegenheidsteam.
Bij Sociëteit Concordia aan de Westha-
ven 27 te Gouda zal men er alles aan
doen om iedereen een fantastische
avond te bieden.  De toegang is gratis,
evenals een kopje koffie.

Dick Jaspers
Foto: Harry Van Nijlen



De Biljart Ballen, 18e jaargang, september/oktober 2012 pagina 7

Camping Camping 

De EekhoornDe Eekhoorn
Een gezellige camping in een bosrijke omgeving

Ook kunt u bij ons terecht voor bruiloften en partijen

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

3 matchtafels en 3 tafels 230x115

BIJ HENNY EN NANCY

6 biljarts van 2.30 m
3 biljarts van 2.85 m

De plaats voor al uw feesten en partijen en verenigingen
Er is al een all-in actie incl. drinken vanaf € 27,50 p.p.

Nu ook een Biljartwinkel op hetzelfde adres
Alles tegen zeer aantrekkelijke prijzen en tevens onderhoud en

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

Service en garantie is ons visitekaartje

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

Webshop: biljartwinkeldewellsevaert.nl

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

Florian Moederschein geeft 
Jumbo Warmond nieuwe uitstraling

Met de overname door Florian Moeder-
schijn heeft Jumbo Warmond een nieu-
we uitstraling gekregen. De bekende
snookerspeler, die al twaalf jaar actief
is als eredivisiespeler, zag kans  om de-
ze fantastische biljartlocatie met enorm
veel potentie en historie met ingang van
1 juni over te nemen. Vanaf die datum
is de zaak dicht gegaan om van boven

tot onder te verbouwen en waar nodig
te vernieuwen. Zo is er een totaal nieu-
we keuken gerealiseerd, zijn er nieuwe
toiletgroepen geplaatst en werd het ter-
ras aan de voorzijde en de bar flink
aangepakt. Ook is het interieur van
nieuwe kleuren voorzien. Alle elf snoo-
kertafels, tien pooltafels, vijf carambole-
biljarts en drie matchtafels voor het drie-
banden werden van nieuwe lakens
voorzien. Verder staat service en klant-
gerichtheid bovenaan de prioriteitenlijst
en zal elke klant/gast zich welkom voe-
len in de nieuwe zaak. Met zijn hagel-
nieuwe snookerteam gaat Moeder-
schein er voor strijden Jumbo Warmond
ook op sportief gebied weer op de
kaart te zetten. Ook zullen er weer veel
nationale, maar ook internationale toer-
nooien georganiseerd gaan worden
met als gevolg niveauverhoging en
internationale interesse om er te komen
spelen. 
Jumbo Warmond is in het 24-jarige be-
staan een begrip geworden in de
wereld van keusporten, zowel in Neder-
land als ver daarbuiten. Het biljartpaleis
aan de Veerpolder 12 te Warmond is
zeven dagen per week geopend van
11.00 tot 01.00 uur.

DÉ BILJARTMAKERS
“Createurs des billards” www.debiljartmakers.nl

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

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

Portengen 51, 3628 EC Portengensebrug (Breukelen)

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

Als u kiest voor betrouwbaarheid en professional vakmanschap:

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

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

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838

www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Biljart Centrum Oegstgeest

Florian Moedersheim

BV S.V.W. organiseert 3e biljart-
marathon in Café de Ponderosa
Na de afgelopen jaren tweemaal bij Café de Ponderosa in Bergen op
Zoom te hebben gebiljart voor de kinderafdeling van Ziekenhuis Lievens-
berg, gaan de biljartballen deze keer 50 uur non-stop rollen voor een
zorgvuldig gekozen ander goed doel. Het plan was om zich deze keer
voor een zeer specifieke doelgroep in te gaan zetten. 

Dit is Kinderdagcentrum "de Pompon"
geworden. In dit centrum krijgen kinde-
ren van 0-17 jaar met een ernstige tot
zeer ernstige (meervoudige) verstande-
lijke beperking dagopvang. Na een eer-
ste bezoek aan "de Pompon", waar de
leiding zeer enthousiast reageerde op
deze marathon is men meteen aan de
slag gegaan. De voorbereidingen voor
deze biljartmarathon, die van vrijdag
26 oktober 15:00 uur t/m zondag 28
oktober 16:00 uur zal worden gehou-
den, zijn in volle gang. De muzikale om-
lijsting voor de 50 uur is bijna rond
(drive-inn The Snowballs zal de hele ma-
rathon zorgen dat er een zeer aangena-
me sfeer zal zijn!), er wordt hard ge-

werkt om het prijzenpakket voor de me-
galoterij rond te krijgen en natuurlijk is
de hulp ingeroepen van andere biljart-
verenigingen. Zonder medewerking van
hun is dit fantastische evenement niet
mogelijk! Er moet immers gedurende 50
uur op vijf biljarts gespeeld worden door
enerzijds leden van de eigen vereniging
en anderzijds biljart(st)ers die als tegen-
stander aan de biljarttafel staan. 
Tegen € 7.50 per uur kan men zich in-
schrijven middels de flyers die worden
verspreid, via www.bvsvw.nl en email:
svwbiljartmarathon@live.nl. Verder zijn
er vergaande contacten met een promi-
nente biljarter, die mogelijk acte de pré-
séance zal geven.

District Rotterdam

Finale vijfde klasse libre
Op 12, 13 en 14 oktober organiseert bil-
jartvereniging Hofplein de finale vijfde
klasse libre van het district Rotterdam. De
moyennegrenzen zijn van 0.80 tot 1.25
en de partijlengte is 40 caramboles. Met
een gemiddelde van 1.22 staat T. Roos
van BV Kralingen als eerste genoteerd.
Kampioen van vorig seizoen J. Bras is als
tweede geplaatst.  De plaats van hande-
len is Biljartsociëteit Kralingen, Adams-
hofstraat 28a te Rotterdam.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy.
1. T. Roos Kralingen 1,22
2. J. Bras Vriendenkring 1,10
3. W. Molenaar Kralingen 1,05
4. W. Dumee Schollevaar 0,95
5. A. Touw Hofplein 0,89
6. R. Zwerts Hofplein 0,86
7. F. Ellis Hofplein 0,84
8. G. Gruijs Vriendenkring 0,83

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738
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CAFÉ - BILJARTCENTRUM

“DE WESTHOEK”
2 Match en 3 kleine tafels

Eindstraat 50
5151 AE Drunen
Tel.: 0416-373838

Uw gastheer en gastvrouw
Frans en Johanna

www.westhoekdrunen.nl
info@westhoekdrunen.nl

Café    Cafetaria    Tuinterras

”De Witte Brug”

2 biljarts aanwezig
Nieuwevaart 36

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

Oudewal 25A
1749 CA Warmenhuizen

T 0226 39 27 74
www.de-liefhebber.nl

Café - BiljartCafé - Biljart
“DE MOLENVLIET”“DE MOLENVLIET”

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

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

Corjan
& 

Mitchell

Clublokaal van:
•  K. Bleyewerck
•  B.V.O.
•  De Gouden Keu
•  D.O.T.
•  B.S.V.
•  R.B.V. De Molenvliet
•  O.O.G. 
•  ADC-Repro
•  v/d Brandt
•  Nooit Volleerd
•  Evenementenshop.com

Corjan en Mitchell

Europees Kampioen Biljart Artistiek 
2009 en Wereldkampioen 2006+2011

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

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

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

Nog voldoende ruimte voor clubs en teams

Sander & Chantal Jonen
Jan Rebelstraat 24 • 1069 CC Amsterdam

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

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

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

Grand - Café ” De Kroon”
Restaurant

Uitgebreide menukaart 
ook seizoensmenu’s

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout

Tel. Dhr. Seyfi 06 22244368

Email seyfi@hartjevanoosterhout.nl

Café HOF VAN HOLLAND
Frans en Willy

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

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

Thuisbasis BV Sportcafé RKC

BV De Hofstede

06 - 53 97 91 65

Akkerlaan 2 Waalwijk

Voor o.a.:
•  Mosselen
•  Oesters
•  Verse vis
• Haring
•  Stokvis
• Garnalen

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

OOK OM MEE TE NEMEN

Leverancier van Mosselen, 
Oesters, Vis & Visproducten,

Zeekraal, Lamsoor en Mosselgroenten
aan groothande, horeca en instellingen

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

WWW.PIETVANOOST.NL

Wij staan dagelijks voor u klaar

Voor bruiloften
en partijen !

FEESTAVOND 
Volledig verzorgd v.a. € 27,00

Zaal met AIRCO voor familiefeestjes

MIDGETGOLF 
& SPEELTUIN
Eigen parkeerterrein

Café-partyzaal 
‘t Snoekske

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

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

B.V. Sempke en B.V. ‘t Vosje

Café De Ram
De bij café De Ram gevestigde verenigingen zijn:
-       BV De Ram
-       BV De Ram veteranen
-       BV Kalsdonk
-       BV Kempenaars

Wij verkopen biljartartikelen in samenwerking met:

Biljartboetiek Bergen op Zoom
rechtstreeks leverbaar vanuit het café

www.cafederam.com
Café De Ram is een gezellig buurtcafé met

3 biljarttafels van 2,30 m.
Er wordt gespeeld in de competities van:

KNBB, NBF en RBB

Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal

0165-569842
info@cafederam.nl

Naast het biljarten verzorgen wij ook uw:

-       Feesten en partijen
-       Koffietafels, diners, etc.
-       Recepties
-       Familiedag met gebruik van biljarts
-       Rik- en bolconcoursen

Informeer vrijblijvend over de 
mogelijkheden
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werd alweer een vijfsetter die op het
slotfiguur van de laatste set beslist werd:
Vijverberg miste waardoor Scholtes
won (met 3-2 en 60,35% tegenover
59,71% voor Vijverberg). De volgende
GP ereklasse vindt in Vlaardingen ('t
Oogh van Vlaerdingh) plaats van 19-
21 oktober. Tekst met dank aan Ewald
Holzhaus.
Naam RP %
01. Rob Scholtes 12 64.24
02. Erik Vijverberg 11 63.98
03. Mehmet Sezer 10 56.55
04. Sander Jonen 9 72.47
05. Martin van Rhee 8 61.49
06. Jean-Marie Limbourg 7 43.65
07. Johnny van Mil 6 51.47
08. Walter Crols 5 43.14
09. Peter van der Werff 4 43.27
10. Pierre Scheers 3 36.12
11. Willem Schreuder (1e kl) 2 32.74
12. Cock Ooms 1 35.80
13. Manfred Hekerle 0 -.-

Op 8 september 2012

Bewogen 50-jarige jubileumviering
De Veemarkt in Doetinchem

Op zaterdag 8 september vierde bil-
jartvereniging de Veemarkt te Doetin-
chem haar 50-jarig jubileum. ’s Mid-
dags was er voor de leden en genodig-
den tussen 15:00 – 17:00 uur een re-
ceptie. Helaas waren er maar 9 vereni-
gingen uit het district Doetinchem e.o.
aanwezig: De Harmonie, Velswijk, Te
Pas, Habi, De Graafschap, De Keu,
Concordia, Martin en De Nijman, als-
mede een afgevaardigde van het be-
stuur van Recreanten Biljart Club. 
De wethouder van sportzaken van de
gemeente Doetinchem gaf in zijn

speech het belang aan van de biljart-
sport in het algemeen, maar in bijzon-
der binnen de gemeente Doetinchem.
’s Avonds om 19:00 uur kon het feest
beginnen, de ruim 90 aanwezige leden
inclusief de partners konden genieten
van een heerlijk koud en warm buffet,
het feest werd muzikaal omlijst door Fif-
ty Fitty entertainment. De feestavond
heeft op het eind een dramatische wen-
ding gekregen want lid Hans van Am-
stel heeft een hartstilstand gekregen en
is hieraan helaas overleden. Rob Ver-
kerke, secretaris de Veemarkt.

Het jubilerende bestuur. Foto Ton Smilde

Tweede divisie driebanden poule 1

Ger Windt scoort 1.428 
Casa Cara – Snip Biljarts 3-5. In snoo-
kercentrum Jumbo te Warmond had
Ming Pan onvoldoende aan 0.894
want Hans Handgraaf behaalde
1.052. Aannemersbedrijf Beer de Jong
– Steenhuis Sloopwerken 6-2. Ruud
Nieuwenburg zette 1.142 op het bord.
Le Grand Bouwcombinatie – Biljartcen-
trum Osdorp 3-5. De nederlaag was
niet aan Ger Windt te wijten want die
realiseerde 1.428. Steenhuis Sloopwer-
ken – TOVV.NL/MCR 3 0-8. Eddie Sie-
mens 0.900 boog voor de 1.000 van
Rudy Persyn. Leon Brouwer, eerder in
de competitie al 1.093, reikte nu tot
1.250.  

*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

Levering van: pool-, snooker- en carambolebiljarts, tafelvoetbal, tafeltennis en overige spelen incl. accessoires
Van Ostadestraat 177 - 1073 TL Amsterdam - Tel: 020-6738470 - E-mail: info@vandenbroekbiljarts.nl

Artistiek in biljartcentrum Osdorp 

Wilfrie Vermeer en Wilfried Godschalk
plaatsen zich voor 1e klasse

In biljartcentrum Osdorp te Amsterdam
werd een artistiektoernooi georgani-
seerd met vrije inschrijving. Doel was
om spelers te laten proberen om 105
punten te behalen. Bij 105 of meer pun-
ten mag men zich inschrijven voor bil-
jart artistiek 1e klasse. De 105 van de
mogelijk te behalen 525 punten komen
overeen met 20% scoringspercentage.
Twee van de deelnemers slaagden glo-
rieus in deze opzet. Wilfrie Vermeer uit
Deurne reikte zelfs tot 151 punten en

dat betekende een percentage van
28.76. Venraynaar Wilfried Godschalk
bracht het tot 132 punten en dat was
goed voor 25.14 procent. Met dank
aan de initiatiefnemers in biljartcentrum
Osdorp dus twee nieuwelingen voor de
eerste klasse artistiek. De GP’s zijn
12/13 januari 2013 in Daarlerveen,
9/10 februari in Amsterdam en 16/17
maart in Tegelen. 
Het NK is 6 en 7 april 2013 in Wel-
berg.

Vlnr: Sander Jonen, Wilfrie Vermeer, Wilfried Godschalk en Ewald Holzhaus

Speciaal voor lezers van De Biljart Ballen

48 uur gratis toegang tot Kozoom
Tot 15 oktober 2012 kunnen de lezers van De Biljart Ballen 48 uur gratis toe-
gang tot Kozoom krijgen. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is een email te
sturen naar promotion@kozoom.com o.v.v. "De Biljart Ballen" + volledige naam
en adres.
U krijgt dan dan een code die u zelfstandig kunt verzilveren op de Nederlandse
Carambole pagina van www.kozoom.com (instructie wordt met de code mee-
gestuurd). De actie is geldig voor één per persoon per emailadres.

Eerste GP artistiek ereklasse 2012-2013

Rob Scholtes verslaat Erik Vijverberg
in finale Mariënberg
Van 7 t/m 9 september
vond in café-restaurant
Den Mariënberger te Mari-
ënberg de eerste Grand
Prix biljart artistiek ere-
klasse plaats. Manfred He-
kerle kon niet aanwezig
zijn en werd vervangen
door eersteklasser Willem
Schreuder.  

Al in de eerste ronde een ver-
rassing: Mehmet Sezer won
op eenvoudige wijze met 2-0
van Martin van Rhee. Erik Vij-
verberg had bij de 2-0 zege
op Walter Crols een tiebreak
in de eerste set van maar liefst
8 figuren nodig. Rob Scholtes
speelde prima met 80,58%. In de twee-
de speelronde revancheerde Willem
Schreuder zich door Mehmet Sezer
zeer verrassend met 2-1 te verslaan. De
beslissing viel door een tiebreak in de
laatste set. Ronde nummer 3 kende een
cruciale partij: Sander Jonen tegen Mar-
tin van Rhee. Beiden speelden sterk:
80,66 en 75,00% met 2-0 winst voor
Jonen. Schreuder moest zijn meerdere
erkennen in de debutant in de ereklas-
se, Peter van der Werff, die daarmee
zijn eerste matchpunten binnenhaalde
(2-0 en 55,38%). In de 4e ronde ver-
sloeg Jonen Sezer met 2-0 en met een
monsterscore van 93,20%. Hierdoor
kwam zijn algemene scoringspercenta-
ge uit op 77,91%, hoger dan het natio-
nale record van Ruud de Vos uit 2007
(76,61%). Sander Jonen had zich al ge-
kwalificeerd voor de kruisfinales. In de
andere poule dwongen Vijverberg en
Scholtes een plaats in de halve eind-
strijd af. In de laatste voorronde moest
Johnny van Mil het tegen Sander Jonen
afleggen met 1-2. Doordat Jonen slechts
57,47% scoorde verdween de verbete-
ring van het Nederlands record weer uit
beeld. Omdat Sezer bij een gelijk set-
saldo (+2) één set meer gewonnen had
dan Van Rhee, plaatste Sezer zich voor
de kruisfinales. Willem Schreuder
vestigde in deze GP een nieuw PR van
32,74%. Erik Vijverberg won zijn kruis-
finale gedecideerd met 3-1 van Sander
Jonen. In de andere halve eindstrijd, tus-
sen Rob Scholtes en Mehmet Sezer,
miste Sezer het slotfiguur van de laatste
set en Scholtes scoorde wel en hij dus in
de finale. In de wedstrijd om de 3e
plaats tussen Jonen en Sezer won Sezer
met 2-1 en een percentage van 82,51
(tegen 79,78% van Jonen). De finale

Rob Scholtes. Archieffoto: Henry Thijssen
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44e editie bij KBC Gilde Hoger Op Kortrijk in België

Coupe van Beem kleurt weer oranje

In het broeierig hete weekend van 17,
18 en 19 augustus was KBC Gilde Ho-
ger Op uit Kortrijk gastheer voor de na-
tionale jeugdkampioenen van België,
Nederland en Duitsland. Tijdens het ver-
maarde jeugdevenement Coupe van
Beem bleek de achtkoppige Neder-
landse afvaardiging voor de vierde
keer op rij te sterk voor de zuider- en
oosterburen. 
Nederland versloeg in de eerste ronde
thuisland België met 9-7 en speelde te-
gen Duitsland 8-8 gelijk. De tweede ron-
de werd België met 14-2 verpletterd en
viel Duitsland met 10-6 ten prooi. Mede

door de onderlinge variabele resultaten
van de twee overige landen won
Nederland met tien punten verschil. Jef-
frey Lenaers uit Beverwijk, Bastijn van
Gageldonk uit Oosterhout en de Venlo-
se Silvy Glissenaar wonnen al hum par-
tijen. De overige Hollanders waren:
Yannik Jansen, Peter van Beljouw, Mi-
chael Vink, Maikel van Oosterhout en
Jimmylee Heeringa.

Eindstand
1. Nederland 41
2. Duitsland 31
3. België 24

De Nederlandse delegatie, met begeleider Cees Benschop en trainer Frans van
Hoey

KNBB werkt aan aanpassing structuur
Organisaties dienen met regelmaat getoetst te worden of zij nog voldoen
aan de eis van de leden. Zo ook is de organisatie van de KNBB aan een up
date toe. Vooropgesteld dat het met de financiële status van de KNBB be-
ter gaat dan ooit tevoren is een structuuraanpassing toch noodzakelijk.
Om de leden nog beter van dienst te zijn is het wenselijk dat er kortere be-
stuurslijnen komen zodat er slagvaardiger geacteerd kan worden. Een be-
langrijk item in deze is ook om een structuur te kiezen waarin collega-bon-
den “met behoud van eigen rechtspersoonlijkheid” gemakkelijker aan
kunnen sluiten. Daarom is onlangs een structuurgroep samengesteld die
bestaat uit vertegenwoordigers van de drie secties en de KNBB Vereniging
Carambole.  
Het gehele biljartgebeuren in Neder-
land is aan een flinke oppepper toe.
Dat kan de KNBB niet alleen daarom
zou het zeer wenselijk zijn indien bil-
jartbonden op de een of andere manier
samen zouden werken. Het is daarom
van belang dat de nieuwe structuur van
de KNBB hierin voorziet. Biljartend
Nederland is te verdeeld en daarom
worden er kansen gemist. Met het
samenwerken van biljartbonden zijn al-
le biljarters gebaat en het mooie is dat
er vormen van samenwerken zijn die de
leden niets kosten omdat er subsidies
zijn die dit dekken. Met een goede
samenwerking worden elkanders com-
petities versterkt en tevens  wordt het zo
ook gemakkelijker om competities te or-
ganiseren. Het gezamenlijk werven van
(jeugd) leden is naar mijn mening nood-
zakelijk om de biljartsport te borgen
voor de toekomst. Daarbij worden reis-
afstanden kleiner en krijgt men nieuwe
tegenstanders. Stel dat een collega-
bond samen wil werken met de KNBB
maar de eigen autonomie wil behouden
(en zeker haar eigen rechtspersoonlijk-
heid) dan moet dat in onze perceptie
mogelijk zijn. In zo’n samenwerkings-
verband kunnen biljarters dan wel te-
gen elkaar biljarten zonder direct deel
uit te maken van de KNBB. Er zijn regi-
o’s in Nederland waar een team of in-
dividuele speler dwars door een gebied
van een collega-bond of andersom
moet rijden om zo de tegenstander te
bezoeken terwijl ook in dat gebied het-
zelfde spelletje gespeeld wordt. Een be-
paalde biljartbond treedt dan niet toe
tot de KNBB maar werkt wel samen op
diverse fronten en behoudt zo ook het
eigen bestuur en rechtspersoonlijkheid
en kan nooit aansprakelijk worden ge-
steld als er bij de KNBB iets mis gaat.
Zo versterken wij elkaars competities en
zijn er ook formules denkbaar waarin
de biljarter van die collega-bond mee
kan doen aan de persoonlijke kampi-
oenschappen van de KNBB en zo zelfs
kampioen van Nederland kan worden
in zijn of haar klasse. Contributie tech-
nisch is dat geen probleem omdat wij
aan een soort menu contributiesysteem
werken. Dus wie weinig afneemt betaalt
weinig en degene die veel afneemt be-
taalt meer. Wij ervaren het als een
doorbraak dat de Woerdense Biljart
Bond onlangs heeft besloten een derge-
lijke constructie met de KNBB Vereni-

ging Carambole aan te gaan. Ook kan
in zulke gevallen de KNBB dienstbaar
zijn in het ondersteunen van automati-
sering op het gebied van wedstrijd- en
ledenadministratie. Indien de collega-
bond competities binnen haar eigen
bondsgrenzen organiseert kan ook van
deze software gebruik gemaakt wor-
den. Verenigingen die zelf de energie-
rekening betalen komen op deze wijze
ook in aanmerking voor de ecotaks, die
krijgen dus per lid een bepaald bedrag
terug.  
Ik zie het als volgt, een bestuurder is er
voor de leden, de leden willen biljarten
en willen dat  op een plezierige en uit-
dagende wijze doen. Maar zeker bij de
breedtesport mag de gezelligheid ook
niet ontbreken. Als wij als biljartend
Nederland niets aan de huidige situatie
doen vrees ik het ergste voor de toe-
komst. Daarom is het van belang dat in
alle regio’s in Nederland de bestuurders
de handen ineen slaan en deze uitda-
ging aangaan. Er zijn formules denk-
baar waarbij een samenwerkingsover-
eenkomst wordt gesloten voor een
proefperiode van twee of drie jaar, in-
dien de samenwerking niet bevalt kan
men zo weer terugkeren naar de vorige
status. 

Uitdagende competities
De KNBB heeft momenteel 34 districten.
De autonomie van deze districten heb-
ben wij hoog in het vaandel. Wij wor-
den er de laatste jaren meer en meer
mee geconfronteerd dat er minder
teams inschrijven. Uitdagende competi-
ties organiseren wordt dus steeds moei-
lijker. In sommige gevallen zou gedacht
kunnen worden aan districtoverschrij-
dende competities. Het ene jaar wordt
de competitie georganiseerd door het
ene en het andere jaar door het andere
district. Collega-bonden die vaak tussen
districten ingebed zijn zouden heel
goed in dit plaatje passen en zo kan
eventueel de mogelijkheid ontstaan dat
een collega-bond een competitie orga-
niseert waar KNBB verenigingen aan
deel nemen. Natuurlijk kan dit niet zon-
der slag of stoot en moet dit goed uitge-
dacht worden. Belangrijk is dat middels
goede communicatie en zonder arg-
waan dit te realiseren moet zijn.  
Vaak merk ik helaas nog dat er een be-
paalde vorm van argwaan heerst naar
de KNBB. Ik kan mij dat gezien de ge-

schiedenis voorstellen maar die tijden
zijn veranderd. De KNBB is een kernge-
zonde vereniging en het is in ieders be-
lang dat wij naar de biljarttoekomst kij-
ken en de handen ineen durven te
slaan. Bonden, verenigingen, individue-
le biljarters, media, biljartfabrikanten en

overheid zijn hier allen mee gebaat.
Want biljarten is een sport die je op el-
ke leeftijd kan beoefenen, dus een gro-
tere doelgroep (van 8 tot 90) kan men
zich niet wensen. Biljarten verenigt men-
sen dus daarom is ook de overheid hier-
mee gebaat. Laten wij als bestuurders
goed voor ogen houden dat het belang
van de biljarter te allen tijde prevaleert
dus is het wenselijk dat bestuurders “en
hier bedoel ik onszelf ook mee” over de
eigen schaduw heen durven stappen en
zich steeds afvragen waar de biljarter
of biljartster het meest mee gebaat is. In-
dien er bestuurders zijn die hierover met
ons van gedachten willen wisselen zijn
wij gaarne bereid hier gehoor aan te
geven en kan men te allen tijde contact
opnemen met mij of iemand anders van
ons bestuur. Ook het bondsbureau kan
men hierover contacten. Het credo “sa-
men biljarten geeft meer effect” is hier
wel op z’n plaats. 
Bij deze wil ik eenieder een heel mooi
biljartseizoen toewensen.

Met vriendelijke groet, 
Jaap Labrujere voorzitter KNBB 
Vereniging Carambole (0615042270).

Jaap Labrujere
Foto: www.fogra.nl
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

GP driebanden Amsterdam 2012

Raimond Burgman ook in biljart-
centrum Osdorp sterke winnaar
De zegereeks van
Raimond Burgman
zette zich ook bij
de GP driebanden
in biljartcentrum
Osdorp voort. Na
eerdere winst in
Rosmalen bleek
Burgman in Am-
sterdam eveneens
de beste. Hij ver-
sloeg Dave Christi-
ani in de finale
met 40-37 na 27
beurten.

Bij de laatste zestien
bleef Raimond Burg-
man tegenstander
Herman Slikker met
40-36 (28) nipt de
baas. In de kwartfi-
nale behaalde Burg-
man een moyenne
van 1.904 tegen
Glenn Hofman. In de
halve eindstrijd te-
gen Martien van der
Spoel stond het na
negen pogingen al
23-20. Er kwam een
terugval en het eind-
resultaat was 40-30
na 26 omlopen in het voordeel van
Burgman. Hij ontmoette in de finale Da-
ve Christiani. Die versperde bij de acht-
ste finales Therese Klompenhouwer de
weg naar verder succes. Bij de laatste
acht versloeg hij Jan Arnouts. In de hal-
ve finale tegen Jeffrey Jorissen kwamen
beiden met zes uit elf moeizaam uit de
startblokken. Het herstel volgde en Joris-
sen produceerde in de volgende veer-
tien beurten twintig caramboles. Dave
Christiani deed het met 34 treffers ech-
ter nog beter en daar was een slotserie
van acht bij. In het beslissende duel was
de tussenstand na dertien pogingen 21-
22 in het voordeel van Burgman. Deze
demarreerde toen met een serie van ne-
gen maar met 35-35 (24) was er toch
weer evenwicht. Dave Christiani scoor-
de in de volgende drie beurten nog
twee keer en Raimond Burgman profi-
teerde dankzij 3-1-1. Eindstand 37-40

na 27 pogingen voor de zeer succes-
volle speler uit Heemstede, die met
1.609 ook voor het beste toernooige-
middelde zorgde. De hoogste serie
kwam met zestien caramboles op naam
van Martien van der Spoel. De derde
GP driebanden vindt van zaterdag 29
september tot en met zaterdag 6 okto-
ber plaats op camping de Eekhoorn
aan Seterseweg 4 te Oosterhout.

Top tien na twee GP’s Pnt Gem
01. Raimond Burgman 160 1.642
02. Jean-Paul de Bruijn 80 1.423
03. Martien van der Spoel 76 1.212
04. Dave Christiani 70 1.299
05. Barry van Beers 54 1.228
06. Glenn Hofman 52 1.403
07. Jeffrey Jorissen 48 1.057
08. Harrie van de Ven 42 1.225
09. Jan Arnouts 42 1.105
10. Rob Lamboo 36 1.060

Vlnr: Raimond Burgman en Dave Christiani.
Foto: Olaf Deriga.  

Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,
hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

Neerrijt 51, 5575 CB Luyksgestel
+31 (0)497 542214

www.burgmans-biljarts.nl

Eddy Merckx  pakt wereldtitel in Portugal
Met het behalen van het wereldkampi-
oenschap heeft Eddy Merckx een kroon
gezet op zijn toch al succesvol seizoen.
De Belg, die in de halve finale afreken-
de met zijn landgenoot Frédéric Cau-
dron, was in de finale veel te sterk voor
de Koreaan Sung-Won Choi en legde
de basis voor zijn zege in de eerste
beurten, toen hij was gestart met 9-1 uit
2. De marge groeide in de elfde beurt
naar tien caramboles (24-14), waarna
Merckx in het tweede deel van de wed-
strijd onbevangen en spelenderwijs
wegliep van de spartelende Koreaan:
40-24 in 23 beurten. Voor Sung-Won
Choi was het vooral uiterst pijnlijk, om-
dat het ministerie van sport in zijn land
voor elke wereldkampioen een premie
van 100.000 euro uitkeert, of 200 euro
per maand zo lang de sporter leeft.
Dick Jaspers, die zich niet bij de laatste
acht wist te plaatsen heeft zijn titel in de
Portugese stad Porto verspeeld en zakte
van de tweede naar de negende plaats
op de wereldranglijst . Frédéric Cau-
dron heeft na dit WK een straatlengte
voorsprong op zijn naaste belagers
Sung-Won Choi, Torbjörn Blomdahl en
Eddy Merckx. Raimond Burgman kon
niet doordringen tot laatste zestien.

Eindklassering
Naam Pnt Gem     Serie
1 Eddy MERCKX 240 1.983 11
2 Sung-Won CHOI 224 1.366 7

3 Frédéric CAUDRON 190 1.712 17
3 Marco ZANETTI 197 1.515 9
5 Murat Naci COKLU 140 1.647 13
6 Chung-Bok LEE 154 1.571 14
7 O. TAKESHIMA 144 1.274 8
8 Sameh SIDHOM 139 1.241 8
9 Dick JASPERS 112 1.750 8

10 Kyung-Roul KIM 119 1.653 11
11 Lütfi CENET 119 1.608 8
12 Jérémy BURY 115 1.513 14
13 Daniel SANCHEZ 119 1.488 9
14 Martin HORN 95 1.397 9
15 Tayfun TASDEMIR 119 1.352 7
16 Heriberto ARISTIZABAL 93 1.453 9

Harry Van Nijlen/Kozoom

Vierde divisie driebanden poule 1

Biljartcentrum Osdorp 5 succesvol
Biljartcentrum Osdorp 5 – Onder
Ons/De Vishoek 5-3. Jeffrey de Rue
maakte een fraaie serie van zes al
kwam hij met de hakken over de sloot
vrij: 25-24. Sjouke Brink zorgde met 20
uit 38 voor de kortste partij. Kopman

Frans Opdam was niet opgewassen te-
gen de 0.714 van Hans Weijers. As-
best Sanering Waterland – Biljartcen-
trum Osdorp 5 0-8. Uitblinker Jeffrey de
Rue realiseerde 0.961 na 25 treffers en
26 pogingen.

Biljartcentrum Frédéric Caudron
primeur voor België

Met de opening van Salpho food & drinks en Biljartcenter Frédéric Cau-
dron heeft België kennis kunnen maken met het fenomeen biljartlift. Met
recht mag gezegd worden, dat aan de Salphensebaan 1 in Malle het mo-
dernste biljartcentrum van onze zuiderburen is verrezen.
De zes biljarttafels staan allen op hoog-
technologische Billevator biljartliften,
welke geproduceerd en geleverd zijn
door de firma Segeren uit Made. Ko-
ninklijke Biljartclub De Goeie Queue
heeft in het nieuwe biljartcentrum hun
thuisbasis. Het eerste team speelt in de

hoogste klasse van de Belgische drie-
bandencompetitie en bestaat uit Frédé-
ric Caudron, Eddy Leppens, Peter Ceu-
lemans en Roger Roefs. Salpho food &
drinks bestaat uit een klasse volle bistro,
een uitstekende keuken, groot zonneter-
ras en multifunctionele feestzalen.

Burgemeester Hendrickx van Malle en Frédéric Caudron namen beiden de
schaar ter hand en openden met het doorknippen van het lint de fonkelnieuwe
horeca gelegenheid. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Topcompetitie 57/2

Nieuw initiatief: 
nu ook topsport op de kleine tafel
Op de matchtafel is het vanzelfsprekend dat het sterkste team, wint. Op de
kleine tafel is dat veel minder voor de hand liggend. Op de kleine tafel is
de definitie “breedtesport” van toepassing. Dit houdt onder meer in dat
sterkere spelers een hoger aantal caramboles moeten maken dan de min-
der getalenteerden.  
Met het initiatief van 57/2 speler Mi-
chael Lubbes komt hier, vooralsnog voor
een 2-jarige proefperiode, verandering
in. Het initiatief Kadermasters houdt in
dat er nu ook voor de kleine tafel met
een topcompetitie 57/2 wordt gestart.
Er worden per wedstrijd drie partijen
57/2 gespeeld met een lengte van
200, 250 en 300 caramboles. Er zijn

maximaal twee poules, elk bestaande
uit maximaal negen teams. Deze teams
treffen elkaar op acht speeldagen waar-
op ze elk twee wedstrijden spelen. Ver-
volgens is er een finaleweekend waar-
bij voor de drie beste teams een interes-
sante prijs te verdienen valt. Voor meer
informatie: www.kadermasters.nl of
mlubbes@kadermasters.nl .
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MYWEBSPORT-gemeenschap 
kijkt uit naar Nederland
Tussen Duitsland en Oostenrijk gloed de Mywebsport draad al. En top-
spelers zoals Martin Horn (D) of Andreas Efler (A) kunnen en willen zich
een biljartleven zonder Mywebsport niet meer voorstellen. Zo groot zijn
de voordelen en de uiteenlopende mogelijkheden die de revolutionaire
uitvinding biedt. Met Mywebsport is het mogelijk om met biljartspelers
over de hele wereld in contact te komen en trainingen, wedstrijden en
toernooien te spelen. Mensen ontmoeten elkaar virtueel, maar spelen
echt biljart, iedereen op zijn eigen tafel. Het vereiste is slechts, dat beide
tafels - ongeacht waar ze staan - met Mywebsport uitgerust zijn.

Mywebsport 
onderweg in Nederland
Dat Mywebsport binnenkort  de inter-
nationale standaard wordt, daar is niet
alleen uitvinder Jimmy Riml van over-
tuigd. Martin Horn, Duitsland nummer
1 en huidig nummer 10 van de wereld,
traint al sinds maanden met het
systeem. De 42 jarige verbetert
daardoor niet alleen zijn eigen spel,
maar ook dat van zijn leerlingen. Zoals
semi-virtual trainingen, die hij regelma-
tig met spelers van BSA Innsbruck
houdt. Horn staat daarbij aan zijn ei-
gen tafel in Essen en zijn leerlingen in
Innsbruck. Uitgerust met headset en met
verbinding over een groot tv-scherm
vinden de trainingen plaats zoals wan-
neer iedereen zoals voorheen aan een
tafel zou staan. Horn geeft ook cursus-
sen, hij verwelkomde onlangs een
Nederlandse delegatie in zijn sport-
school. En er zijn aanwijzingen dat het
eerste Mywebsportsysteem al snel in
Nederland geïnstalleerd zal worden.

Speciale inleidende 
aanbieding 
De eerste verenigingen, die beslissen
om de nieuwe technologie te plaatsen,
kan uitvinder Jimmy Riml een speciaal
inleiding aanbod doen. Naast speciale
voorwaarden met betrekking tot kopen
of leasen, zijn er speciale belangen
van lopende inkomsten, zoals toernooi-
en of trainingen, die door Mywebsport
worden behandeld.

Team-League voor 
3er-Teams start in oktober
Onder de huidige Mywebsport loca-
ties vindt tot nu toe al een levendige
uitwisseling plaats. Het wekelijkse
High-Run-Toernooi, waarbij uit gege-
ven standpunten zoveel mogelijk pun-
ten gemaakt moeten worden, is een
echte hit. Spelers uit Stuttgart, Regen-
burg, Wenen en Innsbruck strijden om
het wekelijkse prijzengeld. Koreaanse
biljartspelers zullen snel toetreden, om-
dat dit jaar het eerste systeem in Korea

wordt geïnstalleerd en de eerste trans-
continentale partij zal plaatsvinden.
Iedereen is blij dat de gemeenschap
groeit. Wanneer zullen de Nederlan-
ders toetreden? Naast de High-run
vinden regelmatig toernooien in ande-
re varianten plaats. Er wordt altijd
prijzengeld uitgereikt. Zowel bij de
Team-Leage voor 3er-teams die in ok-
tober start. 
Verdere details en inschrijvingen vindt
men onder www.mywebsport.com

Hoe functioneert 
Mywebsport?
De MYWEBSPORT-Technologie bestaat
uit een hoge resolutie camera, twee
precisie lasers, multifunctionele af-
standbediening, computer en beeld-
scherm. Maar het hart is de geavan-
ceerde software. Het systeem detec-
teert de positie van de ballen op de ta-
fel, houdt ze vast, slaat ze op en stuurt
ze via internet  – bij een match naar
verschillende locaties door. Voor-
waarde voor het gebruik van de vele
mogelijkheden is dus alleen een inter-
netverbinding. Zo kunt u ook toegang
krijgen tot de database, waar al onge-
veer 2500 posities - natuurlijk met bij-
behorende oplossingen en stoottechni-
sche toelichtingen zijn opgeslagen. Ze
zijn altijd beschikbaar en de positie
van de ballen wordt door middel van
de precisie laser op de tafel geprojec-
teerd.

Dick Jaspers naar
Martens Cleaning
Vlak voor het verschijnen van dit num-
mer bereikte ons het bericht, dat Dick
Jaspers per direct het eredivisieteam
van Martens Cleaning gaat verster-
ken. De Brabantse wereldtopper zal
dit seizoen maximaal vijf wedstrijden
gaan spelen voor het team uit het
Zeeuwse Kapelle.

Heuglijk nieuws voor 75-jarige

Raymond Ceulemans
overgrootvader
Amper en-
kele maan-
den nadat
hij zijn
75ste ver-
jaardag
mocht vie-
ren is de
allergroot-
ste biljarter
aller tijden, voor het eerst overgroot-
vader geworden. De Ceulemansen
presenteren zich daarbij meteen ook
als viergeslacht. Peter Ceulemans en
zijn vrouw Bettina mochten de flinke
zoon ‘Jack’ verwelkomen, tot groot
jolijt van grootpapa Koen en uiter-
aard een superfiere overgrootvader
Raymond. Ook bij de kersverse over-
grootmoeder Angèle kon de vreugde
niet op. De familie Ceulemans breidt
netjes uit en met wat geluk is er weer
een nieuwe ster verschenen aan de
hemel van de grote biljartdynastie. De
Biljart Ballen wenst de trotse familie
langs deze weg van harte proficiat en
véél voorspoed toe.

Bart Van Reeth
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Uniek biljartgala in Hotel Jules – Heerhugowaard

Night of the Magic Balls 2012

Vijfvoudig wereldkampioen Dick
Jaspers (NL) en in de ogen van velen
meest allround biljarter op deze
aardbol Frédéric Caudron (B) starten de
avonden met een wervelende demon-
stratiepartij driebanden. De spectacu-
laire opkomst met licht- en geluidshows
maken het publiek zeker enthousiast.
Moyennes van 3.00 en 4.00 zijn meer
gewoon, dan uitzondering.  

Na een korte pauze een wervelend op-
treden van Rob en Emiel. Deze Neder-
landse illusionisten/mentalisten met vele
optredens op TV en bekend van SBS6
show Uri Geller brengen  het publiek in
vervoering met een wervelende show.
Het publiek zit er bovenop, maar blijft
vol verwondering en ongeloof achter. 

Als afsluiting van de avond staat mr.
Magic Semih Sayginer  (Tur) op het pro-
gramma. Deze Turkse rasentertainer
doet dingen met een keu die niemand
anders kan.  
Via deze link kunt u een voorproefje
aanschouwen ;  
http://www.semihsayginer.org/Semih-
VidGal/Files/Gallhl.html (bijv. video 4)
Hij reist de hele wereld over met zijn
show. Een geweldige climax van een
geweldige avond. Raymond Ceulemans
zal het geheel voorzien van commen-
taar.

Hotel Jules wordt omgebouwd tot een
prachtige biljartarena met niveauver-
schil, zodat een prachtig zicht voor een-
ieder is gegarandeerd. Tafels met stoe-
len maken een prachtig en vooral ge-
zellig geheel. Licht en geluidshows ma-
ken het geheel compleet. Deze editie
zal de zaal ook worden voorzien van

grote schermen, waarop de stootbeel-
den met een topcamera boven het bil-
jart nogmaals te zien zijn.

Dirk Snip: “Dit gaat de stoutste ver-
wachtingen overtreffen. Als organisator
beleef je zo’n avond al honderd keer
voor het überhaupt plaatsvindt, maar dit
is geweldig om te doen.  De spelers en
het publiek gaan een fantastische
avond beleven.”

Evenement: 
Night of the Magic Balls
Lokatie: Hotel Jules, Gildestraat 2 te
Heerhugowaard
Data: vrijdag 23, zaterdag 24 en zon-
dag 25 november 2012
Aanvang: Dagelijks 19.30 uur, zondag
13.00 uur opening zaal 18.45 uur /
12.15 uur
Entree: € 30,00

Deelnemers:
Dick Jaspers 
5 x wereldkampioen, 
3 x Europees kampioen

Frédéric Caudron: nr. 1 wereldranglijst,
de meest complete biljarter ter wereld
die werkelijk alle disciplines tot in de
perfectie beheerst.

Presentatie: Raymond Ceulemans

Magic Show: Semih Sayginer (Turkije)

Organisatie: 
Dirk Snip Biljarts, 
De Mossel 15h, 
1723 HZ  Noord Scharwoude 
Tel: 0226 320654 of 06-51201972
www.dirksnip-biljarts.nl

Op 23, 24 en 25 november 2012 vindt voor de derde keer het biljartgala
“Night of the Magic Balls” plaats. In de prachtige ambiance van Hotel
Jules  gaan ruim duizend bezoekers genieten van een wervelende biljart-
show met veel entertainment. 
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel:
Teamcompetitie
Het bestuur van de sectie driebanden is
zeer verheugd mede te kunnen delen
dat voor de teamcompetitie 2012-2013
zich 296 teams hebben opgegeven.
Met tien poules in de vierde divisie
vormt deze competitie een evenwichtige
piramide. We streven echter, voor een
stabielere verdeling over de vierde divi-
sie, naar een groei tot zestien poules.
De competitie in de eredivisie is, on-
danks andere opvattingen in Drieban-
dennieuws, nog altijd de sterkste com-
petitie in Europa. Helaas krijgen we van
die kant geen complimenten voor de
internationale representatie van onze
sport. Het is aan ons om samen met de
internationale bonden de teamcompeti-
ties ook in andere landen te promoten.
Een grote uitdaging voor de toekomst
van onze sport.
De teamcompetitie is 2 september van
start gegaan. Vanaf deze plaats wen-
sen wij alle spelers, teamleiders en an-
dere betrokkenen heel veel succes,
maar vooral heel veel sportief plezier.

Bekercompetitie 
Voor de bekercompetitie hebben zich
130 teams ingeschreven, verdeeld over
alle divisies. De bekercompetitie vormt
samen met de teamcompetitie een be-
langrijke pilaar onder het bolwerk van
ons wedstrijdaanbod. Met name de be-
kercompetitie heeft een lokaal en regio-
naal promotioneel karakter voor onze
sport. Net als bij andere sporten biedt
de bekercompetitie de mogelijkheid
aan teams in de lagere divisie, om zich
te kunnen meten met teams uit een ho-
gere divisie. Dat betekent niet alleen
een geweldige uitdaging, maar opent
tevens de kans voor lokaliteiten om
teams te mogen ontvangen, die in de
teamcompetitie in een hogere divisie,
poule of andere regio zijn ingedeeld.
Alle deelnemers van harte veel succes
en sportief plezier. 

Integratie met de KNBB 
Vereniging Carambole
Zoals eerder aangekondigd, is tijdens
de voorjaarssectieraadvergadering een
commissie benoemd die samen met het
sectiebestuur dit traject ging onderzoe-
ken. Een afvaardiging van deze com-
missie en het sectiebestuur, samen met
een afvaardiging van de KNBB Vereni-
ging Carambole, hebben dit traject ste-
vig en constructief opgepakt. De be-
sprekingen verlopen zeer voorspoedig
en benadrukken de wil van beide par-
tijen om te integreren, met behoud van
eigen identiteit. We streven naar een
conceptplan en -convenant dat we aan
beide sectieraden en ALV, respectieve-
lijk, gezamenlijk op de najaarsvergade-
ring kunnen presenteren. 

Namens het Sectiebestuur Driebanden,
Santos Chocron.

In het Spaanse San Javier wordt op 25,
26 en 27 oktober het wereldkampioen-
schap driebanden voor junioren ge-
speeld. De KNBB heeft twee spelers
aangemeld voor deelname aan het toer-
nooi: de nummers één en twee van het
vorige Nederlands kampioenschap,
Raymon Groot en Jordy de Kruijf. Jens
van Dam, de regerend nationaal kam-
pioen, is vanwege zijn leeftijd niet meer
speelgerechtigd op het WK. De Kore-
aan Haeng Jik Kim veroverde de drie
laatste wereldtitels, maar zal meer dan
waarschijnlijk niet deelnemen, omdat
hij zijn militaire dienst vervult in zijn
land.
De definitieve lijst van deelnemers wordt
later vrijgegeven. Dan zal ook bekend
worden of Nederland één of twee deel-
nemers mag afvaardigen. Raymon
Groot is door de KNBB als eerste man
aangewezen. Sectievoorzitter Santos
Chocron: ,,We hebben goede hoop dat
ook Jordy de Kruijf als tweede man mag
meedoen.''

Het Nederlands kampioenschap voor
dames wordt van 2 tot en met 4 no-
vember gespeeld in Biljartcentrum
De Eekhoorn in Oosterhout. Therese
Klompenhouwer verdedigt haar titel,
die ze vier keer eerder op haar naam
schreef. De Nederlandse kampioene is
later in deze maand ook de grote kans-
hebster op het wereldkampioenschap in
Tokyo.
Het NK in Oosterhout wordt gespeeld
met zestien speelsters. Acht speelsters
zijn geplaatst, zestien speelsters moeten
op 6 en 7 oktober voorronden afwerken
op drie verschillende locaties. De beste
acht van die kwalificaties voegen zich
bij de acht geplaatste speelsters.

Het Nederlands kampioenschap jeugd
wordt net als vorig jaar in Sluiskil ge-
houden. De titelverdediger Jens van
Dam uit Sas van Gent ontbreekt, omdat
hij de overstap naar de senioren heeft
gemaakt. Twee andere spelers, die vo-
rig jaar op het podium stonden,
Raymon Groot uit Hoogwoud en Jordy
de Kruijf uit Hoogeveen, behoren wel
tot de deelnemers. Het toernooi wordt
georganiseerd in samenwerking met de
KNBB Vereniging Carambole. De speel-
data zijn op 15 en 16 december in de
locatie waar het eredivisieteam van Dal-
linga/Frans Bevers zijn thuiswedstrijden
speelt. De verdere gegevens zullen in
een volgende uitgave worden bekend-
gemaakt.

Zestien dames in drie poules spelen de
voorronden voor het Nederlands kam-
pioenschap, dat van 2 tot en met 4 no-
vember in Biljartcentrum De Eekhoorn in

Oosterhout wordt gespeeld. De voor-
ronden zijn op 6 en 7 oktober op drie
verschillende locaties.
Therese Klompenhouwer, de regerend
kampioene, is één van de acht speel-
sters die rechtstreeks zijn geplaatst.
Daar voegen zich acht spelers uit de
kwalificatie bij.
Therese Klompenhouwer? Hoe veel na-
tionale titels heb jij al gewonnen?
Therese: ,,Vier in totaal, alle vier waar-
aan ik heb meegedaan.''
Voor jou wordt dit het belangrijkste jaar
uit je carrière tot nu toe, met een WK in
Tokyo. Dus het NK in dezelfde maand is
een mooie voorbereiding.
Therese: ,,Ik ben super gemotiveerd en
super scherp, want het is de enige keer
voor het WK dat ik in een toernooi kan
spelen.''
Hoe is je zomer geweest, hoe word je
voorbereiding?
Therese: ,,Ik heb de zomer vooral benut
om lekker met de familie en vrienden
door te brengen. Dat komt er anders
nooit van, dus een mooie zomer en nu
weer hard er tegenaan.''
Verder nog nieuws aan het begin van
dit seizoen?
Therese: ,,Ik krijg binnenkort een nieu-
we Adam keu, het merk waarmee
topspelers als Dani Sánchez, Tayfun Tas-
demir, Lütfi Cenet en Raimond Burgman
spelen.''
Veel zin in een mooi jaar dus.
Therese: ,,Heel veel zin, met een nieuw
team in Sluiskil, mooie wedstrijden en
een WK. Dat moet het hoogtepunt wor-
den.''
De groepsindeling voor de kwalificatie
voor het NK:
Poule 1 (Veenendaal): Anke Groene-
woud, Joyce Beekink, Laura Frederiks,
Natasja Paalman, Celina Wolfs.
Poule 2 (Deurne): Sharon van Dijk,
Jeanette Habraken, Marlous van Riel-
De Graaff, Mieke Schenkels, Rosemary
Vermeer-Kelders.
Poule 3 (Vlaardingen): Hanny Hulter-
mans, Conny van de Linden, Loes
Schilder-van Dansik, Charissa Timmer-
mans, Francine van Yperen, Cora van
den Eijnden.

Kan Dick Jaspers de hegemonie van
Raimond Burgman in de Grand Prix
toernooien van dit jaar nog doorbre-
ken? Of kunnen andere spelers in de
top vijf, zoals Jean Paul de Bruijn, Mar-
tien van der Spoel en Dave Christiani
nog in staat zijn om de onbetwiste heer-
ser van de vorige twee toernooien van
de troon te stoten?
De Grand Prix Oosterhout, in Biljartcen-
trum De Eekhoorn met 96 spelers in to-
taal, wordt de nieuwe botsing tussen de
topspelers en de lange aanloop van
kwalificaties. Het toernooi gaat van ac-
quit op 22 en 23 september en vervolgt
van 29 september tot en met 6 oktober.
Het hoofdtoernooi is op vrijdag en za-
terdag van dat slotweekend. Raimond
Burgman, Barry van Beers, Glenn

Hofman, Jean van Erp, Jean Paul de
Bruijn, Martien van der Spoel, Dick
Jaspers en Dave Christiani zijn de reeks-
hoofden van de eerste acht poules in
het toernooi.
Ze krijgen in hun groep onder meer te
maken met Tom Beemsterboer (Van
Beers), Therese Klompenhouwer (Burg-
man), Herman Slikker (Hofman), Harrie
van de Ven (De Bruijn), Jeffrey Jorissen
(Van Erp), Huub Wilkowski (Van der
Spoel), Ad Koorevaar (Jaspers) en Jan
Arnouts (Christiani). Jeugdspeler Jordy
de Kruijf, Rob Wong, Henny Wezen-
beek en Ronny Hazewinkel, om maar
een paar bekende namen uit de biljart-
wereld te noemen, komen in de eerste
kwalificatieronde in de Pré-pré-pré kwa-
lificatie aan het biljart.
Wim van Cromvoirt, Marcel Hopmans,
Riny Zwiers, Wiljan van den Heuvel en
Jens van Dam spelen in de volgende
ronde in acht poules van vier.
Daarna volgt de pré kwalificatie met
spelers als Bert van Manen, Wim
Maarsman, Ben Hultermans en Cees
Wittens. Tenslotte, in de laatste ronde
voor het hoofdtoernooi, komen onder
meer Rob Lamboo, Wim van den Berg,
Sander Jonen, Kay de Zwart, Frans van
Schaik, Wilco van Wijk, Ruud Hölscher
en Jeffrey van Nijnatten in actie.

Voor de vierde en laatste Grand Prix
van dit seizoen, in Vlaardingen, is de ui-
terste inschrijfdatum 4 oktober, waarna
op 5 oktober de loting wordt verricht.

Dick Jaspers, Raimond Burgman en
Jean Paul de Bruijn reizen deze week af
naar de World Cup in Suwon, Korea,
die van 18 tot en met 23 september
wordt gespeeld. De Belg Frédéric
Caudron is als ranglijstaanvoerder als
eerste geplaatst, voor Dick Jaspers, die
op het moment van inschrijven nog
tweede stond op de ranglijst, maar die
plaats in de top drie na het WK in Porto
heeft verspeeld. Raimond Burgman is in
Suwon één van de spelers met een wild-
card. Hij werd samen met Tayfun
Tasdemir aangewezen door de CEB.
De twaalf spelers uit de top van de
ranglijst voor het WK van Porto zijn
automatisch geplaatst. In totaal zijn
108 spelers ingeschreven, onder wie
ook de Nederlander Peter Sprenkels. In
de voorronden komen vooral veel Kore-
aanse en Japanse spelers in actie.
Dick Jaspers reist af met een missie: de
voormalig wereld- en Europees kampi-
oen is in Porto gezakt naar een negen-
de plaats op de ranglijst en wil zo snel
mogelijk weer opklimmen naar een ho-
gere positie. Raimond Burgman speelde
geen hoogstaand WK, maar verraste in
het afgelopen seizoen met een mooie
tweede plaats op het EK achter Filippos
Kasidokostas. Bovendien schitterde
Burgman in eigen land in de Grand Prix
toernooien, het Kersttoernooi in Zundert
en met de landstitel voor teams.

Voor al het nieuws over de competitie,
uitslagen, teamopstellingen, de Grand
Prix toernooien en ander nieuws:
zie ook de site van de KNBB: knbb.nl

WK Junioren 2012

NK dames

World Cup in Korea

Grand Prix Vlaardingen

Wie stoot de heerser
van zijn troon?

NK jeugd 2012

Therese is weer super
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Sterke debutanten in Sint-Oedenrode

Piet Smits wint 9e kermistoernooi
in Wapen van Eerschot

Vlnr: Piet Smits (1), Frank Jonker (2), Hans Heesakkers (4) en Hans van Eijk (3)

In het Wapen van Eerschot te Sint-Oedenrode werd het negende drieban-
den kermistoernooi afgesloten. Het evenement heeft bijna drie weken ge-
duurd en mag zich verheugen in een nog steeds toenemende populariteit.
Liefst 96 deelnemers speelden in totaal 358 partijen. In de halve finale ver-
schenen met Piet Smits, Frank Jonker en Hans Heesakkers liefst drie debu-
tanten aan de start. De vierde titelkandidaat Hans van Eijk, won het toer-
nooi al in 2009. Piet Smits uit Geldrop mocht zich als winnaar laten huldi-
gen. Nog steeds wacht het toernooi op de eerste Rooise kampioen.  
Bij de laatste vijftien spelers die op za-
terdag voor de finaleplaatsen gingen,
schaarden zich wel de plaatselijke fa-
vorieten Joop van Hastenberg, Pieter
Hulsen, Marijn Schellekens, en ook
Theo van Hastenberg. Bas van Beers
verraste vriend en vijand door eerder in
de derde ronde Hans van Eijk in slechts
twee (!) beurten het nakijken te geven
na series van vier en vijf. In poule 1
brak Joop van Hastenberg geen potten
meer en kon Bas van Beers niet meer
stunten. Piet Smits toonde zich hier het
sterkste en plaatste zich daarmee bij de
laatste vier. In poule 2 was Theo van
Hastenberg uitgeblust en kwalificeerden
zich Hans Heesakkers en Hans van Eijk
voor de halve eindstrijd. Zij scoorden
beiden negen punten: goed als poule-
winnaar, maar ook goed voor de beste
nummer twee. In poule 3 was het ook
bijzonder spannend. Pieter Hulsen

scoorde het hoogste percentage, maar
had één wedstrijdpunt te weinig. Marijn
Schellekens kwam twee punten te kort,
maar niet Marcel van Berkel want hij
had wel voldoende wedstrijdpunten,
maar zijn scoringspercentage was net
te laag. Frank Jonker uit Deurne ging
hier met de eer strijken en plaatste zich
voor de halve eindstrijd.

Spannende finales 
In de halve finales won Frank Jonker
van Hans Heesakkers, alias Hans Hap-
pelman.  Piet Smits versloeg Hans van
Eijk maar had daar wel een shoot-out
voor nodig. Van Eijk presteerde het na-
melijk om in de reguliere partij zijn ont-
brekende vier caramboles in de nastoot
te scoren. De Deurnenaar legde vervol-
gens beslag op de derde positie door
Heesakkers opzij te zetten.  
De finale werd dus een strijd tussen

IN MEMORIAM 
MARIANNE VAN DER SCHUIT

Marianne overleed op 69-jarige leeftijd. Op
de afgelopen voorjaarsvergadering was ze
nog namens haar vereniging Les Caniches
uit Eersel aanwezig. Ze was in de functies
die ze in de biljartsport bekleed heeft altijd
zeer betrokken, of dit nu als clubbestuurder
was of als boegbeeld van de Kempische ar-
biters. Een boegbeeld was ze zeker. Ze ver-
zorgde zelf de opleidingen tot districtsarbi-
ter en was diverse jaren coördinator van het
arbiterskorps van "het oude" district de Kem-
pen. Als blijk van waardering voor haar ve-
le verdiensten voor het district kreeg zij dan
ook volledig terecht het erelidmaatschap uit-
gereikt. Marianne is woensdag 1 augustus
begraven op het parochiekerkhof in Eersel.
Wij wensen de nabestaanden en alle leden
van vereniging Les Caniches veel sterkte toe
met dit grote verlies.

Bart Kranenbargtoernooi 2012 

Rein Peters succesvol 
in de Onderbouw te Doesburg
In het district Velu-
wezoom is het
nieuwe seizoen
weer traditioneel
van start gegaan
met het Bart Kra-
nenbargtoernooi.
Dit kadertoernooi
voor spelers uit het
district is gespeeld
van vrijdag 24
t/m zondag 26
augustus bij bil-
jartvereniging De
Markt in Doesburg
(Zalencentrum De
Onderbouw). De uitbaters Chris & Francien Evers hadden gezorgd voor pri-
ma materiaal: vier Wilhelmina-tafels met nieuwe lakens en nieuwe ballen.

De veertien deelnemers werden ver-
deeld over twee poules. In beide poules
bleef het tot de slotpartijen ongemeen
spannend. In poule A wist Rein Peters
de winst te pakken net vóór Jean Ver-
beet. In poule B moest Rudy Gerritsen
zijn laatste wedstrijd winnen om poule-
winnaar te worden, maar hij faalde.
Daardoor ging de winst verrassend
naar Martin Zwoferink met als tweede
Willem Dullemond. 
De strijd om het brons werd soepeltjes
gewonnen door Willem Dullemond; Je-
an Verbeet kwam er niet aan te pas. De
finale was een spannende. De hele

Foto: Udo Hagenus

wedstrijd ging het gelijk op. Zwoferink
begon en moest 110 caramboles ma-
ken; Peters 160 treffers. Na zeven beur-
ten stond er voor Martin Zwoferink 60
op het bord en voor Rein Peters 109.
Beiden bleven regelmatig scoren, maar
toen Zwoferink bij 94 een steek liet val-
len wist Peters geroutineerd de laatste
15 caramboles te maken. Winst in elf
beurten met een hoogste serie van 56.
Bij de huldiging door Hans Krähe, se-
cretaris van het district, mocht Rein Pe-
ters als eerste de nieuwe wisselbeker in
ontvangst nemen. Verslag met dank aan
Wim de Vos.

Frank Jonker (27 car.) en Piet Smits (26
car.) Het werd een partij om van te wa-
tertanden. De twee spelers waren ge-
heel aan elkaar gewaagd en na 34
beurten waren beiden aan de finish.
Nog geen winnaar dus en een shoot-out
moest de beslissing forceren: drie extra
beurten. Piet Smits uit Geldrop toonde
zich hierin de sterkste door van acquit

af meteen drie caramboles te produce-
ren. Frank Jonker bleef het antwoord
schuldig en moest zodoende even later
met 4-0 (3) de eer laten aan Smits, die
zich hiermee in het illustere rijtje van
winnaars kon scharen van het Rooise
kermis driebandentoernooi. 
Voor alle uitslagen: http://www.het-
wapenvaneerschot.nl/toernooien.

Derde divisie driebanden poule 8

Moyenne 1.590 en 1.093 voor
Menno de Vries
Speelronde 1
Bax Totaalrecreatie – BC Tegelen 4 6-2.
Bezoeker Peter Wolters scoorde een se-
rie van zeven. Ames/De Peel – De
Mixx 0-8. Peter van der Heijden en
Christian Steenbakkers behaalden
0.813. Met Piet Smits 0.750 en Ger-
ben de Greef 0.535 werd het teammo-
yenne in sportcentrum Ames te Deurne
liefst 0.714. De Mixx 2 – La Plaza
Hoensbroek 2 4-4. Jan Peters was met
0.810 de beste. DBC Budel – De Mo-
len 3 2-6. Menno de Vries haalde uit
met 35 caramboles na slechts 22 beur-
ten en dat betekende een zeer fraai
moyenne van 1.590. 

Speelronde 2
La Plaza Hoensbroek 2 – Van den Berg
Biljarts/Vazupol 4-4. Karina Jetten gaf
met 0.921 alle heren het nakijken. Hol-
land Screen/De Peel – Ames/De Peel 4-
4. Koen van den Hombergh bleek de
snelste met 0.813. Didden Distributie –
Bax Totaalrecreatie 6-2. Luc de Coster
haalde uit met 0.921 en serie van ne-
gen in Het Wapen van Eerschot. De

Mixx – BC Tegelen 2 4-4. Peter van der
Heijden 0.921 en Gerben de Greef
0.833 wonnen. Christian Steenbakkers
verloor ondanks 0.864 want Henk
Schattefor realiseerde 0.945. BC Tege-
len 4 – DBC Budel 4-4. Menno de Vries
reikte nu tot 1.093.

Menno de Vries

Tweede divisie driebanden poule 3

Gemiddelde van 1.428 voor Jos Bongers
van Thekes/Derks Optiek

Speelronde 1
Steenwijk – Thekes/Derks Optiek 5-3.
Gert Jan van der Veen 0.821 boog voor
de 1.428 van Jos Bongers. Mariënber-
ger/TS Metals – Veemarkt/Darten-Biljar-
ten 6-2. Ad Koorevaar 1.176 versloeg
Dustin Jäschke 0.911. 't Ivoor 2 – HCR
Prinsen 2/Urlive.tv 0-8. Markus Wirgs re-
aliseerde 0.952. HR De Zwaan – Ca-
rambole 6-2. Nico van den Heuvel
0.930 en Hans Vermulst 0.875 waren
de besten. P. Kaal aannemersbedrijf –
Zwiers Grootkeukenservice 6-2. Anton
Konings behaalde 1.081. 

Speelronde 2
Thekes/Derks Optiek – Mariënberger/TS
Metals 6-2. Jos Bongers 1.054 verloor
nipt van Ad Koorevaar 1.081. Micha
van Bochem 1.081 kwam ook goed
voor de dag. Zwiers Grootkeukenservice
– HR De Zwaan 6-2. Nico van den Heu-
vel 0.869 liet iedereen achter zich.
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18 pooltafels 
 4 snookertafels
 4 biljarttafels

Energiestraat 1  Deurne  www.amesdeurne.nl 

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

waarvan 2
matchtafels

Arrangementen: bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeest
of iets anders te vieren..

Districtsfinale 28-30 september

Libre 5e klasse in Nijmegen
In deze rechtstreekse districtsfinale Nij-
megen vijfde klasse libre is de aanvang
vrijdag 28 september om 19.30 uur.
Zaterdag en zondag 12.00 uur. Plaats

van handeling café de Driesprong aan
Koninginnelaan 28. 
Naam Vereniging
1. Sil de Goey-Maassen DWS
2. Piet Kerstens De Wester
3. Tiny van Gemert Huisman
4. Mandy van Hooij De Treffers
5. Theo Honing Woezik
6. Jan Cornelissen Zambomba
7. Harry Rombouts De Wester
8. Piet Vreeswijk DWS

Driebanden 3e klasse district Veluwezoom

Marco Knoops
heerst in Renkum
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Marco Knoops De Snelpost 14 0.496 4
2. Henk Schreurs De Snelpost 12 0.385 4
3. Willie Smaak West Arnhem 8 0.314 5
4. Cor Hegh De Snelpost 8 0.273 4
5. Gerard Polman Renkum 6 0.294 3
6. Riekie Arends Renkum 4 0.254 2
7. Ron Lieferink Elderhof 2 0.214 3
8. Richard Leenders Rembrandt 2 0.208 3

Kader district Nijmegen

Zege Sjef Jansen in Bergharen
In biljarthome De Zandloper in Bergha-
ren streden twintig deelnemers om het
kampioenschap kader van Nijmegen.
De hoogtepunten van de poulewedstrij-
den waren: Bernie van Hooij 90 ca-
ramboles kader 38/2 en Lyon Megens
210 caramboles neo kader 57/2 vanaf
acquit uit.
Uiteindelijk wisten Wim de Klein, Sjef
Jansen, Bernie van Hooij en Lyon Me-
gens zich te plaatsen voor de halve fi-
nale. Na loting moest De Klein het op-
nemen tegen Van Hooij en Wim de
Klein nam een flinke voorsprong maar

verloor met 74-90. Jansen had de lasti-
ge taak om Megens te verslaan en dat
lukte hem in een zware partij met 190-
180. Lyon Megens stelde orde op za-
ken door Wim de Klein van de tafel te
spelen met 210-16 en werd derde. De
finale tussen teamgenoten Bernie van
Hooij en Sjef Jansen was een prooi voor
Jansen via 190-42.
Naam Car Vereniging
1. Sjef Jansen 190 car 57/2 't Zwaantje
2. Bernie van Hooij 90 car 38/2 't Zwaantje
3. Lyon Megens 210 car neo 57/2 De Vriendenkring
4. Wim de Klein 80 car 38/2 Woezik

Onderlinge librecompetitie

Vereniging de Eilanders op maandag-
middag actief in SPC Woensel
Sinds begin 2012
speelt vereniging
de Eilanders op
maandagmiddag
in snooker- en
poolcentrum
Woensel aan Win-
kelcentrum Woen-
sel 84d te Eindho-
ven een onderlin-
ge librecompetitie.
Op de twee ca-
rambolebiljarts
van 2.30 x 1.15
meter begint men om 13.30 uur en het einde is rond de klok van 17.30
uur. Vereniging De Eilanders is begonnen bij buurthuis de Hoeksteen en
daarna werd onderdak gevonden in activiteitencentrum Jagershoef.
In SPC Woensel beschikt men over een
aparte ruimte waar op maandagmid-
dag ongestoord gebiljart kan worden.
Van de zeventien leden is het merendeel
dan aanwezig. De vereniging werd 1
januari 1993 opgericht en op de leden-
lijst staan drie personen die nog altijd
lid zijn: Frans Donders, Jan van de Hey-
den en Ben Kemp. Het oudste lid, Ben
Kemp,  is geboren in 1927 en de jong-
ste biljarters zijn van 1948. De liefheb-
bers spelen in het seizoen, van septem-
ber tot en met juni, in een onderlinge
competitie vier keer tegen elkaar. In de
zomermaanden juli en augustus wordt
er op vrijwillige basis gebiljart. De com-
petitie is gebaseerd op twintig beurten
en de gemiddeldes gaan van 0.60 tot
ruim 2.00. De biljarters komen uit de
wijken Jagershoef en Woensel. Sommi-
ge leden speelden vroeger al biljart en
anderen zijn begonnen toen ze thuis
kwamen te zitten. De onderlinge sfeer is
prima en geïnteresseerden zijn van har-
te welkom om op maandagmiddag
eens een kijkje te nemen. Op de site
www.jagershoef.nl vindt u bij “de Eilan-
ders biljart” meer informatie en ook een

Link naar de site van deze vereniging. 

Carambolespelers welkom
Snooker- en poolcentrum Woensel biedt
meer caramboleverenigingen de kans
om overdag of in de avonduren het li-
bre, driebanden of kaderspel te beoefe-
nen. Maandag tot en met vrijdag vanaf
12.00 uur open en zaterdag/zondag
vanaf 13.00 uur. Meer info is te vinden
op www.spcwoensel.nl of via telefoon
040-2481112.

Foto maandagmiddag   

Ook voor keureparatie 
naar SPC Woensel in Eindhoven

Al bijna 20 jaar bestaat snooker- en
poolcentrum Woensel te Eindhoven.
Van de klanten kregen ze steeds vaker
de vraag of er een pomerans of beentje
vervangen kon worden. Men had al
veel ervaring opgedaan met de repa-
ratie van eigen materiaal maar om een
nog betere kwaliteit aan de klanten te
leveren is men in de leer gegaan bij
een bouwer van keuen. Die leerde de

mensen van SPC
Woensel de fijne
kneepjes van het
vak. Hierdoor en
door de aanschaf
van een professione-
le draaibank wor-
den de reparaties
zeer vakkundig en
secuur uitgevoerd.
Vandaag gebracht
betekent morgen op-
halen in verband
met het drogen van
de lijm. U zult het
verschil meteen mer-

ken als uw materiaal perfect in orde is
en u optimaal plezier en rendement uit
uw spel haalt. Ook kunt u in Eindhoven
terecht voor alle soorten nieuwe keuen
en accessoires. Het adres is Winkel-
centrum Woensel 84d, tel: 040-
2481112 of op www.spcwoensel.nl.
Doordeweeks vanaf 12.00 uur en in
het weekend vanaf 13.00 uur geo-
pend. 

Libre 6e klasse district Veluwezoom

Titel Frans Beumkes
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Frans Beumkes Petersberg 9 0.77 5
2. Jan Arends Petersberg 6 0.46 7
3. Chris Theunissen Petersberg 5 0.55 6
4. Marga Beumkes Petersberg 4 0.63 5
5. Christina Pruis OABV 4 0.52 5
6. Carla Hegh-Polman St. Marten 2 0.51 6

Vierde divisie driebanden
poule 8

Onderlinge 
remise teams 
HCR Prinsen  
HCR Prinsen 5/Urlive.tv Bosrand 4711
5-3. Biljartcentrum Arnhem 6 – HCR
Prinsen 4/Urlive.tv 4-4. Bij de bezoe-
kers behaalde Jan Scholten 0.714.
HCR Prinsen 4/Urlive.tv – HCR Prinsen
5/Urlive.tv 4-4. In Haarlo verloor Jan
Timmerije met het kleinst mogelijke ver-
schil van Chris Spapé.  

Sportfoyer
de Hazelaar

Thuisbasis van: 
eredivisieteam DE HAZELAAR

en biljartvereniging ROSMALEN

- 4 Matchtafels
- 5 Caramboletafels
- 1 Pooltafel

U bent van harte welkom.
Marko de Leeuw en Frank van Rooij
Telefoon: 073-5214742         
T.M. Kortenhorstlaan 6
5244 GD Rosmalen
E-mail: info@sportfoyerdehazelaar.nl
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Derde divisie driebanden poule 4

Bottles/de Parel opent met winst
Speelronde 1
Korenbeurs/Scheldeoord loste in
Kwadendamme het startschot in poule
4 van de derde divisie en speelde ge-
lijk tegen Café de Uitspanning 2. Bott-
les/de Parel kwam tot een 6-2 thuis-
overwinning op Hoondert De Waard.
Peter Snelders was met 0.810 de
beste speler. In Oosterhout moest Eek-
hoorn 3 met 2-6 genoegen nemen te-
gen R.D.A.D. Trading. Doggen Tim-
merbedrijf kreeg De Wellse Vaert 3

op bezoek en speelde 4-4 gelijk.

Speelronde 2
Hoondert De Waard won met 6-2 van
Korenbeurs/Scheldeoord. Van Hasselt
Autoschade kwam met Bottles/de Parel
4-4 overeen. R.D.A.D. Trading kreeg
met 0-8 een flink pak slaag van Doggen
Timmerbedrijf. TOVV.NL/MCR 5 kwam
tegen Eekhoorn 3 niet verder dan 4-4.
De Wellse Vaert 3 verloor ongelukkig
met 3-5 van The Friends.

Vierde divisie poule 3

Matige start Capelse teams
Speelronde 1
Rietlander 2 startte de competitie met
een 6-2 zege op BC Capelle 2. Het Val-
kennest kwam tegen BC Capelle 7 tot
hetzelfde resultaat. Engels Capelle
moest diep door het stof en verloor met
0-8 van Café de Uitspanning. BC Ca-
pelle 6 en BV Jorissen kwamen remise
overeen.

Speelronde 2
BC Capelle 7 en Rietlander 2 speelden
gelijk. Il Giardino wist met 6-2 tegen BC
Capelle 6 aan de goede kant van de
score te blijven. BC Capelle 2 kwam in
de ontmoeting met Engels Capelle tot

een 6-2 overwinning.

Vierde divisie driebanden poule 4

Eekhoorn 6 
neemt al afstand
In de vierde divisie driebanden poule
vier staat Eekhoorn 6 na twee wedstrij-
den aan de leiding  en heeft al een punt
voorsprong opgebouwd. Voor de eerste
ronde werd afgereisd naar Alblasser-
dam om daar HWA Hordijk Bilj Art. met
1-7  te verslaan. Een week later kwa-
men de Oosterhouters thuis tot een 8-0
overwinning op Café de Uitspanning.

District Noord-West Nederland

Nationale voorwedstrijden
1e klasse 38/2
Bij café De Uitdaging aan de Rijder-
straat 89 in ’t Veld worden op 3, 4 en 8
oktober nationale voorwedstrijden ge-
speeld in de eerste klasse kader 38/2.
Deelnemers
Naam Vereniging
J. Erkemij Horna
P. v.d. Geest BCS
C. Van Hoof OBIS
W. Hummel KOT
A. Schipper Tokoloko
H. Smit Kitseroo

District Midden-Brabant

Finale 
1e klasse driebanden klein
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Henk Schneijderberg DC Michelsen 12 0,739 6
2. Remco Gerrits De Eekhoorn 9 0,702 7
3. Jeff Fijneman Dekker Recreatie 8 0,733 11
4. Martin van de Rijt De Hoef 8 0,598 7
5. Henk Kosters ‘t Vosje 8 0,644 7
6. Jan van Dooren DC Michielsen 6 0,555 6
7. Arjan Jong D’n Inval 4 0,491 7
8. Mitchell Schilders BSV 1 0,449 6

Arie Hermans 
wordt 50 jaar
Mede namens alle biljarters en gasten van camping de
Eekhoorn feliciteren wij mijn man, (schoon)vader en bil-
jartman in hart en nieren Arie Hermans met zijn 50e ver-
jaardag op 28 september a.s. 

Bianca, Jerry en Jony

Tweede divisie poule 2

Jean Paul de Kraker zet 1.250 
en 1.212 neer
Speelronde 1
’t Stamineke kreeg bezoek van Pearle
Opticiens en moest met 1-7 diep door
het stof. De Distel Biljarts speelde thuis
in Roosendaal gelijk tegen De Wellse
Vaert. Eekhoorn 2 verloor met 2-6 van
Polka Print. Jean Paul de Kraker van de
gasten onderscheidde zich met 1.250
en een serie van acht. Koen Saver was
goed voor een reeks van negen.

Speelronde 2
De Wellse Vaert verzilverde de eerste
thuiswedstrijd tegen Eekhoorn 2 met
6-2. Marcel Hopmans was met 1.052
de beste speler. Polka Print en Rokx
Transport kwamen tot 4-4. Jean Paul de
Kraker was met 1.212 en een serie
van tien de ster van de avond. Pearl
Opticiens bleef wederom aan de goede
kant van de score en stuurde De Distel
Biljarts met een 6-2 nederlaag terug
naar Roosendaal.

Vierde divisie driebanden poule 6

Prima begin Eekhoorn 4
Speelronde 1
Verkeersschool Blom verloor met 2-6
van Eekhoorn 4. DC Michielsen 2
kwam tegen Eekhoorn 7 tot remise.
In Waalwijk wist nieuwkomer BV de
Molenvliet met 6-2 van Corné van den
Nieuwenhuizen Schilderwerken te win-
nen. 
Ass. Kantoor J.v.d. Kaa won met 6-2
van Ersee Biljarts/Pluym.

Speelweek 2
Eekhoorn 4 zette Rob Jacobs Mannen-
mode met 6-2 opzij, terwijl Ersee Bil-
jarts/Pluym met 3-5 moest buigen voor
DC Michielsen. De Westhoek/van der
Lee Schilderwerken begon een week la-
ter en speelde 4-4 gelijk tegen Verkeers-
school Blom. Eekhoorn 7 bleef met 5-3
aan de goede kant van de score in het
treffen met Vissenberg Sioerteelt.

Vierde divisie driebanden poule 5

Zeeuwse teams presteren matig
Speelronde 1
Brabant Service ontving een gehavend
’s-Lands Welvaren 2 (3 spelers) en won
met 6-2. BV Sprundel opende krachtig
(8-0) tegen Hydro Zorg, terwijl BH Keu-
kens en Zandee Kloetinge tot 4-4 kwa-
men. J. de Laat Keukens haalde ook
flink uit en stuurde De Geslootene Boom
met 8-0 terug naar Zeeuws Vlaanderen.
In Oosterhout mocht DKM Tools aantre-
den tegen huisgenoot Eekhoorn 5 en
moest dat met 0-8 bekopen. 

Speelronde 2
Zandee Kloetinge was niet opgewassen
tegen D’n Beuk en verloor met 2-6. Met
dezelfde cijfers ging Eekhoorn 5 in de
ontmoeting met J. de Laat Keukens 2
onderuit. ‘s-Lands Welvaren 2 en DKM
Tools verdeelden de buit. Hydro zorg
won met 6-2 van Brabant Service. In
Sas van Gent maakte De Geslootene
Boom de nederlaag van een week eer-
der goed en won met 6-2 van BH Keu-
kens.

Derde divisie poule 5

Dave Krijnen goed voor 1.206
Speelweek 1
De Hazelaar 4 bleef op gelijke hoogte
met ’t Ivoor. P.T.T.K.K. ’06 contra Café
’t Steegje werd 2-6. De Hazelaar 3
ging flink onderuit en verloor met 0-8 te-
gen Van Oort Tentenverhuur. BC Goirle
ontving het Waalwijkse ADC Repro en
verloor met 2-6. Voor de gasten speelde
Berry Timmermans 1.060.  BC Goirle
bleef met 6-2 de baas over huisgenoot
Timmerbedrijf Verhoeven.

Speelweek 2
In Made bleef Café ’t Steegje in even-

wicht met BC Goirle 2. Autobedrijf
Lion van Loon en De Hazelaar 4 kwa-
men eveneens tot remise. Een zelfde
eindstand stond er bij ’t Ivoor tegen
De Hazelaar 3 op het wedstrijdformu-
lier. Bij De Molenvliet in Waalwijk ver-
loor ADC Repro met 2-6 van PTTKK
’06. Van Oort Tentenverhuur wist met
5-3 van BC Goirle te winnen. Guus
Schellekens van de gasten realiseerde
een serie van tien. Timmerbedrijf Ver-
hoeven en ’t Rijens Vat speelden ge-
lijk. Dave Krijnen zette 1.206 op het
bord.

Derde divisie driebanden poule 3

René Kuczorra met 1.590 beste speler
Speelronde 1
Böhnke/Maxx Clean Gesw moest met

0-8 op de knieën voor ’s-Lands Welva-
ren. Markeer MTS Service ging even-
eens thuis met dezelfde cijfers ten onder
tegen Buro Balans. Murat Hayta was
goed voor 1.000. Een 6-2 overwinning
was er voor De Stene Brug, die ’t Bier-
winkeltje op bezoek kreeg. In Steenber-
gen verloor De Wellse Vaert met 2-6
van ’t Tapperijke.

Speelronde 2
Buro Balans won met 5-3 van De Stene
Brug. Gerrit van Roekel tekende voor
1.034.
’t Bierwinkeltje speelde gelijk tegen De
Wellse Vaert, waarbij René Kuczorra
met 1.590 uitblonk. BV Sprundel 3 ont-
ving Böhnke/Maxx Clean Gesw en ze-
gevierde met 5-3. ’s-Lands Welvaren
speelde gelijk tegen Stal Doorstap. Luc
Peeters was in 32 beurten klaar met
Fons Duivenvoorde.René Kuczorra

Tom Verbeek terechte kampioen
driebanden 
In Café pension De Goede Verwachting
werd Tom Verbeek van BV Kwaden-
damme de toch wel logische kampioen
van het PK driebanden derde klasse
poule zuid. Verbeek was voor aanvang
van de finale al zeker van de titel op
grond van zijn moyenne (0.490, goed
voor promotie). Jacco Ras uit Groede
won de slotronde nog wel maar het
bleef voor hem bij het zilver. Brons ging
naar Cees van Gessel van HIO.
Eindstand poule zuid: 1. Tom Verbeek
Kwadendamme 7-12, 0.490; 2. Jacco
Ras Groede 7-12, 0.415; 3. Cees van
Gessel Hio 7-9, 0.345; 4. Willard Joos-
sen ONDA 7-8, 0.287; 5. Wim de Pun-
der Kwadendamme 7-5, 0.325; 6.
Martijn Hendriksen De Herberg 7-4,
0.310; 7. Edward Zuidweg De Her-
berg 7-4, 0.296; Jan Rentmeester OBK
7-2, 0.239.
Poule noord: 1. Jan Beije Ons Genoe-
gen 7-10, 0.395; 2. Ad Menheere
Kwadendamme 7-10, 0.332; 3. Chris
van de Werf d’Eule 7-8, 0.349; 4. An-
dré Joosse BV Avontuur 7-8, 0.325; 5.

Adri Verwest De Graanbeurs 7-7,
0.281; 6. Maarten Dijkman 7-7,
0.267; 7. Mari van Hattem 7-6, 0.288;
8. Aad Witsenburg 7-0, 0.234, allen
Witte van Haemstede.

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

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

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

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

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

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

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

Café D’n Inval

c.dewijs@tele2.nl 

BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

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

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33

Voor al uw biljartaccessoires
naar de vriendelijkste biljartspecialist

van Middelburg en omstreken.

Handelsweg 15, 4387PC Vlissingen Tel. 0118490820
www.pimssport.nl

Dealer Eureka Biljarts
www.eurekabilliard.nl

im’ port

Vader en dochter Paantjes winnen
Mitrans toernooi
Krijn Paantjes en zijn dochter Cynthia
hebben bij De Ram in Roosendaal be-
slag weten te leggen op de titel van het
veteranen-dames koppeltoernooi Mi-
trans. Na twee dagen bleek het duo
duidelijk te sterk voor de overige elf kop-
pels.

Eindstand
Koppel Punten
1.   Krijn Paantjes – Cynthia van Peer 61.568
2.   Jos van Peer – Jolanda Hazenbroek 58.407
3.   Jan Hack – Ella van Loon 58.231
4.   John Suykerbuyk – Riet Focke 53.600
5.   Frans van Zundert – Toke Hennekam 52.667
6.   Jos Verschuren – Lucia de Jong 51.769
7.   Harrie Braat – Toke Bogers 51.111
8.   Paul van Gastel – Lian van Dongen 50.542
9.   Chiel Mulders – Cor Dagevos 49.826

10. Rinus Kuystermans – Els van Zundert 49.750
11. Ad Laros – Coba van Oers 48.556
12. Paul Hendriks – Lea Christen 46.655

Krijn Paantjes met dochter Cynthia

Biljarten, Darten, Borrelen,
Feesten & Partijen, Buffetten,
Koffietafels en Vergaderingen

2 BILJARTS AANWEZIG!!!!
Thuishaven van BV DVO,

Damesbiljartver. De Poedeltjes
en BV HGL

Grote Kerkstraat 28,
4941 DP Raamsdonksveer

Tel: 0162 512303

Kerkzicht in Raamsdonksveer
klaar voor nieuw biljartseizoen
De eerste wedstrijden van het nieuwe
seizoen zijn bij café Kerkzicht in Raams-
donksveer al weer gespeeld. Het eerste
seizoen met het tweede biljart is alweer
voorbij en het damesteam kijkt met veel
plezier terug naar de entree in de
bondscompetitie. De uitdaging ligt er en
in ieder geval wordt er niet stil gestaan.
Dit jaar komt er weer een gezellig “club-
je” bij en naar men hoopt bevalt het hun
zo goed, dat ze volgend seizoen ook
tot het competitiebiljart toetreden. 
Zoals in voorafgaande jaren draait het
in de Grote Kerkstraat 28 de hele week
om biljarten. Uitbaters Peter en Ellen
van Eck zijn er zich van bewust, dat bil-
jarten niet enkel een kroegsport is. Hun
biljarters zijn naast hun wekelijkse deel-
name aan de (bonds- en Dongemond)
competitie, ook op verschillende toer-
nooien te vinden. Hunkerend om weer

een nieuwe titel binnen te halen, en ho-
pend “nog beter” te worden. 
Teruggaand naar de realiteit, is dat het
afgelopen seizoen niet geheel rooskleu-
rend is afgesloten, en zijn er inmiddels
verschillende teamwijzigingen doorge-
voerd. Er staan maar liefst vier drie-ban-
denteams, drie libreteams en een da-
mesteam in de Bonds- en/of Donge-
mondcompetitie ingeschreven. Daar-
naast heeft men het “Kerkzicht- drieban-
dentoernooi”, waar wekelijks op de
donderdagavond om de felbegeerde ti-
tel wordt gestreden. Afgelopen jaar be-
haalde Arjan de Jong uit Raamsdonks-
veer nog de eerste plaats, gevolgd door
Piet Kamp, Martien van de Kieboom en
Cor Kieboom. 
Peter en Ellen van Eck wensen hun jon-
gens en meiden veel succes in het nieu-
we seizoen.

Osdorp 1 winnaar Osdorpbokaal
In het eerste weekend van september
werd in biljart- en dartcentrum Osdorp
te Amsterdam gestreden om de Os-
dorpbokaal. De vijf ploegen gaven el-
kaar niet veel toe. Gevolg was dat win-
naar Osdorp 1 twee punten voorsprong
had op een drietal achtervolgers. Hek-
kensluiter Osdorp 7 volgde daar weer
twee punten achter. De winnende for-
matie bestond uit Ben Katwijk, Jos Krie-
kaard, Henk Holtrop, Wim van Lith, De-
rek Brink en Erwin van Prehn (normaal
Osdorp 4 maar vanwege te weinig be-
zetting op zaterdag viel deze bij Os-
dorp 1 in). Osdorp 1 won met 5-3 van
Osdorp 2 en Osdorp 7 werd met 6-2
opzij gezet. Er waren remises tegen de

teams Peter Borst en Osdorp 5. 
De hoogste serie kwam met acht ca-
ramboles op naam van Freek Ottenhof.
Hij en Ben Katwijk realiseerden beiden
een beste partijmoyenne van 1.000.
Ottenhof zorgde met 0.691 ook voor
het hoogste gemiddelde van deelne-
mers die alle wedstrijden speelden. De
beste individuele score was voor John
(Osdorp 2) en Mike (Osdorp 7) met ze-
ven matchpunten. 
Naam Pnt PP Gem
1. Osdorp 1 6 19 0.566
2. Osdorp 2 4 16 0.531
3. Peter Borst 4 16 0.483
4. Osdorp 5 4 16 0.334
5. Osdorp 7 2 13 0.320

District Zaanstreek Waterland

Finale driebanden
klein  3e klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ben Betjes ABC 10 0.338 4
2. Gerrit Moraal TEL 10 0.319 4
3. Johan Stevens WAT 8 0.410 4
4. Nico Oudt OOW 8 0.399 3
5. Cor Roet DJP 8 0.292 4
6. Fons Koster WVL 6 0.307 4
7. Cor van Gelderen ABC 4 0.275 4
8. Co Horn TEL 2 0.286 3

District Rotterdam

Finale 2e klasse driebanden
Op 6 en 7 oktober wordt in het clublo-
kaal van biljartvereniging “Hoogvliet”

te Hoogvliet de districtsfinale 2e klasse
driebanden klein van het district Rotter-
dam afgewerkt. Freek Bras van de
Vriendenkring staat met een gemiddel-
de van 0.536 als eerste genoteerd.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Freek Bras Vriendenkring 0,536
2. Dries Kooijman De Posthoorn/RBS 0,530
3. Kees Kalkman A.S.V.Z. 0,516
4. Ivo Kouwenberg Thalia-R 0,485
5. Douwe Oostra De Posthoorn/RBS 0,480
6. Aad de Vlaam Kralingen 0,466

De reserves zijn:
Roel Feenstra De Posthoorn/RBS 0,495
Linssen P. Kralingen 0,426
Johan Langezaal Schollevaar 0,471
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Telefoon: 0113-649283 • Fax: 0113-644312
E-mail: info@tapperijslandswelvaren.nl
Website: www.tapperijslandswelvaren.nl

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

’Gratis demonstratie ter
kennismaking met onze

biljartschool’

Gespecialiseerd in groepslessen
onder de 5 gem. bij de vereniging

of biljartclub op locatie.

Bij interesse kunt u zich aanmelden
via de site voor een gratis demo.

’Gratis demonstratie ter
kennismaking met onze

biljartschool’

Gespecialiseerd in groepslessen
onder de 5 gem. bij de vereniging

of biljartclub op locatie.

Bij interesse kunt u zich aanmelden
via de site voor een gratis demo.

Biljartlessen...
voor jong en oud

voor beginners
en gevorderden

www.fransvanhoeij.nl

Recreanten SBK op nieuwe locatie
van start
Op maandag 3 september werd door
SBK voorzitter Martin de Wit in 't Hartje
van Oosterhout de competitie van de
Senioren Biljart Kring geopend. Deze
recreanten, tot vorig seizoen nog spe-
lend in zeven verschillende buurthuizen
(zes  in Oosterhout en een in Dorst), zijn
op één na nu gehuisvest in 't Hartje van
Oosterhout. In Oosterhout zullen twee
buurthuizen gesloopt gaan worden en
in de overige vier mag er vanaf nu al-
leen nog maar recreatief worden gebil-
jart en dus geen competitie meer wor-
den gespeeld. In Dorst mag men nog
een jaartje in de huidige locatie blijven
biljarten, daarna zal men ook hier naar

een andere locatie op zoek moeten. De
zes Oosterhoutse verenigingen hebben
een plaatsje in 't Hartje van Oosterhout
gevonden. Overdag zijn hier nu zo'n
100 biljarters in 16 verschillende teams
actief. Speciaal voor SBK heeft eige-
naar Seyfi overdag de prijzen aange-
past en een lift laten installeren.
's avonds zijn er bij 't Hartje ook nog
eens een aantal teams van de Ooster-
houtse Biljart Federatie en de KNBB ac-
tief. Ondanks dit alles is er hier nog
steeds ruimte voor nieuwe biljarters/
verenigingen. Interesse? 
U bent van harte welkom aan de Braak
31 in Oosterhout.

District Rotterdam

Jaarlijkse arbitersdag zeer geslaagd
De jaarlijkse arbitersdag van het
district Rotterdam, die op zondag 26
augustus in het lokaal van BV Scholle-
vaar werd gehouden mag zeer ge-
slaagd genoemd worden. Nadat Eelco
Geleijnse i.v.m. zijn vertrek als coördi-
nator van de arbiterscommissie in de
bloemetjes was gezet en het arbiters-
rooster voor het nieuwe seizoen was
doorgenomen, kon het arbiterstoer-
nooi in de spelsoort driebanden begin-
nen. Het was aan Paul Drabbe om zijn
titel te verdedigen, doch dit jaar kon
hij niet tot de finales doordringen. Pe-
ter van Rumpt ging uiteindelijk met de
wisselbeker naar huis.

Open Drunens kampioenschap 
bij De Westhoek
Bij biljartcentrum De Westhoek in Dru-
nen wordt ook dit jaar weer het open
Drunens kampioenschap libre ge-
speeld. De wedstrijden van dit gezellige
toernooi zijn verdeeld over drie zater-
dagen, waarbij iedere deelnemer twee
dagen speelt. In het voortraject wordt
gebiljart op 27 oktober en 3 november.
De finaledag staat voor zaterdag 10

november op de kalender. Voor alle
deelnemers is er op deze dag een uit-
gebreid buffet. Het aantal te behalen
caramboles wordt bepaald aan de
hand van de bekende moyennes. In-
schrijven en informatie bij café De West-
hoek, Eindstraat 50 in Drunen, telefoon:
0416-373838. Het inschrijfgeld be-
draagt € 12,50.

District Rotterdam driebanden klein 3e klasse 

Bert Willems op moyenne naar titel
een veel beter gemiddelde. De beste en
laatste partij van het toernooi speelde
de kampioen tegen zijn clubgenoot Ver-
meulen, die hij in 22 beurten winnend
afsloot. Gerard Vermeulen eindigde als
laatste maar speelde wel een algemeen
gemiddelde van 0.432 en promoveert
samen met Bert Willems en Jan de Gast
naar de tweede klasse.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Bert Willems Omoord 8 0,480 4
2. Jan de Gast DVR 8 0,364 5
3. Fred  van Rookhuijzen Thalia 4 0,402 4
4. Bep Teters Kralingen 4 0,390 3
5. John Lotte Schollevaar 4 0,382 4
6. Gerard Vermeulen Omoord 2 0,432 4

Met een buitentemperatuur van meer
dan 30 graden organiseerde BC Hof-
plein de finale derde klasse driebanden
klein van het district Rotterdam. On-
danks de hitte konden verschillende
aanwezigen de erwtensoep niet weer-
staan. Bert Willems van BV Omoord is
op moyenne kampioen geworden. Wil-
lems behaalde evenals Jan de Gast van
DVR acht wedstrijdpunten, maar had
met 0.480 tegen 0.364 voor De Gast

District Noord-West Nederland

Finale 3e klasse 
driebanden klein
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. R. Okerse S.D.S. 10 0.415 5
2. D. Hendriks Turnlust 10 0.372 4
3. A. van Tillo Turnlust 8 0.418 5
4. D. de Graaf Turnlust 8 0.346 4
5. A. Sleutel KOT 6 0.348 3
6. D. Beerse DNO 6 0.344 3
7. P. Wenker Pr. Herndrik 6 0.327 4
8. J. de Wit Turnlust 2 0.260 4
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Dorpshuis
de Vroone

Thuisbasis van o.a. eredivisieteam Martens Cleaning

CD Vereekestraat 74
4421 CE Kapelle
0113-341954
info@vroone.nl
www.vroone.nl

Sociëteit Concordia
Een ander woord 
voor gezelligheid

Ook uw adres voor 
feesten en partijen

Westhaven 27
2801 JB Gouda
0182 – 512669

www.concordiagouda.nl
concordiagouda@versatel.nl

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

Openingstijden
Maandag: 13.30 tot 21.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag: 11.00 tot 21.00 uur
Zaterdag: 13.00 tot 18.00 uur
Zondag: 11.00 tot 18.00 uur

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

Fam. De Kok
Privé: 0113-614157

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

Markt 5 5141 GP Waalwijk 
T. 0416 335 691
E. info@castlecity.nl 
I.www.castlecity.nl

Ingang Castle City: St. Jansplein 9
Gemakkelijk bereikbaar aan de
achterzijde van ons eetcafé.

7 dagen per week open.

Besoyensestraat 140 
aan het Halvezolenpad, 

nabij Schoen-en-ledermuseum,
volop parkeerplaats op Elzenweg

Waalwijk tel. 0416-333788

HET CAFÉ met verenigingen,
na-het-werk- en weekendborrel 

(Op dinsdag gesloten)

Dames koppeltoernooi bij De Ram in Roosendaal

Marga Maas en Cynthia van Peer ongeslagen
Op 8 en 9 september werd weer het
jaarlijkse dames libre koppeltoernooi
georganiseerd bij De Ram in Roosen-
daal. Met 26 tot 28 graden was het lek-
ker warm, maar daarom niet minder ge-
zellig. De teams die op zaterdag als
beste uit de bus kwamen, bleven ook op
zondag goed scoren. De koppels Mar-
ga Maas/Cynthia van Peer en Kitty
Meesters/Claudia v.d. Buys pakten op
zaterdag de volle punten. 
Op zondag bleven Marga en Cynthia
ongeslagen terwijl Kitty en Claudia iets
minder presteerden, zij werden
daardoor derde. Ella van Loon en Bian-
ca Spapen wisselden met hen van
plaats en werden tweede.

Eindstand
1. Cynthia v. Peer / Marga Maas
2. Ella v. Loon / Bianca Spapen
3. Kitty Meesters / Claudia v.d. Buys
4. Linda Wagemakers / Adriënne v.d.

Rijken
5. Lucia de Jong / Lenie Aantjes
6. Toke Bogers / Rietje Focke

7. Therja Maas / Toke Hennekam
8. Jolanda Hazenbroek / Coba v.

Oers
9. Jeanne Bakx / Wilma Lazeroms

10. Cor Dagevos / Anneke Mulders
11. Rosita Rommers / Guillaime v. Erven
12. Marion de Graaf / Diana Embregts

Cynthia van Peer en Marga Maas.

6e klasse libre NBF Waalwijk/Kaatsheuvel

Finale bij ’t Snoekske in Waalwijk
Op 22 en 23 september wordt bij café
’t Snoekske in Waalwijk de finale 6e
klasse libre van de NBF regio Waal-
wijk/Kaatsheuvel gehouden. De gelijk-
namige biljartvereniging is verantwoor-
delijk voor de organisatie. De partij-
lengte is 30 caramboles en de boven-
grens is bepaald op 0.999.

Deelnemers

Naam Vereniging Moy
1. Paul Pijpers Kromme Keu 0.890
2. Michel van Weert Landzicht 0.710
3. Marcel Mandjes ’t Snoekske 0.660
4. Agnes van Dooremalen Efteling 0.560
5. Wim Brekelmans De Brekeltjes 0.390

District Delta Zuid-West

Finales 2e klasse driebanden klein
In het KNBB district Delta Zuid-West
worden in het weekend van 12 t/m 14
oktober de finales eerste klasse drie-
banden klein afgewerkt. Bij café Den
Ouden Arend aan de Wilhelminastraat
2 in Sint Jansteen neem biljartvereni-
ging Den Ouden Arend de organisatie
voor haar rekening. Biljartvereniging
De Graanbeurs neemt deze opdracht
aan Kerkhof NZ 16 in Zierikzee voor
haar rekening. De partijlengte is 20 ca-
ramboles en de moyennegrenzen zijn
van 0.400 tot 0.550.

Deelnemers Sint Jansteen
Naam Vereniging Moy
1. M. Kooiman Carambowl 0.558
2. J. Hoogedeure LBV 0.548
3. L. Yzewijn Troubadour 0.531
4. E. Janssen De Kastanje 0.526
5. Th. Freyzer Troubadour 0.505
6. R. Vink Hof van Eede 0.480
7. N. Vader De Herberg 0.466
8. A. Vasseur Hof van Eede 0.454

Deelnemers Zierikzee
Naam Vereniging Moy
1. C. Vermeulen Graanbeurs 0.542
2. C. Bouwman Delta 0.538
3. W. Walraven VEGABV 0.537
4. E. Fluyt D’eule 0.514
5. A. van der Werf Windenburg 0.505
6. L. Koopman DOS Oosterland 0.489
7. J. de Fouw De Patrijs 0.486
8. R. Speijer Onder Vrienden 0.452

KNBB district Den Haag

Finale 2e klasse 
driebanden
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Leo Meershoek Valkennest 12 0,553 5
2. Dennis Coli Rio Deux 8 0,479 5
3. Jan den Heijer GBC 6 0,576 4
4. Ferry v/d Veen Zuiderkwartier 6 0,505 5
5. Peter Gordeau Nieuw DK 6 0,473 4
6. Ramon Nagessar Kroon de 2 0,472 5
7. Theo Dekker GBC 2 0,459 6
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GP 8-ball in Eindhoven

Nick van den Berg verslaat Danny
Wijnans in finale bij SPC Woensel
Met Nick van den Berg kreeg de GP 8-ball in Snooker- en Poolcentrum
Woensel in Eindhoven een sterke winnaar. De leider in de nationale Ran-
king gaf Danny Wijnans in de eindstrijd geen kans. 

Van den Berg had in de openingsronde
een bye en versloeg daarna Anand Ma-
nurat met 6-3. In winnaarsronde drie
leed de Zaandammer zijn enige neder-
laag want Anthony Wever bleek met 6-
2 ruimschoots de meerdere. In verlie-
zersronde vier herpakte Nick van den
Berg zich met een 6-0 zege op Donny
van Oosterhout. Stefan Sprangers kreeg
in de kwartfinale met 6-1 klop. In de hal-
ve eindstrijd was Marco Teutscher de
volgende tegenstander en die heeft zijn
poolcarrière opgebouwd in SPC Woen-
sel. Dat bleek echter geen garantie
want hij verloor met 5-7 van Van den
Berg. Die ontmoette in de finale Danny
Wijnans, wegens verblijf in buitenland
tijdje afwezig geweest bij de GP’s. Wij-
nans bleek eerder op de dag te sterk
voor Aziz Moussati maar werd daarna
verslagen door Ivo Aarts. Wijnans re-
vancheerde zich ten koste van Willian
Gelens, Michael Sagar, Ivar Saris, Oi
Chung Chan en Anthony Wever. In het
afsluitende duel liet Nick van den Berg
er tegen Danny Wijnans geen gras over
groeien: 7-2. Archieffoto Ad Bakx, www.fogra.nl.  

EK poolbiljart jeugd

Nederland buiten de prijzen in Brandenburg
Helaas is het de Nederlandse jeugdse-
lectie niet gelukt om een vuist te maken
op het EK pool voor jeugd in Branden-
burg, Duitsland. Nathalie Seichter
(meisjes) had twee keer een kans bij
de kwartfinales 8-ball en 9-ball maar
kon dit niet winnend afsluiten: 1-5 en
2-6.
Jasper van Donk (junioren) geraakte in
de kwartfinale 9-ball maar verloor de-
ze met 3-8 van Filip Bermanec. De 12-
jarige Jan van Lierop (pupillen) bleek
bij de laatste acht straight pool via 0-

75 de mindere van de Zweed Daniel
Tangudd (16). Helaas ging het pupil-
lenteam in de verliezerskwalificatie
nipt onderuit tegen Polen. De Neder-
landse afvaardiging werd begeleid
door bondscoach Jong Oranje Don du
Bois en zijn assistent Raymond Meul-
dijk. Voor dit team kwamen in actie:
Kaylash Persad, Sahin Sayim, Jan van
Lierop, Jasper van Donk, Guido Jan-
sen, Cyriel Ledoux, Lars van Dijk en
voor het eerst sinds jaren weer een
meisje namelijk Nathalie Seichter.

EK pool senioren

René Peeters en Jesse Thehu 
pakken goud in Brandenburg
Het EK poolbiljart voor senioren is voor Nederland zeer voorspoedig ver-
lopen. Er was goud voor René Peeters en Jesse Thehu. Zilver ging naar Gijs
van Helmond en brons kwam op naam van Manon Melief. 

Christophe Creter en de Zweed Jan Lun-
dell. Peeters wist met 75-65 te winnen
en Van Helmond bleek met 75-72 de
meerdere. Toen kwam de gedroomde fi-
nale tussen de twee Nederlanders.
Daarin trok uiteindelijk René Peeters het
goud naar zich toe na 75-55 winst op
Van Helmond, die daarmee dus het zil-
ver pakte. 

In het 10-ball voor dames plaatste Ma-
non Melief zich voor de halve finale.
Daarin was ze echter kansloos tegen
Susanne Wessel, de latere winnares
van de Europese titel. Brons derhalve
voor Melief. 
In de spelsoort 8-ball toernooi in Brand-
enburg zijn Gijs van Helmond, Jimmy
Worung en Martijn Woonings alle drie
negende geworden. Alleen Jesse Thehu
dacht hier anders over, hij won de
kwartfinale van de Duitser Christophe
Creter met 7-5. In de halve eindstrijd
toonde Thehu zich met 7-2 de meerdere
van de Duitser Reiner Wirsbitzki. In de
finale bleek Jesse Thehu te sterk voor de
Zweed Peter Eriksson en won hierin het
goud met 7-4.

René Peters en Gijs van Helmond.
Foto: EPBF/DK

Vlnr: Jesse Thehu en Katja Kahl, 
winnares bij de dames. Foto: EPBF/DK

In de halve finale straight pool stonden
René Peeters en Gijs van Helmond
tegenover respectievelijk de Duitser

Manon Melief. Foto: EPBF/DK

Derde klasse driebanden district Den Bosch

Berry Gordijn kampioen bij De Hazelaar
Berry Gordijn van BV Elsie is bij De Ha-
zelaar in Rosmalen kampioen gewor-
den in de derde klasse driebanden klein
van het district Den Bosch. Gordijn be-
haalde acht wedstrijdpunten en bleef
daarmee de concurrentie twee punten
voor. Broer van Zoggel speelde met
0.645 de beste partij.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Berry Gordijn Elsie 8 0.377 4
2. Leon Tielemans KOT 6 0.406 4
3. Broer van Zoggel De Uitdaging 6 0.372 4
4. Henk Muskens ‘t Zonneke 6 0.311 3
5. Wim v/d Sanden ‘t Hooghuys 2 0.377 4
6. Gerard Gevers De Schans 2 0.322 3

Tweede divisie driebanden poule 4

Waalwijkse teams stellen teleur
Speelronde 1
1e Keus-Bleyewerck ging thuis met 2-6
onderuit tegen HET VvE Beheer. De Laat
Keukens moest delen met de Evenementen-
shop.com. BV de Molen 2 kreeg Van Oort
Tentenverhuur op visite en won met 6-2. 

Speelronde 2
Taxi Korthout kwam maar met drie spe-
lers opdagen en speelde 4-4 tegen 1e

Keus-Bleyewerck. Ook in Tilburg eindig-
de het tussen HET VvE Beheer en aMate
Communications gelijk. Van Oort Ten-
tenverhuur overklaste J. d Laat Keukens
en won met 6-2. Erwin Hens speelde
met 1.428 een voortreffelijke partij, ter-
wijl Frank Smetsers goed was voor
1.142 en Adrie Pols voor 1.093. Even-
ementenshop.com verloor met 2-6 van
Boers en Roosenboom.

District Nijmegen 12-14 oktober 

Driebanden groot 3e klasse in 
biljartcentrum 't Ottertje te Ottersum
De districtsfinale Nijmegen driebanden
groot derde klasse  vindt van 12 tot en
met 14 oktober plaats in biljartcentrum
’t Ottertje aan St. Janstraat 1 te Otter-
sum. Met een partijlengte van twintig
caramboles zijn de moyennegrenzen
0.300 tot 0.475. Maximaal aantal
beurten bedraagt 65. Vrijdag 12 okto-
ber is de aanvang 19.00 uur. Zaterdag
en zondag 11.00 uur. 

Naam Vereniging
1. J. Damen Moira
2. L. van Dijk Kort Oisterwijck
3. P. Kolkman 't Ottertje
4. D. Ockers Kaketoe '80
5. J. Ritmeyer Juliana
6. J. Janssen OBK
7. B. v Dijk-Jeurissen Kort Oisterwijck 
8. J. van Klompenburg Moira
Res. 1. F. Mast De Zwijntjes

In de Karper te Mierlo-Hout

Biljartclinic van Dick Jaspers 
voor Christian Steenbakkers

Christian Steenbakkers werd maandag
17 september door zijn vrouw Mirella
aangenaam verrast. Christian werd twee
dagen eerder veertig jaar en zijn echtge-
note vond dat hij wel iets extra’s had ver-
diend. In het geheim had ze een biljart-
clinic voor haar man georganiseerd. On-
der het smoesje van een vergadering
kwam Christian Steenbakkers onwetend
binnen bij zijn thuisbasis café de Karper
in Mierlo-Hout. Daar arriveerde even la-

ter ook Dick Jaspers. Na enkele vragen
van Christiaan over bepaalde posities
met driebanden, speelden beiden een
partij waarbij Jaspers, voormalig wereld-
kampioen driebanden, nadere toelich-
ting gaf over het hoe en waarom. Het ge-
heel werd gadegeslagen door leden van
vereniging de Karper '83 en de Mixx uit
Geldrop (driebanden groot). Het werd
voor alle aanwezigen een bijzonder leu-
ke en leerzame avond.

Vlnr: Mandy Steenbakkers, Mirella Steenbakkers, Dick Jaspers en Christian
Steenbakkers
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Nederland vroegtijdig uitgeschakeld

Finland brengt World Cup of Pool
op hun naam

Foto: Matchroom Sport, Carina Altomonte, www.carinaaltomonte.weebly.com                               

In Manila werd de World Cup of Pool een prooi voor Finland. Titelverdedi-
ger Duitsland werd al in de tweede ronde uitgeschakeld door de latere
kampioen. Nederland overleefde alleen de openingsronde en ontmoette
daarna de latere vice-kampioen Polen. 

Finland trad in de finale aan tegen Po-
len. De 39-jarige Mika Immonen, al vijf-
tien jaar op het hoogste niveau, had de
24-jarige Petri Makkonen aan zijn zij-
de. Het Poolse koppel bestond uit Karol
Skowerski en Wojciech Szewcyk. De
wedstrijd ging gelijk op met 3-3, 5-5,  7-
7 en zelfs 8-8. De Finnen liepen daarna
uit naar de 10-8 eindstand. De route

naar de eindstrijd liep voor Finland via
Korea, Duitsland, Filippijnen B en USA.
Polen versloeg respectievelijk Australië,
Nederland met Nick van den Berg en
Huidji See, Italië en Taiwan. Nederland
was in de eerste ronde nog met 8-7 ont-
snapt tegen Kroatië. Winnaar Finland
mocht een cheque tegemoet zien van
60.000 dollar.

Derde divisie driebanden poule 7

Paul Leermakers 1.000 moyenne
Speelronde 1
De Hazelaar 2 – Biljartcentrum Arnhem 3
6-2. Karel Dekkers gaf met 0.853 het
goede voorbeeld. Thekes Herpen 2 –
Caudron Billiardproducts 6-2. Bij de thuis-
ploeg behaalde Jan Loermans 0.909.
Voor de gasten realiseerde Theo Willems
0.972. FirmX – De Hazelaar 2-6. Appie
Meerbeek zette in de Veemarkt een serie
van zeven op het bord. Paul Leermakers
vertrok met 1.000 moyenne en winst. 

Speelronde 2
Caudron Billiardproducts – FirmX 8-0. In
biljartcentrum Kort Oisterwijck te Door-
nenburg bleek Joep van de Ven dankzij
0.813 en reeks van zeven de beste. De
Hazelaar – De Hazelaar 2 6-2. In Ros-
malen versloeg Peter Stuiver 0.945 Jos
van Osch 0.756. De verliezer produ-
ceerde een serie van acht. Cees Wittens
bleef met 0.821 niet veel achter bij zijn
kopman.

Derde divisie driebanden poule 6

Moyenne van 1.250 
voor Van Onna en Vellinga
BC Stokkers – De Driehoek 4-4. Na-
mens de gasten produceerde Bennie
van Onna 1.250 na dertig carambo-
les en slechts vierentwintig beurten.
Thuisspelers Erik van der Loo 0.937
en Raymond Teunissen 0.875 met se-
rie van negen begonnen goed  aan
de competitie. Café Siemens Midwol-
da – Viersprong/123 Biljarts 4-4. 
In eigen huis verzamelde Willie Sie-

mens de 35 caramboles na 43 beu-
ren en dat betekende een gemiddelde
van 0.813. Teamgenoot Henk Hogen-
birk maakte een serie van zeven
maar verloor toch tegen de 0.777
van Erwin de Groot. Steenwijk 3 in 1
– De Haven 2 4-4. Tjeerd Vellinga
produceerde 1.250 en teammaat Al-
bert Kooistra scoorde reeks van ne-
gen. 

Vierde divisie driebanden poule 7

Bennie Jannink uitblinker bij Carambole 2
Carambole 13 – Carambole 2 2-6. Bij
de winnende formatie zorgde Henk
Mager tegen Wim Winter met twintig
caramboles na dertig beurten voor de
kortste partij. Teamgenoot André Wui-
te realiseerde 0.657. The City/Dibo –
BC Stokkers 2 2-6. DBL Holland Mine-
raal 3 – Carambole 13 4-4. HGL Urk –

The City/Dibo 6-2. Thuisspeler Jan
Kramer produceerde tegen Henri
Schoppers 0.789 en fraaie serie van
acht. Carambole 2 – De Haven 3 5-3.
Bennie Jannink verzamelde de 25 ca-
ramboles al na 25 pogingen en dat le-
verde het altijd mooie 1.000 ge-
middeld op.  

Driebanden 3e klasse 5-7 oktober

Gewestelijke finale in Lent
De gewestelijke eindstrijd Midden-
Nederland afdeling twee in de derde
klasse driebanden klein wordt van 5 tot
en met 7 oktober gehouden in café
Waalzicht aan Oosterhoutsedijk 21 te
Lent. Aanvang op vrijdag 19.00 uur en
in het weekend 12.00 uur.  
Naam Vereniging
1. Marco Knoops De Snelpost
2. Bert van Hoorn SOKO
3. Hans Arts De Treffers
4. Bert Abels Carambole ’83
5. Jan Jaspers De Zwijntjes
6. Henk Schreurs De Snelpost
7. Berry Gordijn Het Wapen van Eerschot
8. Hans Bervoets Touché

Res. 1. Gert Jan van de Ven Vriendenkring
Res. 2. Jan Verhaaren Het Dorstige Hert
Res. 3. Willy Smaak F- Eckt
Res. 4. Leon Tielemans KOT 

Driebanden 3e klasse district Oss

Winst Bert van Hoorn
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bert van Hoorn SOKO 8 0.435 5
2. Leo Gevers Nooitgedacht 8 0.362 5
3. Hans Bervoets Touché 6 0.355 3
4. Jan Verhaaren 't Dorstige Hert 6 0.326 6
5. Bart Verhofstad Germenzeel 6 0.298 3
6. Bert van Berkum BBB 5 0.305 3
7. Frans Wijnakker KOT 3 0.271 4

In Memoriam Hans van Amstel
Op de feestavond van het 50-jarig bestaan van
biljartvereniging de Veemarkt in Doetinchem
heeft Hans van Amstel op 9 september een hart-
stilstand gekregen. Alle goede zorgen van de
aanwezige leden en het ambulance personeel
zijn niet toereikend geweest. In het ziekenhuis is
Hans op 67-jarige leeftijd overleden.

Hans was nog niet zo lang lid van de Veemarkt,
vanaf 2009, maar als Hans de biljartlocatie
binnen kwam, wist iedereen dat Hans er was.
Kritisch op vele zaken, met een uitgesproken
mening, maar ook heel erg geïnteresseerd in de
mens achter de biljarter. Zijn grootste prestatie
was deelname aan de gewestelijke kampioen-
schappen 5e klasse in Hoogeveen op 21 april
2011, een prestatie waar Hans heel trots op
was.
Met Hans verliest vereniging de Veemarkt een kleurrijke man, een gepassioneerd
lid en een liefhebber van de biljartsport.

Leden en bestuur van de Veemarkt wensen je vrouw, zonen, schoondochters en
kleinkinderen heel veel sterkte toe bij dit zware verlies.

Rob Verkerke secretaris de Veemarkt

Vierde divisie driebanden poule 9

Harrie Mom: 
moyenne 1.200 
Autobedrijf Starfit – TOG/Concordia  2-
6. Bij de winnende formatie twee spelers
met 41 beurten. Ivo Gerritsen had toen
zijn totaal van dertig caramboles en Ro-
nald van den Berg winst met vijfentwin-
tig treffers. Berna van Dijk-Jeurissen red-
de de eer met twintig uit veertig. Thekes
& Forel Bergharen –   HR De Zwaan 3
0-8. Jan Loermans verloor ondanks serie
van zeven want Christ van der Heijden
realiseerde 0.909. Biljartcentrum Arn-
hem 7 – Moira 0-8. Winfried Smolders
0.869. De Hazelaar 6 - De Hazelaar 5
4-4. Ronald Hulsken zette 0.862 op het
scorebord. TOG/Concordia – Broek-
man Mode 6-2. Harrie Mom was als
kopman van Broekman Mode de uitblin-
ker met 30 caramboles na slechts 25
beurten en dat leverde een fraai moyen-
ne van 1.200 op in biljartcentrum Kort
Oisterwijck te Doornenburg. Bij de thuis-
ploeg behaalde Harrie Timmer 0.694.    

Vierde divisie driebanden poule 2

Twee series van zeven
BC Push and Win – Sportrust 8-0. Ken-
neth Ibrahim 0.757 versloeg Paul Swa-
nenburg 0.515. Biljartcentrum Osdorp
6 – Sport/Biljartshop Leiden 2-6. Het
beste moyenne was met 0.641 voor
Cor Buitendijk. Team 't Wasbeertje –
Waterland/Huijsmans Service 6-2.
Winnaar Jan Peetam produceerde
mooie reeks van zeven. Sport/Biljart-
shop Leiden – Team ’t Wasbeertje 8-0.
George Kenter gaf via 0.681 het goede
voorbeeld. Biljartcentrum Osdorp 7 –
BC Push and Win 2-6. Toni van de Luyt-
gaarden verloor ondanks fraaie serie
van zeven. Hairstyling Peter Borst 2 –
Biljartcentrum Osdorp 6 6-2. Hans Ra-
ven hield met 0.675 de punten in eigen
huis.    

Eerste divisie driebanden poule 1

Debutant Burgmans-Biljarts.nl 
verrassende koploper
Speelronde 1
BCA/A1 Biljarts – W. van der Sanden
4-4. Hans Jurgen Kühl gaf met 1.406
en serie van elf iedereen het nakijken.
Graphic & Mail/BC Tegelen – WAM vd
Broek/Jorissen 2000 4-4. Jeffrey Joris-
sen vertrok met 1.800 winst. Eekhoorn
– VDO 6-2. Adrie Demming reeks van
elf en Arie Weijenburg 1.285.
TOVV.NL/MCR 2 – Man op Maat/Cor-
fu 2-6. Bij de bezoekers realiseerde
Ivan Stitschinsky 1.406. 

Speelronde 2
Man op Maat/Corfu – Graphic &
Mail/BC Tegelen 5-3. De kortste partij
was voor bezoeker Michael Schlieper
die 1.363 op het bord zette. Gommers
Grondwerken – Eekhoorn 2-6. Eddy
Willems 1.363, Wiljan van den Heuvel
1.323, Adrie Demming 1.125 en Rini
Boeren 0.825 betekende een teammoy-
enne van 1.142. Burgmans-Biljart.nl –

BCA/A1 Biljarts 8-0. Uwe Arndt boekte
1.323. De nieuweling uit Bergeijk is nu
lijstaanvoerder en heeft samen met Eek-
hoorn en Man op Maat/Corfu de maxi-
male vier punten.      

Driebanden 2e klasse 20-22 september

Districtsfinale 
in 't Fabeltje te Oss
De eindstrijd district Oss in de tweede
klasse driebanden wordt gespeeld in ca-
fé ’t Fabeltje aan Berghemseweg 155.
Vereniging Touché heeft dan de organi-
satie in handen. Zij hebben maar liefst
drie biljarters die deze finale hebben ge-
haald. Er wordt gespeeld van donder-
dag 20 t/m zaterdag 22 september. 
Naam Vereniging Gem
1. Jan Dunk 't Dorstige Hert 0.529
2. Ronald de Groot BC Zeeland 0.522
3. Johnny van de Camp De Vriendschap 0.498
4. Gerrit van Dinther Net Mis 0.478
5. Bas van Kessel Touché 0.436
6. Stefan Leyten Touché 0.420
7. Marlon Berends Touché 0.419
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Van 29-9 t/m 1-10 

Kader 38/2 eerste klasse 
in de Onderbouw te Doesburg
Vereniging de Markt organiseert in za-
lencentrum de Onderbouw aan Juliana
van Stolberglaan 5 te Doesburg natio-
nale voorwedstrijden kader 38/2 eer-
ste klasse. Moyennes 18.00-27.00 en
aantal caramboles 250. Aanvang vrij-
dag 29 september 19.00 uur en zater-
dag/zondag 11.00 uur.

Naam Vereniging
1. Maarten Broers De Markt
2. Ronald Gooswillegen De Veemarkt
3. René Paap De Pelikaan
4. Rein Peters De Markt
5. Timo Peters De Driehoek
6. Rob Pot Overkamp
7. Bert Vink Brand

Eerste divisie topteam van start
Speelronde 1
Binnenmars Horecagroep won twee
keer met 4-2 van Zaal Verploegen. BV
Overkamp en Hektisch Biljartschool
kwamen tot 2-4 en 4-2. Axel Büscher
zette bij het bandstoten Jaques de Beurs
twee keer opzij. Monique van Exter
boekte voor de gasten twee kaderover-
winningen. HWA Alblasserdam ging
twee maal met 2-4 onderuit tegen BI-
OS/Blitz Optiek. Voor de bezoekers be-

haalde Peter Volleberg twee bandstoot-
overwinningen, terwijl Christian Poether
dubbelde bij het libre. De Hazelaar Ros-
malen was te sterk voor Dekkers Biljarts
en won met 6-0 en 4-2. Martien van
den Tillaart redde de eer voor Dekkers
Biljarts door één keer bij het bandstoten
te winnen. Terborgse Wijncentrale/Vel-
tins en Topteam BCO tekenden voor 4-2
en 2-4. Ronald Filippo was met 17.50
de beste kaderspeler.

Bekercompetitie kader

Ames/Van Esch Biljarts/De Peel succesvol
In poule Zuid Nederland 2 verloor
Ames/Van Esch Biljarts/De Peel in ei-
gen huis met 2-6 van Wapen van Liemp-
de/Regiobank. In sportcentrum Ames te
Deurne redde nieuwe kopman Richard
van Oosterhout de eer door tegen Mar-
tien van den Tillaart zijn honderdzestig
caramboles 57/2 na acht beurten te
verzamelen. Bij de gasten won Ton Ro-
vers met 126-170 na eveneens acht po-
gingen van Roland Deelen. Bij de return
maakte Ames/Van Esch Biljarts bijna al-
le caramboles. Van den Tillaart boog nu
met 102-160 (6) voor Van Oosterhout.
Vierde man Peter van der Linden kwam
slechts drie treffers tekort maar dat ver-
hinderde niet dat Ames/Van Esch Bil-
jarts naar de volgende ronde gaat. De
Hazelaar 2 verloor thuis met 2-6 van
Carambole/De Tickert. In Rumpt be-
haalde Carambole dezelfde overwin-
ning waarbij Jurgen de Ridder met 220
uit 2 en een hoogste serie van 216 de
uitblinker was. 

Zuid Nederland 1
De Ram verloor in eigen huis met 2-6
van De Hazelaar en in Rosmalen be-
haalde De Hazelaar dezelfde zege.
Alex Ulijn was de beste met 280 treffers
na zes beurten en een reeks van 185.
Teamgenoot Jordy Kanters realiseerde
honderdnegentig uit zeven. Ton van Ee-
kelen bleek namens De Ram succesvol
met 210 caramboles na acht pogingen.

Touché – Honky Tonk 2 2-6 en de return
eindigde in 4-4. Ies ’t Mannetje scoorde
180 uit 4 en teammaat Arie Rietdijk
120 uit 5. Carambole/Deco-Import.nl –
Ames/Optiek van Gool/De Peel 5-3 en
4-4. De verschillen waren erg gering en
Frans Bambacht gaf het goede voor-
beeld met honderdzeventig punten na
zes beurten.     

Noord Nederland 1
Billardcafé De Veemarkt won in eigen
huis met 5-3 van de Markt/De Onder-
bouw maar de return eindigde in 6-2
voor het team uit Doesburg. In Doetin-
chem ging de kortste partij tussen
Heinz Schmale en Maarten Broers:
152-210 (8). Harry van Heumen pakte
enkele dagen later flink uit met 120 uit
3. Broers won nu na zes pogingen van
Gerard Stijf en Rein Peters bleef Schma-
le met 160-129 na acht beurten de
baas.  

Noord Nederland 2
De Markt/De Vos Management speelde
remise tegen Carambole/Ridder Kassa
en in de tweede wedstrijd was Caram-
bole met 6-2 de beste ploeg. Frank Ver-
meulen zorgde toen voor 210 uit 6 met
een serie van 101. Theo Zwarthoed ver-
zamelde zijn honderdtachtig carambo-
les na acht omlopen. Wim de Vos redde
de eer door Jan de Jong met 92-150 (7)
voor te blijven. 

Driebanden 3e klasse district Venlo

Volle buit Davy Proosten 
bij Van Tienen in Tegelen
Met vijf deelnemers
werd de districtsfinale
Venlo in de derde
klasse driebanden
gehouden. Na vier
ronden had Dave
Proosten de maxima-
le acht punten verza-
meld in café-biljart-
zaal Van Tienen in Te-
gelen. De strijd om
de tweede plaats
werd op moyenne
beslist. Toon van
Heesch en Achille
Thissen hadden bei-
den zes punten maar
het gemiddelde van
Van Heesch was met
0.368 net iets beter
dan de 0.346 van
Thissen. Toon van Heesch zorgde met vijf
caramboles ook voor de hoogste serie. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Davy Proosten Bascule 8 0.368 3

2. Toon van Heesch ABC 't Töpke 6 0.368 5
3. Achille Thissen Picardie 6 0.346 3
4. Wiebe Vermeer De Peel 2 0.261 2
5. Theo Koper 't Pleintje 0 0.244 3

Vlnr: Toon van Heesch en Davy Proosten. 

Dubbel weekend eredivisie driebanden

Martin Spoormans en 
Frédéric Caudron smaakmakers
Speelronde 2
’s Lands Welvaren/Iets Anders contra
FDV Jacoby/Schuler Cues werd 4-4.
Francis Forton boekte 1.666. Van den
Broek Biljarts/Hanbat en Van Wanrooij
Transport kreeg ook 4-4 als eindstand.
Frans van Schaik had aan 1.571 en
een serie van veertien tegen Frank Mar-
tens (1.785) niet genoeg en verloor met
44-50. Martens Cleaning  moest de eer
met 2-6 aan A1 Biljarts laten. Met
1.666 presteerde Raimond Burgman
het best. Snellen Recycling won met 6-2
van Post Luchtkanalen. Roland Forthom-
me speelde 1.724. TOVV.NL haalde
met de 2.083 van Eddy Merckx, de
1.724 van Frans van Kuyk en de 1.666
van Richard Bitalis flink uit en stuurde
Dekker Keukens met een 6-2 nederlaag
naar huis. Dallinga/Frans Bevers won
met 6-2 van Holland Mineraal. Glenn
Hofman was met 1.785 in 28 pogin-
gen aan de finish. Frédéric Caudron
maakte 25 treffers in vier beurten.

Speelronde 3
Wim van Cromvoirt was tijdens het tref-
fen tussen Van Wanrooij Transport en
Dekker Keukens in blakende vorm. De
Waalwijker liet op bord vier 1.785 no-
teren, het werd 4-4.  Post Luchtkanalen
ontving in Rosmalen A1 Biljarts en ver-
loor met 0-8. Dion Nelin van de gasten
was goed voor 1.923. Ook FDV Jaco-
by/Schuler Cues mocht na een bezoek
van Van den Broek/Hanbat voor een
zelfde nederlaag tekenen. Holland Mi-
neraal  haalde ten koste van  ’s-Lands
Welvaren/Iets Anders met 5-3 de eerste
winst binnen. Jelle Pijl (2.272) opende
tegen Henk Habraken met een serie van
11 en sloot in de 22e beurt met een
acht af. Martens Cleaning verloor met
2-6 van Dallinga/Frans Bevers. Martin

Spoormans en Frédéric Caudron
(2.380) presenteerden een smaakma-
kende snelle partij.  Even leek Spoor-
mans (2.095) voor een stunt te gaan
zorgen. Doch het sterke eindschot van
de nummer één van de wereldranglijst
belemmerde dat met 8, 6 en 2. Het re-
sultaat: 44-50 uit 21. Raymond Ceule-
mans liet met 1.857 eveneens van zich
spreken, maar toch was Jean-Paul de
Bruijn die evenals zijn kopman 2.380
scoorde eerder aan de meet. Jens van
Dam was kansloos tegen de 1.785 van
Glenn Hofman. Kay de Zwart redde de
eer en won in 33 beurten met 50-45
van Peter de Backer. Dallinga/Frans
Bevers kwam tot een teamgemiddelde
van 1.893.

Jelle Pijl
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

WK artistiek in Turkije

Zilver Erik Vijverberg en goud Serdar Gümüs 
Erik Vijverberg heeft
in Samsun, Turkije,
een uitstekende pres-
tatie geleverd op het
WK artistiek. In het
hol van de leeuw
werd hij in de finale
verslagen door Ser-
dar Gumus: 3-1. De-
ze ongeplaatste Turk
presteerde het om al
zijn negen partijen
winnend af te sluiten.
Het zilver was
dus voor Vijverberg,
brons voor een ande-
re Turk, Haci Arap
Yaman en de Belg Eric Daelman.

Vijverberg, die een van de acht ge-
plaatste spelers was, begon zijn toer-
nooi met een 2-3 verliespartij in poule D
tegen de Fransman Kevin Tran. Na 3-1
winst op Ahmet Arslan forceerde hij de
weg naar de kwartfinale in een ware
thriller tegen de Japanner Hajime Wa-
tanabe. De 46-jarige speler uit Almelo
trok de beslissende vijfde set met 54-52
naar zich toe. In de kwartfinale was Vij-
verberg met 3-1 te sterk voor de Belg
Walter Bax. De halve eindstrijd was een
sensatie want Erik Vijverberg versloeg
na een fantastische partij met 3-0 de ge-
doodverfde favoriet Haci Arap Yaman,
de wereldkampioen van 2008. De
Nederlander behaalde een percentage
van liefst 77.88. Vijverberg begon de fi-

nale met een 30-52 setverlies. De stand
werd 1-1 omdat de Nederlands kampi-
oen van 2010 met 28-27 terugsloeg.
Daarna liep de 54-jarige Gümüs uit
naar 3-1 winst. Sander Jonen werd in
Samsun onttroond als wereldkampioen
door een 1-3 nederlaag in de kwartfi-
nale tegen de Belg Eric Daelman. Rob
Scholtes eindigde in het eindklassement
als nummer 22. 
Naam Nat %
1. Serdar Gümüs TR 63.53
2. Erik Vijverberg NL 63.58
3. Haci Arap Yaman TR 73.69
3. Eric Daelman BE 64.78
5. Walter Bax BE 61.72
6. Kevin Tran FR 63.46
7. Sander Jonen NL 62.10
8. Xavier Fonellosa ES 59.53

Erik Vijverberg feliciteert Serdar Gümüs.
Foto: Hajime Watanabe
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