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Raymund Swertz dubbelt in Brandenburg

Zeven keer EK goud 
voor Nederland

Dekkers
B I L J A R T S

Leverancier 
Wilhelmina 
Biljarts

Dorpstraat 73a (op afspraak) Rosmalen
Telefoon 073-6415464 • karel@dekkersbiljart.nl
Servicepunt Verkoop en Reparatie
Voor keuen, accessoires en alle keureparaties
Sportfoyer De Hazelaar 
T.M. Kortenhorstlaan 6 Rosmalen
ma. t/m vr. 14:00 tot 17:00 uur
Overige tijden op afspraak 06.55863029

De Distel biljarts
Dealer van Chevillotte & Olympus

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal

0165 820 997
www.dedistelbiljarts.nl

Tijdens het EK in Brandenburg heeft de Nederlandse equipe naast de zeven
gouden ook vier zilveren en zes bronzen medailles veroverd. Met een to-
taal van zeventien hebben onze spelers met afstand de grootste greep in de
kist met beschikbare plakken gedaan. Tijdens de laatste twee toernooi-
dagen wist Raymond Swertz zelfs twee keer goud te veroveren.

Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem %026-3515919
info@championbiljarts.nl

www.championshop.nl
Snel, goedkoop en eenvoudig on-line

of deskundig in de winkel,
natuurlijk bij ... Champion Biljarts

“Alles voor de biljarter”

Naast het dubbele goud van Swertz
wisten ook Therese Klompenhouwer,
Sam van Etten, Monique van Exter,
Guido Kauffeld en het driebandenteam
met Jaspers en Burgman een Europese
titel te veroveren. De CEB (Confederation
Europeene de Billard) kan terug zien op

een geweldig geslaagd toernooi. Het
experiment om alle carambole disiplines
met ruim 400 spelers onder te brengen in
de Stahlpalast in Brandenburg gaat ze-
ker als geslaagd de geschiedenisboeken
in. Op pagina 12 en 14 in dit blad treft
u de verschillende verslagen en foto’s.

Raymund Swertz. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom
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tijdens
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Zie pagina 12 t/m 14
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Dames 2e klasse libre Zuid-Nederland in Bergen op Zoom

Titel voor Maria van Hoof 
van De Zwaan uit Middelbeers

Maria van Hoof 

Tijdens de gewestelijke finale tweede
klasse libre voor dames van het gewest
Zuid-Nederland is Maria van Hoof van
biljartvereniging De Zwaan uit Middel-
beers kampioen geworden. Zij bleef
twee punten voor op de concurrentie.
Samen met de nummer twee Marian
Walravens verdiende ze een ticket voor
de nationale finale in Hoogeveen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS %Moy
1. Maria van Hoof De Zwaan 12 1,08 8 98,18% 
2. Marian Walravens WHC 10 1,76 13 103,53% 
3. Jacqueline v. VeldhovenBVWG 10 0,90 8 100,00% 
4. Lucie Lahaije-Didderen Los Band 6 2,96 22 92,50% 
5. Diana Taks De Jordaan 6 1,01 8 91,82% 
6. Tamara de Crom SVW 6 0,47 4 78,33% 
7. Samantha Valentijn SVW 4 0,57 7 76,00% 
8. Bep van Galen SNA 2 0,93 8 71,54%

NK driebanden groot tweede klasse 

Hans van Lierop pakt titel 
op moyenne in Sint Willebrord

Tijdens het NK driebanden groot tweede
klasse in Sint Willebrord was voor Hans
van Lierop uit Reusel het moyenne van
doorslaggevende aard. Evenals Gijs
van Rijn behaalde de biljarter van bv De
Hoek tien punten maar zijn gemiddelde

was duidelijk beter. Hans van Lierop, die
in zijn woonplaats ook een van de initi-
ators is achter biljartcentrum De Molen,
verloor in de tweede ronde van de late-
re nummer drie John Stavenuiter. In de
derde ronde bleek ook Gijs van Rijn net
iets sterker. Verder liet Van Lierop geen
steek meer vallen en profiteerde van het
verlies dat Gijs van Rijn in de voorlaatste
sessie tegen Willie Siemens uit Midwol-
da opliep. Van Rijn was het toernooi ge-
start met een verliespartij. Theo Platjouw
uit Axel speelde in twintig beurten de
kortste partij. De hoogste serie van ze-
ven kwam van John Stavenuiter. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Hans van Lierop De Hoek 10 0.662 5
2. Gijs van Rijn ‘t Centrum 10 0.595 5
3. John Stavenuiter Carambole 8 0.652 7
4. Johan Zwiers VDO 8 0.600 6
5. Theo Platjouw HGL/KOT ‘86 7 0.666 5
6. Marco Wolfs Los Band 6 0.665 6
7. Willie Siemens Midwolda ‘79 4 0.487 4
8. Ivo Stolting De Laan 3 0.518 5

Hans van Lierop
Foto: Hans Hommering

Kader 38/2 tweede klasse

NK in Winschoten prooi voor 
invaller Wubbo Haayer

Na zes ronden van het NK kader 38/2
tweede klasse had Wubbo Haayer uit
Beilen de leiding met elf punten. Hij
speelde eerder gelijk tegen Manneke
Noya. Naaste achtervolger Maurice
Sangen verloor in de vijfde ronde van
Folke Spakman en was met tien punten
nog de enige die Haayer van de titel
kon afhouden. In het rechtstreekse duel
liet Haayer er echter geen twijfel over

bestaan. Hij ver-
sloeg Sangen met
200-164 na slechts
zes beurten. De
kampioen was nota
bene ingevallen
voor Johan Roder-
mond. In De Harmo-
nie te Winschoten
bleek runner–up
Maurice Sangen
goed voor het beste
algemeen gemiddel-
de van 21.03. Te-
vens zorgde de
Maastrichtenaar via
40.00 voor de kort-
ste partij. De hoog-
ste serie kwam met
122 op naam van

Folke Spakman. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wubbo Haayer ABC ’08 13 19.17 114
2. Maurice Sangen BC Maarland 10 21.03 88
3. Manneke Noya De Harmonie W. 9 13.95 64
4. Folke Spakman De Harmonie Gr. 8 15.15 122
5. Joop Roelands BC Schagen 6 13.82 118
6. Frederik Alink 't Centrum ’47 4 10.64 66
7. Wim de Vos De Markt 3 11.13 71
8. Mike Luong De Harmonie Gr. 3 10.58 61

Foto: Derk Boltjes

Voor super aanbiedingen: www.biljartkeu.com

Biljartcentrum blijft ongewijzigd

Lianne Smetsers-Kastelijn nieuw
gezicht in Het Wapen van Eerschot

Met Lianne Smetsers-Kastelijn heeft Het Wapen van Eerschot te Sint-
Oedenrode vanaf 1 april j.l. een andere uitbater. Als opvolgster van
Mieke en Marijn laat ze weten dat het biljartcentrum ongewijzigd blijft. 

Er staan vijf Verhoeven biljarts: twee
matchtafels en drie 2.30 ’ers. De ope-
ningstijden zijn iets gewijzigd. Maan-
dag, dinsdag en donderdag vanaf
19.00 uur. Vrijdag open vanaf 15.00
uur. Zaterdag en zondag is iedereen
vanaf 13.00 uur welkom. Op woens-
dag gesloten. Lianne heeft geen biljart-
ervaring maar ze wil het wel gaan op-
pakken. Op de matchtafel zijn er voor
komend seizoen enkele wijzigingen met
betrekking tot de teams. Zo vertrekken
de teams die tijdelijk uit Bakel overkwa-
men, weer terug naar De Zwaan. De
teams die een gedeelte van het seizoen
in Veghel speelden, Voegersbedrijf Wil-
ly Smetsers en aMate Communications,
hebben onderdak gevonden bij Het

Wapen van Eerschot. Willy Smetsers,
echtgenoot van Lianne, komt ook met
zijn B1 team Voegersbedrijf Willy Smet-
sers in Sint-Oedenrode biljarten. Dat be-
treft behalve Smetsers ook René van
Hak, Mark Mertens en Rien Smulders.
Zij blijven actief in het district Kempen-
land. Onder de naam Het Wapen van
Eerschot komt er in het nieuwe seizoen
ook een dreamteam dames aan de
start, met Mieke Schenkels, Wilma van
Berkel en Peggy Verkuilen. Het Ker-
mistoernooi driebanden vindt wederom
plaats in augustus. 

Voegersbedrijf Willy Smetsers
Heeft Lianne Smetsers-Kastelijn geen bil-
jartervaring, dan kan dit van echtge-
noot Willy niet gezegd worden. Hij is
een zeer bekende in het biljartwereldje
en actief op groot en klein. Willy heeft
als ZZP’er een voegersbedrijf en is ge-
specialiseerd in nieuwbouw, restauratie
en renovatie.  

Programma Simonis Biljartlakens Landsfinale
Van 28 t/m 30 juni wordt
in het Sportcomplex Mer-
westein aan het Merwe-
plein 1 in Nieuwegein als
afsluiting van het seizoen
weer de Simonis Biljartla-
kens Landsfinale gehou-
den. Aansluitend staat
voor maandag 1 juli een
biljartevenement voor be-
stuurders, ereleden, leden
van verdienste, commissie-
leden en personeel op het
programma. Dit gezellig-
heidstoernooi wordt afge-
sloten met een barbecue.

Programma

Vrijdag 28 juni
Dagcompetitie libre
Libre C3
Driebanden groot 4e divi-
sie

Zaterdag 29 juni
Driebanden-klein B1
Driebanden klein B2
Libre C1
Driebanden groot 2e divi-
sie
Driebanden groot 3e divi-
sie

Zondag 30 juni
Driebanden groot A klasse
Libre C2
Dames klasse

Maandag 1 juli
Gezelligheidstoernooi
voor bestuurders, erele-
den, leden van verdienste,
commissieleden en perso-
neel. In onze volgende
editie treft u meer informa-
tie over dit grootste biljart-
festijn van Nederland.
Dan zijn ook de deelne-
mende teams bekend.
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doch uiterlijk 29 mei

Bennie Deegens Vice-President 
Europese Biljartbond (CEB)

De 64-jarige Bennie Deegens uit
Haarlo is tijdens de Europese kam-
pioenschappen in het Duitse Bran-
denburg aan de Havel met algeme-
ne stemmen gekozen tot Vice-Presi-
dent van de Europese Biljart Bond,
de CEB. 

Deegens, die zijn sporen binnen de
biljartsport ruimschoots heeft ver-
diend, zowel organisatorisch als be-
stuurlijk, was erg blij met zijn verkie-
zing en benoeming. “Ik denk dat ik
op de juiste plek ben aangeland wil-
len we de klassieke spelsoorten nog
op de kaart houden. 
Voor de komende tien jaar staat het
vast op de biljartkalender, maar als
het aan mij ligt moet dit oneindig wor-
den. Naast vele belangrijke zaken
zal dit één van mijn belangrijkste pij-
lers worden”. 
Deegens in Brandenburg eindverant-
woordelijk voor het wedstrijdgedeelte
van het EK, vindt dat niet alleen voor
hemzelf een mooie benoeming is,
maar ook voor Nederland. 

Deegens heeft onlangs aangekondigd
te stoppen als teammanager van
Etikon, maar zal niet alleen op Euro-
pees en landelijk actief blijven, maar
ook binnen het biljartmekka van
Nederland, Haarlo.

Bandstoten 2e klasse 10-12 mei

NK in Almere
Vereniging Phoenix organiseert van 10
tot en met 12 mei het NK bandstoten
klein tweede klasse. Plaats van hande-
ling is sportpark De Marken 4a te Al-
mere. In de tweede klasse gaan de mo-
yennes van 2.30 tot 3.50 en de partijen
worden beslist over vijfenzeventig ca-
ramboles. Aanvang op vrijdag 10 mei
om 19.00 uur. Zaterdag en zondag om
11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Marcel Scheffer Kamperduin 4.03
2. Mike Nijman De Beurs 3.49
3. Jack Buijk De Kruisstraat 3.46
4. Bart Burgers jr. EGB 3.30
5. Leon Mans BC Tegelen 3.22
6. Huub van de Geld Carambole 3.02
7. Klaas Kuindersma Bierling de Schepper 3.00
8. Frits Meulensteen BV Leusden 2.84

NK hoofdklasse libre in Rosmalen

Jeroen Moelard slaat toe 
bij De Hazelaar

Tijdens de nationale finale hoofdklasse
libre nam Jeroen Moelard duidelijk af-
stand van de concurrentie. De speler
van BC Stokkers liet alleen in zijn eerste
partij tegen John Zeelen een puntje lig-
gen. Toch bleef Toon van Munster van
de Waalwijkse biljartvereniging ’t Vos-
je tot in de finalepartij een bedreiging.
In Sportfoyer De Hazelaar had Van
Munster tot de voorlaatste ronde al zijn
partijen gewonnen en voerde met een
punt voorsprong de ranglijst aan. Deze
moest vervolgens tegen Paul Bosman
zijn eerste verlies incasseren en zakte
naar de tweede plaats. In de finalepar-
tij was Van Munster kansloos en Moe-
lard haalde in zes pogingen met 150-
21 de titel binnen. Henk Buijs uit Hip-
polytushoef speelde tijdens de laatste
ronde in vier beurten de kortste partij
en realiseerde gelijktijdig de hoogste
serie van 139. De kampioen had met
16.40 het hoogste algemeen ge-
middelde. Biljartvereniging De Haze-
laar Rosmalen mag terugzien op een

goed georganiseerd en geslaagd eve-
nement.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jeroen Moelard Stokkers 13 16.40 105
2. Paul Bosman TOGB 10 12.38 74
3. Toon van Munster ‘t Vosje 10 10.61 94
4. Henk Buijs Steeds Beter 8 11.41 139
5. Douwe de Jager Dirk v.d. Veen 4 11.46 134
6. Martin Wildau De Keizer 4 11.42 100
7. Bert van Engelen OGB 4 9.76 94
8. John Zeelen OGC 3 8.08 45

V.l.n.r.: Douwe de Jager, Henk Buijs, John Zeelen, Bert van Engelen, 
Martin Wildau, Toon van Munster, Jeroen Moerland en Paul Bosman

Waalwijkse biljartprominent is niet meer…….

In Memoriam Henny de Ruijter
Op 12 april 2013 overleed Waalwijker
Henny de Ruijter, geboren in 1929 en al op
8-jarige leeftijd begonnen met de biljart-
sport en op die leeftijd ook al driebanden
groot spelen! Eigenlijk niet gek, want zijn
ouders hadden een café in Waalwijk en zo
werd hij al jong besmet met de biljartbacil.
Hij werd groot, ook in de biljartsport. Voor-
al toen hij in militaire dienst moest in 1948
en met wedstrijdbiljarten begon. Hij kreeg
daar speciaal sportverlof voor en schreef
zich dan ook voor alle wedstrijden in, veel
verlof dus. In 1950 werd hij kampioen van
Nederland in de tweede klasse, compleet in
soldatenpak, want dat mocht toen nog on-
der geen voorwaarden uit. Zo gepromoveerd naar de eerste klasse,
kampioen geworden in de hoofdklasse en door naar de ereklasse, al-
lemaal op de grote tafel. Daarnaast werd Henny ook nog kampioen
hoofdklasse libre op de kleine tafel. En dat allemaal liet hij zich destijds
ontvallen “omdat ik zoveel mogelijk inschreef toen ik in dienst zat,
want sportverlof leverde ook nog eens het dubbele aan gage op; 1.50
in plaats van 75 cent per dag”. 

De Ruijter wordt in 1959 in Rotterdam voor de eerste keer kampioen van Neder-
land in de hoogste klasse driebanden met een gemiddelde van 0.784. In 1961
herhaalde hij dat in Breda met een gemiddelde van 0.899 en in 1962 te
Utrecht, een gemiddelde van 0.827. Henny was de eerste die in Nederland tij-
dens een nationale finale een algemeen moyenne van 1.000 gemiddeld be-
reikte. En dat gebeurde toen hij in 1963 de titel in zijn eigen woonplaats Waal-
wijk behaalde! Vier jaar later stond hij in Goirle weer met 1.000 gemiddeld op
de hoogste trede tijdens het Wilhelmus. Dit niveau kon hij nog geruime tijd vol-
houden, ook al waren het pittige wedstrijden, hij stond zijn mannetje. Hij reisde
buiten deze knappe prestaties in eigen land, half Zuid-Amerika af en ging in
1959 naar Buenos Airos, gaf demonstraties in Chili, Argentinië, Brazilië enz.
Knappe prestaties, gezien het materiaal waar destijds op gespeeld werd, als je
toen een bal rond moest spelen, moest je echt een aanloop nemen, de ivoren
ballen, het materiaal van het laken en een deur open laten staan was al hele-
maal niet aan de orde, omdat de tocht de ballen al krom deed trekken. Spelen
op daimonds was er destijds ook niet bij. Een partij werd door De Ruijter ge-
speeld destijds door 60 caramboles in anderhalf uur te maken. Geen fanta-
siestoten, hij maakte liever een mooie stoot dan een gemakkelijke. Uiteindelijk
stopte Henny op 50-jarige leeftijd met zijn internationale en nationale biljartcar-
riërre, niet omdat het hem niet meer zou interesseren, maar omdat zijn zaak als-
maar drukker werd en hij problemen kreeg met zijn gezondheid. Hij speelde
ook tegen Ceulemans: hij kampioen van België, Henny van Nederland. Zijn keu
die destijds 2,50 gulden kostte, daar heeft hij zijn hele biljartcarriërre mee ge-
daan en hij was dan ook helemaal in paniek toen hij bij het overstappen van de
trein zijn keu had vergeten. Aangekomen op de plaats van bestemming moest
hij meteen gaan spelen voor het Nederlands kampioenschap, de spoorwegen
waren al op de hoogte gebracht en zouden binnen drie kwartier de keu bezor-
gen. De organisatie wilde echter gewoon beginnen, maar zijn vader redde hem
met de woorden ”dat er niet gebiljart zou worden, zonder zijn eigen keu”. Hen-
ny speelde later nog wel competitie driebanden op de grote tafel bij zijn eigen
Waalwijkse vereniging Van den brandt.

Henny de Ruijter, een echte legende in de biljartsport, men zal hem niet snel ver-
geten: eenvoud en klasse, een waar sportman!

Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom
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Gewestelijke teamfinales Zuid 1
A1 driebanden groot
26 mei
De Wellse Vaert Steenbergen
Van de Brandt
De Hoef
Concordia
’t Pleintje

B1 driebanden klein
1 juni
Café De Ram Roosendaal
Ad Dekker Recreatie
D’n Inval
Reynaert
‘t Pleintje

B2 driebanden klein
25 mei
De Eekhoorn Oosterhout
Baracuda
’t Pleintje
ALM
Olympia

C1 libre
25 mei
De Carambowl Goes

BV SVW
ALM
De Wellse Vaert
De Eekhoorn

C2 libre
2 juni
Café De Molenvliet Waalwijk
Hof van Holland 1
Hof van Holland 2
LBV
De Ploeg

C3 libre
1 juni
Café Neffen d’Eule Oosterland
De Wellse Vaert
De Ram
De Carambowl
’t Gelach

Dames libre
26 mei
Café De Ponderosa Bergen op Zoom
De Ram
Bellevue
Delta Zuid-West
Midden-Brabant

NK Derde klasse bandstoten in Schiedam

Harrie Maas laat in eindfase titel
aan Willem van Wetten

Tijdens het NK bandstoten bij De Kleine
Confiance in Schiedam voerde Harrie
Maas tot de laatste ronde de rang-
schikking aan. Tot en met ronde vijf had
de speler van BV Touché uit Oss al zijn
partijen gewonnen en stond drie pun-
ten voor op de nummer twee en latere
kampioen Willem van Wetten. De laat-
ste speeldag werd hem echter fataal. In
de voorlaatste ronde verloor Maas van
Jos Nieuwenhuis, terwijl Van Wetten te-
gen Jack Dudink de volle winst op-
streek. Met nog één punt voorsprong
en een beter moyenne dan Willem van

Wetten ging Maas, on-
danks het eerdere ver-
lies, als beste kansheb-
ber de confrontatie met
zijn opponent aan. Re-
mise was immers vol-
doende. Toch moest de
Ossenaar de duimen
leggen en zag zijn
tegenstander met 2.89
als eerste finishen. 
Willem van Wetten
mag zich, dankzij een
sterk slotoffensief, kam-

pioen van Nederland noemen. De
hoogste serie van negentien werd door
Jos Nieuwenhuis van ’t Centrum bij el-
kaar gespeeld.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Willem van Wetten ONA 11 2.18 12
2. Harrie Maas Touché 10 2.17 13
3. Albert Plender DOS 10 1.96 13
4. Jos Nieuwenhuis ‘t Centrum 9 2.29 19
5. Guus Tuhusula BIOS 6 2.03 12
6. Jack Dudink Horna 4 1.93 16
7. Toine Brooijmans Bellevue 4 1.85 11
8. Wiel Welles Centraal 2 1.85 15

Foto: Cees Benschop

Driebanden groot 1e klasse

Marcel Hopmans pakt nationale 
titel in 't Vossenhol te Daarlerveen

Het NK driebanden groot eerste klasse
was vooraf al een opmerkelijk toernooi.
Jan Vos speelde in zijn eigen biljartcen-
trum 't Vossenhol te Daarlerveen. Boven-
dien deden er nog twee spelers mee van
de organiserende vereniging Carambo-
le. Eén daarvan, John Schollink, had
van de eerste tot en met de derde ronde
de leiding. Alleen Marcel Hopmans had
eveneens de volle zes punten. Halver-
wege het NK verloor John Schollink van
verenigingsgenoot Marcel Krikhaar en
kwam Marcel Hopmans aan de leiding.
Krikhaar klopte in de vijfde sessie Hop-
mans met 35-34 maar de speler van De
Wellse Vaert bleef wel lijstaanvoerder.

Hij had evenals Rob
Mans en John Schol-
link acht punten. Op
zondag was de
spanning om te snij-
den. Marcel Hop-
mans versloeg Jan
Vos met het kleinst
mogelijke verschil.
De topper tussen
Mans en Schollink
eindigde in 35-32
(48). Het gevolg was

dat voor de zevende ronde Marcel Hop-
mans met tien punten en 0.889 nog al-
tijd de koppositie innam. Rob Mans
(0.872) beschikte eveneens over tien
punten en John Schollink zat in de
wachtkamer met acht punten. Hopmans
maakte in de slotronde geen fout tegen
Schollink en versloeg hem met 35-30 na
42 pogingen. Rob Mans zag zijn titel-
kansen in rook opgaan want hij trok met
34-35 (44) aan het kortste eind tegen
Marcel Krikhaar. Kampioen Marcel
Hopmans realiseerde met 0.880 het
beste algemeen gemiddelde. Bovendien
zorgde de speler uit Steenbergen via
1.750 voor de kortste partij en was zijn
serie van elf daarbij ongeëvenaard. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Marcel Hopmans Wellse Vaert 12 0.880 11
2. Rob Mans BC Tegelen 10 0.857 9
3. Marcel Krikhaar Carambole 10 0.795 8
4. John Schollink Carambole 8 0.811 7
5. Nicky van Venrooy Touché 8 0.708 8
6. Jan Vos Carambole 5 0.637 5
7. Gert-Jan Esvelt DVS 2 0.617 7
8. Erwin de Groot De Viersprong 1 0.690 5

Foto: Jan Vos

Kwalificatie EK driebanden clubteams

BC Andernos superieur 
in biljartcentrum Osdorp

BC Andernos maakte al in de openings-
ronde de bedoelingen duidelijk. Filipos
Kasidokostas 1.739, Roland Forthom-
me 3.333, Francis Connesson 1.379
en Jerome Barbeillon 2.352 zorgden
voor een 8-0 zege en een teammoyen-
ne van 1.975 tegen het Oostenrijke
WBA. Thuisploeg Van de Broek Bil-
jarts/Hanbat Cues begon met een 6-2
zege op WBA (Wiener Billiard Assozi-
ation). Vooral Rob Lamboo baarde op-
zien met 2.105 en serie van twaalf.
Sander Jonen 1.212 en Frans van
Schaik 0.952 zorgden voor de overige
zeges. Alleen Dick van Uum redde het
niet. In de vierde sessie reikte BC An-
dernos tot 6-2 en 1.535 tegen ASD La
Biglia Modica. Kasidokostas haalde uit
met 2.105 en serie van veertien. Con-
nesson verloor en dat bleek later de eni-

ge verliespartij voor de Fransen. Van de
Broek Biljarts/Hanbat Cues verloor de
tweede wedstrijd met 2-6 van het Duitse
BSV Velbert. Alleen Frans van Schaik
wees Henk Habraken terug: 40-13
(29/28). Op de tweede speeldag ging
BC Andernos vrolijk verder tegen BSV
Velbert met 8-0 en 1.632. Vooral Filipos
Kasidokostas 2.222 en Francis Connes-
son 2.000 maakten indruk. Van de
Broek Biljarts/Hanbat Cues en ASD La
Biglia Modica deelden de buit. Dick
van Uum 1.538 en Frans van Schaik
1.212 bleven aan de goede kant van

de score. In het afsluitende duel stond
Van de Broek Biljarts/Hanbat Cues met
lege handen tegen BC Andernos. Van
Schaik boog met 1.434 voor de 1.666
van Kasidokostas. Lamboo kwam er niet
aan te pas tegen de 1.904 van For-
thomme. Van Uum scoorde vier caram-
boles te weinig tegen Connesson. Jonen
zag Barbeillon 2.222 realiseren. BC
Andernos eindigde met de maximale
acht punten en een saldo van 30-2. Vel-
bert kwam tot drie punten en 14-18.
Van de Broek Biljarts/Hanbat Cues to-
taliseerde drie punten en 12-20. WBA

had dezelfde eindcijfers. ASD sloot de
rij met twee punten.   

Finale in Schiltigheim
In de finaleronde verdedigt het team
van Agipi de titel. Het EK voor clubte-
ams wordt van 6 tot en met 9 juni ge-
houden en heeft de volgende poulesa-
menstelling: 
Poule A: Agipi (Fr), de Coral Colon (Sp)
en BC De Ploeg (Bel
Poule B: Andernos (Fr), Bahcelievler Be-
lediye Spor Kulubu (Tur) en ASLB Laxou
(Fr).

Roland Forthomme van BC Andernos speelde 3.333. Foto: Harry Van Nijlen
Verdeeld over Europa werd er in vijf locaties gestreden om een plaats in de
eindronde van het EK driebanden clubteams. In biljartcentrum Osdorp was
Sander Jonen met zijn team Van de Broek Biljarts/Hanbat Cues gastheer.
BC Andernos uit Frankrijk toonde zich oppermachtig.
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www.spcwoensel.nl
16 pooltafels  6 snookertafels 2 carambole 10 dartbanen 

Snooker en Poolcentrum Woensel

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

Professionele keu reparatie Groot assortiment Biljart keu’s
en accessoires

WinkelcentrumWoensel 84 d
5625 AE Eindhoven

040 2481112

Rookruimte aanwezig

Open Geldrop driebandentoernooi

Peter van der Heijden en 
Theo Huybens succesvol in De Mixx

De finale in de B-poule
ging tussen Mark Bartels
en Theo Huybens. Beiden
gingen goed van start en
dat resulteerde na acht
beurten in een 6-5 tussen-
stand. De twee spelers
hadden twintig carambo-
les te maken en Bartels
leek met 14-9 (28) de
beste papieren te hebben.
In de volgende twaalf po-
gingen maakte hij echter
slechts twee punten en
Huybens, van de organise-
rende vereniging DAB,
profiteerde en scoorde zijn
resterende elf treffers. Eind-
stand 16-20 (40) in het
voordeel van Theo Huy-
bens. De kortste partij

kwam met tien beurten op naam van
Bazz Blake. In de groep van veertien
caramboles zorgden Giel van Zant-
voort en Noud van Wanrooij voor een
hoogste serie van zes. Bij twaalf ca-
ramboles was het Richard van Hooff
die eveneens tot een reeks van zes
kwam. In de B-groep van tien  maakten
Joke Jacobs en Shyirly van Hooff een
serie van drie. 

A-poule
In de eindstrijd van de A-poule had
Peter van der Heijden 30 caramboles
te gaan en Louis van den Broeke 25.
Van den Broeke gaf titelverdediger
Van der Heijden met 10-10 (12) goed
tegenstand. Van der Heijden nam via
24-17 echter een voorsprong en
breidde deze definitief uit naar 30-21
(35). Kampioen Van der Heijden en
Twan van Zantvoort zorgden met
twaalf beurten en negentien carambo-
les voor de kortste partij.  In de cate-
gorie van negentien treffers was Van
Zantvoort evenals Wilfried Godschalk
goed voor een serie van negen. In de
groep van zeventien treffers produ-
ceerde Peter van Hinthem eveneens
een reeks van negen. Bij de vijftien ca-
ramboles kwam Martien Gosens tot
een serie van zes.

Met 75 deelnemers werd in biljartcentrum De
Mixx wederom het Open Geldrop driebanden-
toernooi georganiseerd. In de A-poule prolon-
geerde Peter van der Heijden zijn titel. Theo Huy-
bens behaalde het kampioenschap in de B-klasse.

Vlnr: Theo Huybens en Peter van der Heijden

Open clubkampioenschap 't Kroegske

Ben Jonker ook succesvol 
in 't Dorpscafé te Neerkant

Vlnr: Ben Jonker (1), Wilfred van de Ven (3), Gerrit van de Werf (2) en 
Michiel Penninx (3)

Na wat kleine startproblemen vanwege
de griep is het kampioenschap op vrij-
dag 5 april afgesloten met een span-
nende finaleavond. Van de zestien deel-
nemers kwamen er nog vier in actie. De
halvefinalisten waren Ben Jonker, Gerrit
van de Werf, Wilfred van de Ven en Mi-
chiel Penninx. Jonker begon tegen Van
de Ven en hij won het libre in 13 beur-
ten met 58 caramboles. Penninx en Van
de Werf speelden daarna hun partij li-
bre en dat werd een prooi voor Michiel
Penninx met 20 beurten en 37 caram-
boles. In het bandstoten bracht Wilfred
van de Ven na 24 uit 12 de tussenstand
op 2-2. Het bandstoten tussen Michiel
Penninx en Gerrit van de Werf ging ge-
lijk op en omdat Van de Werf in de na-
stoot een serie van vijf maakte was het
een gelijkspel en werd hier de stand 3-
1 voor Penninx. Bij beide duels zou het
driebanden de doorslag geven. Bij de-
ze spelsoort tussen Ben Jonker en Wilf-
red van de Ven liep het minder goed bij
Van de Ven en hij verloor daarom zijn
plaats in de finale. De uitslag bij het
driebanden was Jonker negentien uit
24 pogingen en Van de Ven bleef op
vijf steken. In de partij tussen Michiel
Penninx en Gerrit van de Werf moest

Penninx minimaal gelijkspelen om een
plaats in de eindstrijd te krijgen. Van de
Werf speelde goed met 14 treffers na
24 beurten. Dit betekende dat de finale
tussen Gerrit van de Werf en Ben Jonker
ging. Het libre was voor Ben Jonker met
58 uit 17. Het bandstoten werd een
prooi voor Gerrit van de Werf met 28
caramboles uit 14 beurten. Uit de partij
driebanden zou dus de kampioen be-
kend worden. Van de Werf heeft als op-
dracht veertien treffers en Ben Jonker ne-
gentien. Ook dit duel gaat gelijk op, ge-
zien de tussenstand na vijfentwintig
beurten. Van de Werf moet er nog zes
en Jonker nog vijf. Gerrit van de Werf
maakt er nog 1 in de 26e beurt maar in
de 28e omloop beslist Ben Jonker de fi-
nale met een slotserie van vijf. Deze uit-
slag betekent dat Ben Jonker voor de
derde maal de kampioen is van het
Open clubkampioenschap van biljart-
vereniging ̀ t Kroegske, wat ook voor de
derde keer werd gehouden. De organi-
satie wil de uitbater van `t Dorpscafé in
Neerkant bedanken voor de gastvrij-
heid en de deelnemers voor hun in-
breng in het welslagen van dit toernooi.
Tekst en foto met dank aan Lucie
Mestrom.

Ben Jonker is voor het derde opeenvolgende jaar winnaar geworden van
het Open clubkampioenschap van vereniging ̀ t Kroegske. Werden de eer-
ste twee edities in Helenaveen gehouden, nu was 't Dorpscafé in Neerkant
het strijdtoneel. 

Driebanden 2e klasse district Nijmegen

Murat Gercek winnaar in 
biljartcentrum 't Ottertje te Ottersum
Vrijdagavond werd
er goed gebiljart
door de deelnemers.
In biljartcentrum 't
Ottertje te Ottersum
waren er drie spelers
met twee gewonnen
partijen en een goed
gemiddelde. Ook de
anderen hadden, op
één uitzondering na,
een hoog moyenne.
Dat beloofde wat
voor de zaterdag en
ook toen waren er
leuke duels want de
verliezers van vrij-
dag wonnen hun
wedstrijden en werd de strijd alleen
maar spannender. Tot en met de vijfde
sessie waren Jacky Ritmeyer en Karel
Pattiruhu de besten maar in de laatste
twee rondes moest Ritmeyer zijn meer-
dere erkennen in eerst Pattiruhu en later
in Murat Gercek.
Bij het begin van de zevende ronde wa-
ren er nog drie kanshebbers voor de ze-
ge maar Murat Gercek liet er geen gras
over groeien en nam, zoals zojuist al
beschreven, afstand van Jacky Ritmeyer.
Dit onder andere dankzij een serie van
zeven. Daarmee scoorde hij samen met
Winus Giezen de hoogste reeks van het

toernooi. Ritmeyer realiseerde met
0.961 de kortste partij. Met een toer-
nooigemiddelde van 0.508 is er goed
gepresteerd door de deelnemers en zijn
de nummers 1 en 2 dan ook gepromo-
veerd. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Murat Gercek De Zwijntjes 11 0.571 7
2. Karel Pattiruhu 't Ottertje 10 0.553 5
3. Jacky Ritmeyer Juliana 8 0.515 5
4. Jan van Klompenburg Moira 7 0.479 5
5. Winus Giezen 't Vertrek 6 0.498 7
6. Paul Kolkman 't Ottertje 6 0.449 4
7. Lex Flisijn De Zwijntjes 4 0.510 4
8. Ben Peters De Waay 4 0.496 5

Vlnr: Jacky Ritmeyer, Murat Gercek en Karel Pattiruhu.
Foto: Riekie Libregts, www.ottertje.nl
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De sponsors van Biljartvereniging De Markt te Doesburg
Café – Dart – Biljart & Zalencentrum De Onderbouw Doesburg,

www.onderbouw-doesburg.nl 

Klussenbedrijf van Ussen, telefoon 0313-475890 / 06-13596410,
email vanussen@xs4all.nl

De Vos Management, telefoon 06-51042992,
email vos22225@planet.nl

FACILITEITEN:
* Golfbaan
* Pitch & Putbaan
* 2 biljarts
* 2 matchbiljarts
* Camping
* 2 groepsaccommodaties
* Voetbalveld
* Midgetgolf
* Jeu de boules

Golf & Recreatiepark

Veneind 5 <> 5513 NE Wintelre
Telefoon: 040-2051805
E-mail: caves@iae.nl

Website: www.hetcaves.nl

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Clublokaal Karper 83 en De Koikarpers

Café
HET OUDE BROUWHUIS
Hoofdstraat 53, 5757 AK LIESSEL

tel. 0493 - 341 707

Café
MARMA-BAR

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

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

STEENGOED EN OERGEZELLIG !

U kunt bij ons terecht voor:

* bruiloften * feesten en partijen

* koffietafels * recepties

* darten * biljarten

* toernooien * bedrijfspresentaties

* vergaderingen * bedrijfsfeesten

(een aparte vergaderzaal voor ± 30 personen)

Ginderover 2
5591 JP Heeze 
040-2264953

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

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Van Kuppenveldweg 5
(industrieterrein Hazeldonk)

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

www.vaneschbiljarts.nl

Voor openingstijden: zie bovenstaande site

Dé importeur voor Nederland van Verhoeven Biljarts

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon: 077 - 3731272

www.bctegelen.wordpress.com            

“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

Voor alle feesten en partijen

Zeilbergsestraat 83, 5751 LJ Deurne
06 - 13606807  www.de huiskamerdeurne.nl

Maak van uw feest een bijzonder feest,
u bent van harte welkom in De Huiskamer!

De Huiskamer, een perfecte locatie,
ideaal voor feesten zoals verjaardagen,

afscheidsborrels, trouwfeestjes e.d.
in café-sfeer !

Want is uw huis net te klein?
Laat uw feest dan door ons verzorgen!

(v.a. 30 personen tot ± 100 personen)

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

Op de Bree 30 6099 CN Beegden
tel: 0475-578011 www.eurobiljarts.eu

Alles wat u voor uw biljartsport nodig heeft!!

o.a.: biljarts, keus, biljartballen, koffers of tassen,
pomeransen, handschoenen, krijt...enz.

Onze merken: Layani, Adam, Artemis, 
Ambassador, Buffalo, Maxton, Dani Sanchez, 

Laperti, Ceulemans, Longoni, Riley, Melis, Esbee,
Caudron, Worldmaster e.a. zijn hier te vinden

Bert Piepers

Mgr. Bekkersplein 2
5491 EB Sint-Oedenrode
tel./fax (0413) 47 36 68
of 06 - 12459336

BILJARTCENTRUM

Het Wapen Het Wapen 
van Eerschotvan Eerschot

1e Divisie teams: Man op Maat/Corfu

2e Divisie teams: Het Wapen van Eerschot
Voegersbedrijf Willy Smetsers
aMate Communications

Voegersbedrijf
Willy Smetsers

Van Oost Frieslandstraat 85 Gespecialiseerd in:
5482 GV Schijndel • nieuwbouw
Tel: 073 8516339 • restauratie
GSM: 06 25027070 • renovatie
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Driebanden groot

René Wijnen de beste bij 
geslaagd Kampioenschap van Oss

Waren er favorieten in Oss? Jazeker,
Arie Weijenburg als eerste geplaatst
met een moyenne van 1.286, gevolgd
door Rene Wijnen met 0.953 en Marti
Hermse die 0.836 kan overleggen. De
beste partij van de openingsavond en
het gehele toernooi kwam van René
Wijnen die Johan Zwiers in slechts
zestien beurten op zes caramboles
hield. Wijnen produceerde in deze par-
tij een serie van acht en een fraai ge-
middelde van 1.875 was zijn beloning. 
Op vrijdag verbaast Nicky van Venrooy
vriend en vijand door in een regelmati-
ge partij Arie Weijenburg te verslaan
via 30-26 in 32 beurten. Twee wedstrij-
den zijn bijzonder te noemen. Vader Ri-
ny Zwiers moet het opnemen tegen
zoon Johan en op de andere tafel speelt
René Wijnen tegen (half)broer Marti
Hermse. Zwiers senior wint het van de

jeugd (30-26 uit 43
beurten) en behoudt
zijn ongeslagen sta-
tus en ook Wijnen
weet Hermse in be-
dwang te houden en
met wederom een se-
rie van acht sluit hij
deze partij af na 32
pogingen met een
30-25 overwinning.
De zesde ronde staat
bol van de verrassin-
gen. Koploper René
Wijnen gaat onder-
uit tegen Arie
Weijenburg met 30-
24 en ook Riny
Zwiers kan het niet
bolwerken tegen
Marti Hermse en ver-
liest kansloos via 18-
30. De stand na de
zesde ronde is dan
als volgt. Eerste met
tien punten en 1.144
is René Wijnen. Arie
Weijenburg (1.086)
en Riny Zwiers
(0.774) volgen op
één punt achter-
stand. De laatste
twee partijen gaan
dus van start met
nog drie kansheb-
bers: Weijenburg te-
gen Hermse en Riny
Zwiers tegen Wij-

nen. Arie Weijenburg heeft het niet
meer in eigen hand, maar doet wat hij
moet doen. Hij wint zijn partij met 30-
16 in 18 beurten en komt op elf punten.
Tevens scoort hij met tien treffers de
hoogste serie van het toernooi. Hij is
even koploper. Dan het slotakkoord van
René Wijnen. Hij laat in een directe
confrontatie zien dat hij duidelijk de
beste is van het groepje. Met een mooie
overwinning komt hij op twaalf punten
en het kampioenschap is een feit.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rene Wijnen VDO 12 1.133 8
2. Arie Weijenburg VDO 11 1.144 10
3. Riny Zwiers Grootkeukenservice 9 0.759 8
4. Marti Hermse VDO  6 0.748 6
5. Nicky van Venrooy Touché  6 0.679 7
6. Dirk Thiele Touché  5 0.591 7
7. Jurgen de Ruijter Thekes/Derks Optiek   4 0.622 7
8. Johan Zwiers Grootkeukenservice 3 0.525 5

Na een lange en gedegen voorbereiding was het op
28 maart zover. Het Kampioenschap van Oss drieban-
den groot werd gespeeld in D n Iemhof in Oss. Het
districtsbestuur was bijzonder in zijn nopjes met spon-
sor Dirk Thiele van Aardexpress die dit evenement fi-
nancieel mogelijk maakte. Datzelfde bestuur liet niets
aan het lot over en hield de organisatie bewust volle-
dig en strak in eigen hand. De arbiters uit het district
Oss hielden alles scherp in de gaten. Bijzonder prettig
was de grote opkomst van het publiek en het blijkt dat
er wel degelijk behoefte is aan zo'n regionaal kampi-
oenschap met bekende topspelers. Op slotdag zater-
dag waren er liefst circa 75 toeschouwers. Het bestuur
van district Oss wil er alles aan doen om dit soort
kampioenschappen uit te breiden. Denk aan KvO ka-
der libre en dan gecombineerd. Ook in de regionale
pers is het kampioenschap niet onopgemerkt geble-
ven. Uiteindelijk bleek René Wijnen de beste van ie-
dereen. 

Latere kampioen René Wijnen in actie tegen (half)broer
Marti Hermse. Foto: Henry Thijssen

Bandstoten 2e klasse gewest NON

Klaas Kuindersma
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Klaas Kuindersma De Friesche Club 10 3.00 20
2. Jordy de Kruyf Padberg 10 2.99 34
3. Dimitris Gkotsopoulos DOS 8 3.48 31
4. Berend Erends De Harmonie 8 3.11 27
5. Lucas Bronsema De Harmonie 6 3.18 23
6. Albert Kuik HBC 6 3.16 44
7. Sietze Jongsma Gorredijk 4 2.64 23
8. Eric Binnenmars Den Mariënberger 4 2.59 12

Dames libre 2e klasse gewest MN

Corry van de Laar 
plaatst zich voor NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Corry van de Laar Germenzeel 10 1.24 13
2. Riekie Arends Renkum 9 1.42 12
3. Carla Hegh St. Marten 8 0.69 8
4. Michele Baars Huisman 8 0.49 5
5. Mariëlle van den Bergh De Maaspoort 7 0.84 10
6. Mieke Schenkels Wapen van Eerschot 6 2.00 14
7. Marga Beumkes Petersberg 6 0.47 6
8. Bea van de Westelaken Triangel Bar 2 0.88 5

Kennismakingsdagen Jeugd 

District Kempenland pakt de vergrijzing aan
In de maand mei start district Kempen-
land een grote ledenwervingsactie on-
der de schoolgaande jeugd vanaf
groep 6 van de basisschool. Deze ge-
schiedt door middel van kennismakings-
dagen. Met een demonstratie en spel-
letjes gaat het district proberen de jeugd
warm te krijgen voor onze mooie bil-
jartsport.
Deze dagen worden gehouden op de
woensdagmiddag en vinden na de mei-
vakantie plaats in verschillende locaties
te weten:

- Woensdag 15 mei: café-bar ’t Hang-
ijzer aan Nassauplein 26 te Bladel

- Woensdag 22 mei: wijkcentrum de
Smis aan Smitseind 33a in Duizel

- Woensdag 29 mei: biljartcentrum de
Molen aan Molenstraat 8b te Reusel

De gratis toegankelijk middagen zijn
van 13.30 uur tot 16.30 uur. Belang-
stellenden zijn van harte welkom op een
van deze dagen. Voor nadere inlichtin-
gen kunt u zich wenden tot jeugdconsul
Bernard Verstraaten tel. 040-2453728.

Open Kampioenschappen 2013

Peter Verhoef winnaar driebanden
groot in ’t Oventje te Zeeland

De kampioenschappen, georganiseerd
door vereniging De Kersenboys 2000,
zijn op vrijdag 5 april in vier klassen
van start gegaan. Er is in iedere klasse
flink gestreden met vele spannende
wedstrijden voor diverse bekers en le-
vensmiddelen pakketten. Ook de fraaie
moyennes ontbraken niet. In de laagste
klasse A kwam Toon van de Sangen in
de voorronden op een gemiddelde van
0.46 en Piet van Hinthum op 0.38. In
de B klasse behaalde Theo van Os
0.42. In de C klasse was er maar één
uitblinker en dat was Hans van Uden
met een moyenne van 0.50 wat tevens
meer dan twintig procent boven de klas-
se was als nieuwe speler. In de D klas-
se, tevens de hoogste groep, werd door
een viertal spelers prima gescoord.
Christ van der Heijden haalde het ge-
middelde van 0.86, Pedro van de Berg
0.82, Geert-Jan Manders 0.74 en Hans
Paashuis met 0.62 als vierde geplaatst.
In verband met enkele afmeldingen
voor de slotdagen waren er toch wat
wijzigingen betreffende de vier finale-
plaatsen per klasse. 
Klasse A: 1. Toon van de Sangen, 2.
Piet van Hinthum, 3. Henk Bongers, 4.
Leo Gevers.
Klasse B: 1. Theo van Os, 2. Piet Ver-

bruggen, 3. Dick
van Wely, 4. Broer
van Uden.
Klasse C: 1. Piet Ver-
stegen, 2. Toon van
de Brand, 3. Jan
Reemers, 4. Martien
Verstraten.
Klasse D: 1. Christ
van de Heijden, 2.
Geert-Jan Manders,
3. Hans Paashuis, 4.
Peter Verhoef.
Na de halve eind-
strijd en finale werd
Henk Bongers de
beste van de A klas-
se, Broer van Uden
won de B klasse, Piet
Verstegen had de

langste adem in de C klasse en voor de
D klasse was dit Peter Verhoef. Deze
vier klassenwinnaars gingen strijden
voor de wisseltrofee.
De eerste halve finale tussen Piet Verste-
gen en Peter Verhoef werd door Verhoef
met winst afgesloten. De andere halve
eindstrijd van Henk Bongers tegen
Broer van Uden kwam op naam van
Bongers. De finale Henk Bongers tegen
Peter Verhoef werd bloedstollend waar-
in Bongers als eerste op één carambole
voor de finish kwam maar deze laatste
treffer niet gemaakt kon krijgen. Peter
Verhoef, die met een serie van zes weer
goed terugkwam in de wedstrijd, wist
uiteindelijk wel zijn laatste carambole te
maken. Daarmee werd Peter Verhoef de
winnaar in café-zaal 't Oventje te Zee-
land. Hoogste serie werd beoordeeld
uit de voorronden, A: Henk Bongers 4,
B: Broer van Uden 5, C: Hans van
Uden 4 en in de D bleek Christ van de
Heijden met 6 goed voor de beste sco-
re. Het aantal deelnemers was 68 en
het toernooi werd mede mogelijk ge-
maakt door hoofdsponsors Van den
Berg Biljarts, Interieurbouw Vertogen &
van de Ven, Drukkerij Derijk, Rabobank
en de C 1000 te Zeeland. Verslag met
dank aan Jaco van der Ven.

Foto: Ad van den Berg, www.vandenberg-biljarts.nl

In sportcentrum Ames te Deurne

Vrijdag 24 mei finales vijfde Pieter
Martens Memorial driebanden  
Met veertig deelnemers is maandag
29 april begonnen met het vijfde Pieter
Martens Memorial driebandentoer-
nooi. Er zijn vijftien biljarters actief op
de matchtafel en vijfentwintig op het
2.30 biljart. De in totaal acht poules
omvatten dus elk vijf spelers. Iedereen
komt op twee avonden, of zaterdag-
middag, in totaal vier keer aan de
start. Op de matchtafel is Toon Schoofs

titelverdediger. Op het kleine biljart
probeert plaatselijk favoriet Roland
Jonker zijn kampioenschap te prolon-
geren. In sportcentrum Ames aan Ener-
giestraat 1 te Deurne staan de beslis-
singen vrijdag 24 mei op het program-
ma. Dan beginnen de acht beste spe-
lers op groot en klein aan de kwartfi-
nales en vindt later op de avond de
eindstrijd plaats.   

Bandstoten 2e klasse gewest MN
Huub van de Geld nipt de baas in Renkum

Bandstoten 2e klasse gewest ZN

Leon Mans ongeslagen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leon Mans BC Tegelen 14 3.22 19
2. Ad Vermeer Ambiani 10 2.90 20
3. Sander Oostendorp Groen Koffiehuis 8 3.28 23
4. Wilfrie Vermeer De Peel 8 2.70 18
5. Martin Wingelaar La Plaza 7 3.51 20
6. Jacky Geerlings Concordia 5 2.40 18
7. Michael Wehner Niet Klossen 4 2.44 20
8. Luc Henkes BC Maarland 0 2.48 17

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Huub van de Geld BGG Haarsteeg 11 3.02 24
2. Riny Weemen 't Ottertje 10 3.21 24
3. Leo Berendsen De Markt 10 3.10 24
4. Ruud van Loosbroek Kerkzicht 10 2.90 16

5. André Zeelen OGC 7 2.75 14
6. Jan Geurts De Kuul 3 2.49 18
7. T. Kuijpers Moira 3 2.06 19
8. Jean Verbeet BV Renkum 2 2.25 20

Bandstoten 2e klasse gewest NON

Titel Bart Burgers
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bart Burgers EGB 11 3.30 18
2. Martin Spaans Zandweerd 10 3.21 25
3. Carlo Dikkers Martin Didam 8 3.00 16
4. Frans Suppers DBL Holland Min. 8 2.80 12
5. Roland Duis De Buitenmolen 6 3.19 19
6. Anton Zwier Mekkelholt 5 2.75 20
7. Arie Wennekes S & V 4 3.13 20
8. Jos Haarlink De Kroon Groenlo 4 2.54 19
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CAFÉ ZAAL ’T FABELTJE
• 3 BILJARTS (2.30)
• 1 MATCHTAFEL (2.85)
• DARTBANEN
• FEESTEN
• 45 M2 ROOKRUIMTE

Thuisbasis voor biljartvereniging Touché

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

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

Tel.: 0412-644055

Ook voor
de jeugd

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

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

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

café - darts - biljart

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

Voor de verzorging
van bruiloften,
jubilea, diners,
bedrijfsfeesten,

koffietafels, 
tentoonstellingen en

vergaderingen.

Darts

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

Tel. 077 - 3512995
Fax 077 - 3518035

www.feestzaal-tven.nl

Billardcafé “De Veemarkt”
Fam. Sloots

Veemarkt 4 • 7001 EE Doetinchem • 0314-323585
www.deveemarkt.nl

- 4 grote biljarts
- 6 kleine biljarts
- 1 pooltafel
- 2 dartbanen

7 Dagen
per week geopend

Café Zaal Eetcafé

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

•  biljart 
•  jeu de boules

• verrassende menu’s 
•  feesten •  thema-feesten

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

Tel: +31(0)486 45 39 62

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

Maandag gesloten

Wij zoeken 
lassers, frezers, 

draaiers, bankwerkers,
metselaars, timmerlui,

schilders en 
stucadoors

Man op Maat BV
Hendrik Mesdagstraat 6a 

5753 DA Deurne
Telefoon 0493-310462

info@manopmaat.nl 

Wijkcentrum De Doorkijk Druten - Zuid

Hét ontmoetingscentrum van Druten
Clublokaal van BV De Doorkijk

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

www.wijkcentrumdedoorkijk.nl

3 biljarts 230x115
4 dartbanen

UNIEK IN HERPEN
Elke zondag dansen in zaal “THEKES”

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

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

OERGEZELLIG OUDERWETS UIT!

IN

Zaal voorzien van airconditioning!
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel

Beste lezers, beste biljartvrienden,

Van 12 tot en met 21 april is het Euro-
pees kampioenschap voor alle biljart-
disciplines in Brandenburg an der Ha-
vel, Duitsland, gespeeld. Daarin heeft
Nederland een prominente rol ge-
speeld. Het is verheugend vast te stellen
dat ons land met kop en schouders bo-
ven de andere deelnemenede landen is
uit gestegen wat het aantal medailles
betreft. Alle wedstrijden van alle disci-
plines zijn live via Internet door Ko-
zoom.com uitgezonden.
Wij zijn de medewerkers van Kozoom

Santos Chocron trotse voorzitter

Successen op EK stimulans voor de jeugd

Zeven gouden medailles, een zilver-
oogst en bronzen plakken: het podium
op het Europees kampioenschap in alle
disciplines in Brandenburg was vrijwel
dagelijks oranje gekleurd. Het Wilhel-
mus was in het Stahlpalatz het meest ge-
speelde en gehoorde volkslied.
Santos Chocron was er als trotse voor-
zitter van de Sectie driebanden getuige
van hoe zijn spelers een greep naar de
macht deden.
We vroegen hem naar zijn ervaringen
van het EK en wat de impuls kan zijn
van die successen.

1 Wat we op het EK in Brandenburg
hebben gezien, is dat Nederland
over alle disciplines het beste land
van Europa is en wellicht ook van de
wereld. Daar mogen we met zijn al-
len heel trots op zijn, zeker ook u als
voorzitter van de driebanden sectie.

Santos Chocron: ,,Inderdaad, we kun-
nen als sportbond heel trots zijn op de
prestaties van onze topsporters. Ook de
junioren hebben naar rato en op hun ni-
veau niet slecht gepresteerd. Bovendien
hebben zij tijdens dit EK getoond over
de juiste kwaliteiten te beschikken om
zich in een volgende editie van dit EK
op niveau met de concurrentie te kun-
nen meten.’’
,,Een bijzondere prestaties is die van
Glenn Hofman. De verdiende bronzen
medaille heeft hem tevens een ticket
voor de World games in Cali (Colom-
bia) bezorgd. Hij zal Nederland van
25 tot en met 30 juli, samen met Dick
Jaspers, vertegenwoordigen in de disci-
pline driebanden.

2 Zou het een impuls kunnen zijn voor
de jeugd om te gaan biljarten, met zo
veel kampioenen als voorbeeld?

Santos Chocron: ,,Zeer zeker. De sectie
driebanden is per definitie een topsport
sectie. De prestaties van onze toppers
zouden een stimulans kunnen beteke-
nen voor jonge spelers die over willen
stappen naar de driebandensport.’’

3 Waar komt het succes vandaan: van
de opleidingen, van de biljartcultuur
in Nederland? Zijn wij meer een all-
round land op biljartgebied dan alle
andere landen?

Santos Chocron: ,,De organisatie van
onze bond in vier secties vormt volgens
mij de basis voor deze successen. De
secties zijn per definitie een specialisa-
tie van de keu-sporten per discipline.
Daardoor wordt volledig aandacht aan
die discipline geschonken. De meeste
driebandenspelers hebben zich eerst in
de klassieke speelsoorten bekwaamd
voordat zij zich in het driebanden heb-
ben gespecialiseerd.’’

4 Dick Jaspers heeft al een paar jaar
geen grote internationale kampioen-
schappen meer gewonnen. Met de
Europese titel bij de landenteams, sa-
men met Raimond Burgman, is er op
hoog niveau gelukkig weer een
prachtig succes voor ons land te vie-
ren.

Santos Chocron: ,,Inderdaad, het is lang
geleden dat Nederland een internatio-
nale driebandentitel heeft gehaald voor
landenteams. Op één jaar na (2012)
hebben wij steeds een podiumplaats be-
haald. Maar de titel is iets bijzonders.
Daar doen we het uiteindelijk voor. Een
bekroning op het vele werk en tijd dat er
in de training wordt gestoken.’’

5 De jonge spelers, die medailles heb-
ben gehaald, hebben dat vooral ge-
daan in de klassieke disciplines. Is
dat, zoals u al aanhaalde, de basis
om later over te schakelen naar drie-
banden?

Santos Chocron: ,,In de komende tijd
zullen Driebanden en Carambole
samengaan. Nu al worden activiteiten
ontplooid door beide secties om jonge
spelers te stimuleren over te stappen
naar het driebanden. Dat zal met na-
men door specifieke training geschie-
den. Deze jonge topspelers in de klas-
sieke speelsoorten bezitten al technie-
ken om ook in de driebandensport te
kunnen excelleren.’’

6 Wat vond u eigenlijk van het Euro-
pees kampioenschap in deze vorm?

Santos Chocron: ,,Dit kampioenschap is
twee jaar geleden op het Congres van
de CEB door alle federaties in deze
vorm geaccepteerd. Sterker nog, de fe-
deraties hebben naar draagkracht dit
evenement financieel voor twee edities
ondersteund. Door gebrek aan organi-
satoren voor EK’s (federaties), met name
in de klassieke spelsoorten, de dames
driebanden en de junioren, is dit con-
cept door alle betrokkenen met open ar-
men ontvangen.’’
,,Na evaluatie en verbetering van enke-
le minpunten heb ik er alle vertrouwen
in dat dit concept ook in de toekomst
een uitkomst voor de promotie van onze
sport zal bieden. Vooral de inbreng van
Kozoom en de mega internet uitzendin-
gen spelen in deze een belangrijke
rol.’’

7 De economische crisis, waardoor
sponsors wegvallen, heeft dit jaar de
gemoederen veel beziggehouden. Met
deze goudrace op het EK komt Neder-
land gelukkig ook weer  positief in het
nieuws.’
Santos Chocron: ,,Ben ik het helemaal
mee eens. Dit is een bevestiging van het
succes van dit concept.’’

8 Volgend jaar krijgt Nederland zelf
ook weer een organisatie: het WK
voor junioren in Sluiskil. Ook dat is
goed nieuws, want Sluiskil had na de
World Cups en het WK een paar jaar
rust genomen. En ook Zevenbergen
heeft een organisatie toegewezen ge-
kregen.

Santos Chocron: ,,Dit najaar en vol-
gend jaar staan in  het teken van de
promotie van het jeugdbiljarten in het
algemeen en het driebanden in het bij-
zonder. Het promotieprogramma wordt
gesteund door twee internationale eve-
nementen die we naar Nederland heb-
ben weten te halen: Het Europees kam-
pioenschap junioren in Zevenbergen en
het wereldkampioenschap junioren in
Sluiskil. Beide organisaties zijn actief
bezig met de promotie van het jeugdbil-
jarten in hun regio en zo mogelijk daar-
buiten. Ik ben ervan overtuigd dat dit
een belangrijk stimulans zal betekenen
voor het jeugdbiljarten.’’

Bekerfinale en play-offs als afsluiting
ZUNDERT – De Europese kampioen-
schappen zijn net achter de rug, de voor-
ronden voor de Europacup zijn ge-
speeld, maar in de komende weken val-
len ook in Nederland nog belangrijke be-
slissingen. 
De strijd om de Nederlandse beker staat
op het programma (in Zundert, donder-
dag 9 tot en met zondag 12 mei) en
daarna strijden vier teams in de play-offs
in thuis- en uitwedstrijden om het team-
kampioenschap van Nederland.
De bekerfinale, na een lange reeks van
plaatsingswedstrijden, belooft een mooie
apotheose te krijgen. Vier teams uit de
play-offs van vorig jaar zijn de kansheb-
bers voor de bekerwinst, vier andere
teams gaan van start in de rol van uitda-
gers. Het wordt een gala met veel top-

spelers, zoals Frédéric Caudron, Eddy
Merckx, de Nederlandse kampioen Jean
Paul de Bruijn, Raimond Burgman, Frans
van Kuyk, Murat Naci Coklu, Dion Ne-
lin, Glenn Hofman en Dave Christiani.
Dallinga/Frans Bevers en TOVV.nl/MCR
zijn de favorieten, maar het toernooi van
vorig jaar heeft aangetoond dat een be-
kerfinale nooit voorspelbaar is.
Poule A bestaat uit Dallinga/Frans Be-
vers, Holland Mineraal, Landswelva-
ren/Iets Anders en Hultermans Installatie-
bedrijf.
Poule B bestaat uit TOVV.nl/MCR, A1
Biljarts, Post Luchtkanalen en Eekhoorn 1.
De opening van het toernooi is op don-
derdag om 13.30 uur, de eerste wed-

daarvoor zeer dank-
baar dat zijn de
moeite hebben geno-
men om ons de mo-
gelijkheid te bieden
om dit mega-evene-
ment op afstand te
mogen aanschou-
wen via Smart-TV,
IPad, smart Phone of
tablet. Voor meer in-
fo over een abonne-
ment voor KNBB le-
den: 
www.kozoom.com
of www.knbb.nl .  
Het EK driebanden
gaf aan de beste vier
deelnemers recht op
deelname naar de

World Games in Cali, Colombia die
van 25 tot en met 30 juli 2013 zullen
plaatsvinden. Glenn Hofman en Dick
Jaspers hebben zich daarvoor ge-
plaatst. Via deze weg wil ik namens het
sectiebestuur driebanden de deelne-
mers aan het EK feliciteren met de kwa-
lificatie voor dit evenement en ook mijn
grote bewondering uitspreken voor de
vele medaillewinnaars en hun behaalde
resultaat. 

Namens het sectiebestuur driebanden,
Santos Chocron
KNBB Sectie Driebanden. Lees verder op pagina 10
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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

Patent van Dick Jaspers op Masters doorbroken

Karakter bezorgt Jean-Paul 
de Bruijn nationale driebandentitel

Kenmerkend voor de Masters 2013 was de uitschakeling van titelverdedi-
ger Dick Jaspers in de kwartfinale en het struikelen van Raimond Burgman
in de poulefase. Jean-Paul de Bruijn zorgde voor de nodige sensatie door
meerdere malen, vanuit een bijna verloren positie, alsnog zijn partij in
winst om te zetten. Het leverde de 48 jarige man uit Hulst uiteindelijk de
nationale titel op.
Veel lof ging uit naar de Stichting Top-
biljart Zundert, die op de valreep de or-
ganisatie van dit driebanden hoogte-
punt voor haar rekening nam. Willis-
waar niet in het eigen Zundert, maar in
het jeugdbiljartcentrum Amorti in Ze-
venbergen. Naast veel publieke be-
langstelling was er ook de nodige me-
dia aandacht door de dag- en week-
bladen de NOS en Omroep Brabant.
Waarbij aangetekend mag worden dat
laatstgenoemde op een internet filmpje
de huidige situatie in het driebanden
wel op een erg overdreven negatieve
manier in beeld heeft gebracht.
In poule A begon Raimond Burgman
goed door in twintig beurten naar een
40-18 overwinning op Ad Koorevaar te
spelen. Vervolgens waren Jeffrey Joris-
sen en Harrie van de Ven te sterk voor
Burgman en zij plaatsten zich voor de
kwartfinales. Wim van Cromvoirt leek
in poule B voor een enorme verrassing
te zorgen. Tegen Dick Jaspers speelde
de Waalwijker een geweldige partij
maar kon in de slotfase het karwei niet
afmaken, met als gevolg, dat Jaspers op
de valreep met 40-38 uit 24 aan een
nederlaag ontsnapte. Jean van Erp was
in zijn eerste wedstrijd kansloos tegen
Glenn Hofman maar kwam via Dick Jas-
pers en Wim van Cromvoirt toch een
ronde verder. Mede dankzij een 40-6
winst op Hofman wist ook Jaspers zich
bij de laatste acht te plaatsen. Jean-Paul
de Bruijn bleef in poule C ongeslagen,
terwijl Herman Slikker met twee verlies-
partijen op moyenne verder kon. In pou-
le D werden stevige duels uitgevochten.
Zo moest Barry van Beers alle zeilen bij-
zetten om met 40-38 langs Huub Wil-
kowski te komen. Jan Arnouts liet Dave
Christiani zweten, maar moest die uit-
eindelijk toch voor laten gaan. Christia-
ni had gezien de 40-39 eindstand ook
zijn handen vol aan Barry van Beers.
Zowel Christiani als Van Beers gingen
naar de kwartfinales. 

Kwart en halve finale
Met 40-21 werd Dick Jaspers door
Barry van Beers uit het toernooi gewipt.
Jean-Paul de Bruijn rekende af met Her-
man Slikker en Jeffrey Jorissen werd
door Jean van Erp naar huis gestuurd.
Harrie van de Ven redde het niet tegen
Dave Christiani. In de halve finale nam
Jean van Erp snel met 20-4 afstand van

Jean-Paul de Bruin. Op het moment, dat
niemand meer een euro zou durven in-
zetten op De Bruijn, viel de productie bij
Van Erp stil en liet de Zeeuw zien wat
karakter is.  In korte tijd wist hij het gat
te dichten en de nagenoeg kansloze po-
sitie in winst om te zetten. Met 50-46 uit
45 liet hij een zwaar teleurgestelde
Jean van Erp achter. Barry van Beers
moest voor de tweede keer de prestatie-
drang van Dave Christiani ervaren. De
in Druten wonende Limburger stelde zijn
finaleplaats met 50-39 uit 31 veilig. 

Zinderend slot
De finale tussen Jean-Paul de Bruijn en
Dave Christiani werd er een om de vin-
gers bij af te likken. Christiani nam na
een achterstand van 6-18 het heft in
handen en produceerde series van ze-
ven, acht en tien. Met de tussenstand
43-31 leek Christiani voor het eerst in
zijn carrière de nationale driebanden-
titel te gaan veroveren. 
De Bruijn toonde wederom zijn karak-
ter en profiteerde op de momenten dat
zijn opponent foutjes in plaats van ca-
ramboles maakte. Het lukte Christiani
in de laatste zeven beurten niet om
meer dan twee keer te scoren, terwijl
De Bruijn, gebruikmakend van twee ti-
me-outs, met 45-50 zijn tweede Neder-
lands kampioenschap binnen haalde.
Eerst een vreugde sprong en de armen
in lucht, dan de warme omhelzing van
zijn vriendin, om vervolgens duidelijk
te maken dat hij deze titel opdraagt
aan de grootste fan, zijn ernstig zieke
vader.

V.l.n.r.: Dave Christiani, Jean-Paul de Bruijn, Jean van Erp en Barry van Beers
Foto : Harry Van Nijlen/Kozoom

Bekerfinale en play-offs als afsluiting
strijden om 14.00 uur. De kruisfinales
starten op zaterdag om 20.30 uur en
worden vervolgd op zondag om 12.00
uur. De finales zijn zondag om 15.00
uur.

De samenstelling van de 
teams
Dallinga/Frans Bevers: Frédéric Cau-
dron, Eddy Leppens, Jean Paul de
Bruijn, Glenn Hofman.
Holland Mineraal: Murat Naci Coklu,
Steffan Galla, Anno de Kleine, Jelle Pijl,
Stefan Spilleman.
Landswelvaren/Iets Anders: Francis For-
ton, Henk Habraken, Ronnie Daniels,
Kees Wittens.
Hultermans Installatiebedrijf: Jack Wij-
nen, Willie Damen, Dingeman Picocrie,
Bart Hultermans.
TOVV.nl/MCR: Eddy Merckx, Frans
van Kuyk, Dave Christiani, Richard Bita-
lis, Emilio Sciacca.
A1 Biljarts: Dion Nelin, Raimond Burg-
man, Henk Blauwblomme, Martien van
der Spoel, Addy Wienk.
Post Luchtkanalen: Ronny Lindemann,
Huub Wilkowski, Marc Celen, Wilco
van Wijk, Marcel van Berkel.
Eekhoorn 1: Eddy Willems, Adrie Dem-

ming, John Roovers, Wiljan van den
Heuvel, Rini Boeren.

Play-offs
De play-offs om het kampioenschap van
Nederland worden later in de maand
gespeeld.
A1 Biljarts, dat vorig jaar de titel won,
is er niet in geslaagd om de top vier te
halen. Dallinga/Frans Bevers en
TOVV.nl/MCR waren al in een vroeg
stadium geplaatst. Snellen Recycling
had een sterke tweede helft van de com-
petitie, Martens Cleaning stelde de
plaatsing pas in de laatste weken veilig.
Snellen Recycling en TOVV.nl/MCR
openen de serie van thuis- en uitwed-
strijden met de onderlinge wedstrijd in
Zundert op 13 mei. De return is twee
dagen later op 15 mei.
De Zeeuwse derby tussen Dallinga/
Frans Bevers en Martens Cleaning start
op 15 mei met een thuiswedstrijd voor
Dallinga in Sluiskil. Martens ontvangt
de rivaal daarna een dag later op 16
mei en speelt die dag zijn laatste wed-
strijd in de lokaliteit in Kapelle.
De finales zijn op 25 en 26 mei: 
de locaties worden bepaald door de
winnaars van de halve finales.

Sportfoyer opent deuren 
voor tweede Grand Prix
ROSMALEN – De Sportfoyer De Haze-
laar in Rosmalen opent op vrijdag 24
mei de deuren voor de eerste voorron-
den van de Grand Prix Rosmalen. Voor
de tweede ontmoeting van het circuit is
een maximale bezetting goed voor een
vol programma. Jerry Hermans, Sharon
van Dijk, die een toernooi in Thessaloni-
ki achter de rug hadden, behoren tot de
zestien spelers die in de Pré-pré-pré
kwalificatie van start gaan en strijden
voor een plaats in de volgende ronde.
De jonge talenten Raymon Groot en Jor-
dy de Kruijf schuiven op dezelfde dag
aan. 
Ook in die eerste kwalificatie spelen op
zaterdag (25 mei) Jan Rosmulder, Mo-
nique van Hamond, Michael Vink, Ine-
ke Kooistra. En diezelfde dag komen
andere bekende spelers aan het werk,
zoals Karel Dekkers en Jim Anneveldt.
Zondag 26 en maandag 27 mei zijn de
laatste kwalificaties, met daarin onder
meer Wilco van Wijk, Rini Zwiers, Kay
de Zwart, Sander Jonen, Peter Vlaar en
Hennie Wezenbeek.
Adrie Demming speelt ook in die ronde.
Hij was een van de verrassingen van de
eerste Grand Prix in Osdorp, waar hij
net als Bert van Manen tot de kwartfina-

les doordrong. Dinsdag 28 mei komt
Therese Klompenhouwer in het toernooi
en doen ook Bert van Manen, Wiljan
van den Heuvel en Jack Wijnen een
gooi naar een plaats in het hoofdtoer-
nooi.
De poule-indeling van het hoofdtoer-
nooi (start op woensdag 29 mei), met in
elke poule twee kwalificatie spelers:
Poule A: Glenn Hofman, Herman Slik-
ker
Poule B: Ad Koorevaar, Jeffrey Jorissen
Poule C: Barry van Beers, Harrie van de
Ven
Poule D: Martien van der Spoel, Ruud
Hölscher
Poule E: Jean Paul de Bruijn, Jean van
Erp
Poule F: Dick Jaspers, Wim van Crom-
voirt
Poule G: Dave Christiani, Frans van
Schaik
Poule H: Raimond Burgman, Huub Wil-
kowski.
Het hoofdtoernooi wordt gespeeld op
woensdag 29, donderdag 30, vrijdag
31 mei en zaterdag 1 juni. De knock
outfase begint op vrijdag met de achtste
finales. De finale is zaterdagavond om
20.30 uur.

KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Op 4 en 5 mei in Afferden

Limburgse finale jeugd
In café Carpe Diem aan Hengeland 10 te
Afferden vindt op 4 en 5 mei de Limburg-
se finale jeugd plaats. De maximumgrens
is 2.50 en er wordt gespeeld met interval.
Aanvang beide dagen 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Luc Veger ABC 't Töpke 1.75 56
2. Xavier Siahaya Merpati 1.52 50
3. Roy Reutelingsperger Inaborg 1.46 47
4. Silvy Glissenaar 't Klötske 1.27 41
5. Kenny Boskamp ABC 't Töpke 1.07 35
6. Cedric Thiesen Inaborg 0.95 33
7. Luc Dael VOP/DWH 0.86 31
8. Ricardo de Gelder Amstenrade 0.66 27
Res. 1. Jasper Schuurmans 't Klötske 1.94 62
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Jerry Hermans (24) 
op zoek naar zijn plafond                    

Door: Frits Bakker/Kozoom

Binnen een jaar heeft hij in elk geval
een opvallende progressie gemaakt:
van 0.800 naar ruim één gemiddeld.
Hij is talentvol, wil veel tijd steken in zijn
ontwikkeling en is bereid om World
Cups en andere toernooien af te reizen.
Een interview met Jerry Hermans, die
samen met zijn vader camping De Eek-
hoorn in Oosterhout uitbaat.

Waar heb je gevoetbald en waarom
heb je de overstap gemaakt naar biljar-
ten?
Jerry Hermans: ,,Ik heb vroeger nog in
de jeugd bij RKC gespeeld, daarna bij
SCO in Oosterhout en nu nog op een
lager niveau bij TVC in Breda. Waarom
de keuze voor biljarten? Het klinkt mis-
schien raar: mijn lichaam is niet versle-
ten, maar zit er wel tegenaan. Ik herstel
bijna niet meer. Dat komt niet omdat ik
als spits veel schoppen heb gehad. Ik
speelde centraal achterin en deelde zelf
veel uit.’’

Biljarten komt nu op het eerste plan.
Jerry Hermans: ,,Ja, ik zet alles op drie-
banden en heb daar ook alles voor

over. Ik neem les bij
Frans van Kuyk en
benut elk uur dat ik
vrij heb om te trai-
nen. Dat komt wel
neer op zo’n veertig
uur per week.’’

De Eekhoorn is een
biljartbolwerk. Hoe
veel clubs en hoe
veel teams spelen bij
jullie?
Jerry Hermans: 
,,Hoe veel clubs
weet ik niet precies,
wel dat we 35 teams
hebben. De biljarts
zijn zeven dagen in
de week bezet. We
maken een bloeien-
de periode door.
Met één team spelen
we eredivisie, vol-
gend jaar ook weer,

omdat de sponsor heeft verlengd. En
met één team kunnen we nog promove-
ren.’’

Jij speelt bij De Eekhoorn, maar zijn er
ook al aanbiedingen gekomen?
Jerry Hermans: ,,Ja, vorig jaar, maar ik
speel in De Eekhoorn, omdat mijn vader
en ik de eigenaars zijn. Mijn opa is de
oprichter geweest van de club. Dus mijn
hart ligt hier.’’

Wil je vanaf nu ook internationaal, dus
World Cups gaan spelen?
Jerry Hermans: ,,Zo veel mogelijk, voor
zo ver mijn werk het toelaat. 

Hoe ver denk je te komen… en wat
voor biljarter ga jij worden?
Jerry Hermans: “Ik ga kijken waar mijn
plafond ligt en zal daar alles voor doen.
Wat voor biljarter? Ik wil graag aanval-
len, verdedigen kan altijd nog. Want ik
maak best veel punten, dus dan moet
mijn tegenstander maar proberen om te
volgen. Maar over mijn toekomst is na-
tuurlijk nog niets te zeggen. Ik heb me
nu pas serieuzer op biljarten toegelegd
en heb nog een heel lange weg te
gaan.’’

OOSTERHOUT – Zou er in Nederland dan eindelijk een
opvolger rondlopen van Dick Jaspers? De 24-jarige
Brabander Jerry Hermans wil in elk geval met grote
stappen naar een hoger niveau. Zijn voetbalcarrière
heeft hij ingeruild voor de ambitie om als biljarter de
top te halen.

Jerry Hermans

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden
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Erwin Hens speelt in 
Biljartcentrum Goirle 1.739

Speelronde 20
Evenementenschop.com was met 6-2
beter dan Koerierbedr.  v. Rijsselt. Boers
en Roosenboom won met dezelfde cij-
fers van kampioen De Molen 1. Van
Oort Tentenverhuur verloor met 2-6 van
Taxi Korthout. Erwin Hens speelde
1.310, terwijl Van den Ouwelant voor
de gasten 1.379 realiseerde. J. de Laat
Keukens kreeg met 0-8 om de oren van
HET VvE Beheer. De serie van acht die

Werner Ooijen maakte mocht niet ba-
ten. De Molen 2 kreeg bezoek van 1e
Keus-Bleyewerck en won met 6-2.

Speelronde 21
De botsing tussen aMate Communica-
tions en 1e Keus-Bleyewerck eindigde in
4-4. Paul Bruijstens van de gasten kwam
tot 1.052. Met 7-1 won Taxi Korthout
van J. de Laat Keukens. Evenementen-
shop.com verloor de thuiswedstrijd tegen
De Molen 2 met 6-2. Tom Ronge van De
Molen zette 1.250 in de boeken. Het
eerste team van De Molen speelde gelijk
tegen Iwécom, dat maar met drie spelers
in Reusel aantrad. Roger Spijkers besliste
zijn partij in 33 beurten. Koerierbedr.  v.
Rijsselt ontving een gehavend Van Oort
Tentenverhuur en won met 6-2.

Speelronde 22
J. de Laat Keukens vernederde Koerier-
bedr. v. Rijsselt met 8-0. BV De Molen 2
en aMate Communications speelden
gelijk. Ook in Waalwijk werd het tussen
1e Keus Bleyewerck en De Molen 1 4-
4. Boers en Roosenboom contra Taxi
Korthout eindigde eveneens onbeslist.
Van Oort Tentenverhuur wist een 5-3
overwinning te behalen op Evenemen-
tenshop.com. Met een gemiddelde van
1.739 was thuisspeler Erwin Hens de
uitblinker.

Erwin Hens 1.739
Foto: www.billiardsphoto.com

Klassieke matchtafel
VAN LAERE
Eigendom geweest van 

oud Nederlands kampioen
Joop de Wilde.

Compleet met verwarming en 
beschermlaken.

Tafel met 4-delige leiplaat is in
zijn geheel te demonteren.

Kosten van verplaatsen 
voor de koper.

Vraagprijs

1.500.00 euro
Bel voor informatie

0624505538

Tweede divisie driebanden poule 1

Vlag in top bij biljartcentrum Osdorp 
trum Osdorp 2 6-2. Eddie Siemens
haalde in eigen huis uit met 40 caram-
boles na 29 beurten en dat leverde
1.379 op. 

Speelronde 22
Casa Cara – Het Beddencentrum 6-2.
Ming Pan gaf met 1.000 het goede
voorbeeld. Snip Biljarts –
TOVV.nl/MCR 3 6-2. Perry Tuin bleek
met een gemiddelde van 0.945 de
beste van iedereen. Van der Luyt Self-
storage – Le Grand Bouwcombinatie 5-
3. Bob van Ingen Schenau ging on-
danks 0.974 onderuit tegen de 1.025
van Ger Windt. Biljartcentrum Osdorp –
Steenhuis Sloopwerken 2-6. Ben Kat-
wijk verloor met 38-40 (38) nipt van Ed-
die Siemens. Siemens realiseerde over
22 duels een algemeen moyenne van
0.962. Carel Wagenaar, slechts vier
wedstrijden, kwam tot 0.969 en eindig-
de daarmee bovenaan in deze poule. 

Play-offs
Op woensdag 22 mei vindt in Amster-
dam de heenwedstrijd plaats tussen bil-
jartcentrum Osdorp en De Wellse Vaert.
De return is dinsdag 28 mei in Steen-
bergen. Aanvang beide dagen 20.00
uur. De winnaar plaatst zich voor de
Landsfinale in Nieuwegein.   

Speelronde 20
Biljartcentrum Osdorp – Het Bedden-
centrum 6-2. Kopman Ben Katwijk won
met 1.052 van Ab Lenaers, die een
fraaie serie van veertien maakte. Van
der Luyt Selfstorage – Steenhuis Sloop-
werken 6-2. Bob van Ingen Schenau
gaf met 0.930 het goede voorbeeld. 

Speelronde 21
TOVV.nl/MCR 3 – Casa Cara 8-0. Ru-
dy Persyn haalde uit met 1.290 en
reeks van tien. Alex Voets behaalde
1.000. Ribas – Van der Luyt Selfstorage
3-5. Een belangrijke nederlaag voor de
Utrechters. Rens Hoeba, de meest
waardevolle en ongeslagen speler van
deze poule, kreeg zijn pas tweede ver-
liespunt in zijn zeventiende wedstrijd
aan zijn broek van Marcel van Delden.
Bierling de Schepper – Biljartcentrum
Osdorp 0-8. De Amsterdammers van
teamleider/speler Ben Katwijk profiteer-
den optimaal en grepen de titel. Cor Zo-
merdijk 0.784, Henk Holtrop 1.000,
Leo Portengen 0.593 en Derek Brink
0.921 zorgden voor het succes. Le
Grand Bouwcombinatie – Snip Biljarts
2-6. Hans Handgraaf 1.081, Dirk Snip
0.952 en Leo de Jong 0.813 zorgden
voor de winst. Peter de Wit redde de
eer. Steenhuis Sloopwerken – Biljartcen-

Tweede divisie driebanden poule 3

Biljart Centrum Arnhem 2 
met ruime voorsprong kampioen

Arnhemmers werden met liefst vijf pun-
ten voorsprong kampioen. De Zwaan
Hotel-Restaurant en Voegersbedrijf W.
Smetsers degraderen. Ad Koorevaar
eindigde met het beste algemeen moy-
enne van 1.325 voor Jos Bongers
1.091. Koorevaar was met 32 uit 18
ook de meest waardevolle speler. 

Speelronde 20
HCR Prinsen 2/Urlive.tv – Carambole 6-
2. Frans Tusveld gaf op de vierde positie
met 1.296 het goede voorbeeld. Bij de
gasten zorgde Dirk Harwardt voor een
serie van elf. De Zwaan Hotel-Restaurant
– Mariënberger/TS Metals 2-6. Nico
van den Heuvel verloor ondanks een
reeks van tien van Ad Koorevaar 1.052.
Erik Vijverberg behaalde 1.025. De Ha-
ven – Thekes/Derks Optiek 6-2. Martin
Ros en Jurgen de Ruijter zorgden na-
mens beide teams voor 1.000. Biljart
Centrum Arnhem 2 – Zwiers Grootkeu-
kenservice 6-2. Rudy Gerritsen 1.142 en
Ton Rovers 1.000 speelden een knappe
partij tegen elkaar. 

Speelronde 21
Thekes/Derks Optiek – P. Kaal Aanne-
mersbedrijf 6-2. Jos Bongers gaf met
1.000 iedereen het nakijken. Veemarkt/
Darten-Biljarten – De Zwaan Hotel Res-
taurant 3-5. Nico van den Heuvel vertrok
met 1.052 winst. Biljart Centrum Arnhem
2 – Voegersbedrijf W. Smetsers 6-2. In
deze kampioenswedstrijd was Ramazan
Durdu via 1.176 de goede kopman. Ru-
dy Gerritsen, Rob de la Motte en Martijn
Egbers deelden in de feestvreugde.  

Speelronde 22
Voegersbedrijf W. Smetsers – Mariën-
berger/TS Metals 8-0. Robbie van de
Griendt 1.379 troefde Ad Koorevaar
1.344 af. Veemarkt/Darten-Biljarten –
Steenwijk 2-6. Dustin Jäschke 1.052
redde de eer. HCR Prinsen 2/Urlive.tv –
Biljart Centrum Arnhem 2 2-6. Rudy
Gerritsen zette 1.081 in de boeken. De
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Damestitel libre naar Nederland

Monique van Exter 
pakt derde gouden plak

In een niet hoogstaande finalepartij
duurde het tot de dertiende beurt voor
Monique van Exter met een serie van 74
een kloof kon slaan. Na een tot dan ge-
lijk opgaande partij tegen de Belgische
Karolien Mathys, toonde het scorebord
140-91 in haar voordeel. Een ronde la-
ter stelde ze met een reeks van tien de ti-
tel veilig. Dolgelukkig viel ze in de ar-
men van haar coach Patrick Niessen. In
de groepsfase stonden de dames ook al

tegenover elkaar en ook toen was onze
landgenote het sterkst. Mathys speelde
de halve finale tegen de Franse Magali
Declunder, die voor de eeuwwisseling
tien keer op rij de Europese titel had ver-
overd. Deze confrontatie eindigde in
150-150, waarna Mathys via de barra-
ge in de finale belande. Monique van
Exter bereikte gemakkelijker in de finale.
Zo won ze tegen de Duitse Stengel-
Ponsing in twaalf pogingen met 150-76.

V.l.n.r.: Karolien Mathys, Monique van Exter, Magali Declunder en Stengel-Ponsing.
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Driebanden groot voor dames

Vijfde titel 
voor Therese
Klompenhouwer

Met opvallend gemak haalde Therese
Klompenhouwer haar vijfde Europese ti-
tel in het driebanden binnen. De laatste
groepswedstrijd won ze in slechts
twaalf beurten met 25-3 van Helga Mit-
terböck. Tijdens de kwartfinale wipte ze
Ingrid Englebrecht uit het toernooi en in
de halve finale werd Gülsen Degener
geëlimineerd. Haar meest gevreesde
tegenstandster, de Limburgse Karina Jet-
ten trof ze in de finale. Ook hier was het
Therese die de regie had en met 30-12
uit 31 trok ze de titel naar zich toe. De
kampioene was zelf van mening, dat ze
niet optimaal had gespeeld. 
”Ik heb in een paar weken tijd een paar

mensen verloren, die dicht bij me ston-
den. Daarbij was ook de Spaanse bil-
jartster, die ik ontzettend heb gemist in
dit toernooi. We waren goede vriendin-
nen.''

Top acht van het toernooi
Naam Land Moy
1. Therese Klompenhouwer Nederland 1.012
2. Karina Jetten Nederland 0.617
3. Gülsen Degener Turkije 0.670
4. Steffi Träm Duitsland 0.559
5. Marianne Mortensen Denemarken 0.627
6. Danielle le Bruyn België 0.451
7. Ingrid Englebrecht Oostenrijk 0.406
8. Natascha Al-Mamar Oostenrijk 0.411

Dick Jaspers vroegtijdig uitgeschakeld

Glenn Hofman toont progressie 
als belofte en Caudron naar 28

Bij het driebanden groot voor heren
werd Dick Jaspers vroegtijdig uitge-
schakeld. De Willebrorder struikelde in
de kwartfinale tegen Marco Zanetti. Jas-
pers leidde in de partij met 21-10, toen
de Italiaan via een serie van veertien op
een 24-21 voorsprong kwam. Zanetti
bouwde zijn voorsprong uit en won met
40-33 (17). Eddy Merckx moest al na
de eerste ronde van het hoofdtoernooi
de aftocht blazen. Torbjorn Blomdahl
volgde in zijn kielzog. Raimond Burg-
man kon na de confrontatie met Sameh
Sidhom ook zijn koffers pakken.
Belofte Glenn Hofman toonde zijn pro-
gressie en schakelde in de eerste ronde
van het hoofdtoernooi de Turk Tayfun
Tasdemir met 40-26 uit 24 uit. In de
achtste finale mocht de Portugees Costa
de kracht van de jonge Hagenees erva-
ren, terwijl Hofman in de kwartfinale
het kaarsje van titelverdediger Filippos
Kasidokostas (Gr.) uit blies. Pas in de
halve finale werd de speler van Dallin-
ga/Frans Bevers door Christian Ru-
dolph gestopt. 

Caudron naar wereldrecord 
serie van 28
De halve finale tussen Marco Zanetti en
Frédéric Caudron gaat als één van de
meest sensationele de geschiedenisboe-
ken in. Zanetti had een vlotte start en

leidde na vijf omlopen met 15-3. Toen
was het moment daar en Caudron eve-
naarde de wereldrecordserie van 28.
“Ik had natuurlijk ook die 29e moeten
maken. Het is een onverklaarbaar ge-
voel wanneer je zo dicht bij het wereld-
record bent. Het is me nu duidelijk, wat
Roland Forthomme enkele maanden ge-
leden in dezelfde situatie voelde. Mijn
speelarm verkrampte van de spanning”.
Na de geweldige serie van Frédéric
Caudron volgde een tijdklokincident.
Op het moment, dat Marco Zanetti aan
een serie begon om de opgelopen
achterstand weg te werken begaf de
tijdklok het. Na door de arbiter van de
hapering op de hoogte te zijn gebracht
functioneerde de klok na het maken van
de eerste treffer weer. Bij de achtste tref-
fer telde de arbiter af omdat Zanetti
door de tijdklok ging. Er was echter ver-
zuimd om de 51-jarige Italiaan van het
herstel op de hoogte te brengen. Na
een kort onderling gesprek maakte Cau-
dron, onder luid applaus,  een ontzet-
tend sportief gebaar en gaf aan, dat
zijn tegenstander de serie mocht afma-
ken. Uiteindelijk wist Zanetti middels
een slotreeks van vijf met 40-37 te win-
nen en zich te plaatsen voor de finale.
In deze finale was Marco Zanetti veel te
sterk voor Christian Rudolph en haalde
met 40-10 de Europese titel binnen.

V.l.n.r.: Christian Rudolph, Marco Zanetti, Frédéric Caudron en Glenn Hofman.
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Laatste optreden bij de junioren brengt internationaal succes

Guido Kauffeld 
neemt goud mee naar Limburg

In de finale libre tot 21 jaar is het de
20-jarige Guido Kauffeld gelukt goud
te veroveren. De titelstrijd, met als
tegenstander de Belgische belofte Andy
De Bont, kende een moeizame aan-
loop, omdat geen van beiden de ballen
in de juiste positie konden krijgen. Uit-
eindelijk lukte het Kauffeld wel, waar
hij bij de stand 57-60 dan ook opti-
maal van profiteerde en met een serie
van 243 zijn eerste internationale suc-
ces binnenhaalde. Andy De Bondt had
aan een antwoord van 36 punten niet

voldoende. De super
blije biljarter uit
Horst viel in de ar-
men van meegereis-
de familieleden en
supporters. De Belg
verklaarde helemaal
uitgeblust te zijn. “Ik
heb in totaal elf wed-
strijden gespeel,
vandaag was ik he-
lemaal uitgeteld”
verklaarde hij.
Kauffeld begon ove-
rigens het toernooi
matig en werd der-
de in de groepsfase,
maar omdat er in
drie groepen werd
gespeeld gingen er
twee nummers drie

mee naar de eindronde. Daar presteer-
de hij beter en speelde in de kwart –en
halve finale in één beurt naar de 300
punten. De halve finale tegen zijn land-
genoot Gert-Jan Veldhuizen leverde
nog het nodige spektakel op. Nadat
Kauffeld aan de finish was, speelde
ook Veldhuizen in één poging zijn bord
vol. Na een korte pauze bracht de la-
tere kampioen zijn vereiste 30 caram-
boles direct bijeen. Voor Gert-Jan Veld-
huizen bleek de druk te hoog en hij
miste vanaf acquit.

Guido Kauffeld in een interview met Frits Bakker van Kozoom.
Foto: Henry Thijssen

Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom
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EK poolbiljart in Portoroz

Superieur Nederland wint medaillespiegel in Slovenië

Op de Europese kampioenschappen
poolbiljart, welke van 10 tot en met 20
april in de Sloveense plaats Portoroz
plaatsvonden, was Nederland het
meest succesvolle land. Er werden liefst

drie gouden en vier bronzen medailles
in de wacht gesleept. De Nederlandse
selecties onder begeleiding van Alex
Lely en Arjan Verheij schreven daarmee
geschiedenis want nooit eerder werd de

Vlnr: Nick van den Berg, Niels Feijen, Marc Bijsterbosch, Ivo Aarts en Huidji See. Foto: Melissa Rademakers

Overtuigende zege in verkiezing

Nick van den Berg 
speler van het jaar 2012 EPBF

Nick van den Berg heeft de
verkiezing speler van het
jaar 2012 van de EPBF met
overmacht aan stemmen ge-
wonnen. Van den Berg
kreeg bij de European Poc-
ket Billiard Federation in to-
taal negentien punten.
Naaste achtervolger Kami-
la Khodjaeva verzamelde
elf punten. Dat was even-
veel als Dominic Jentsch.
Nataliya Seroshtan kwam
tot een totaal van negen
punten. Henrik Larsson ein-
digde met zes punten als
vijfde. Ralf Souquet won de
verkiezing in 2009 en
2011. Jasmin Ouschan
was de beste in 2010.Foto: EPBF/DK

eerste plaats in dit
klassement behaald. 

Straight pool
Op het eerste num-
mer straight pool
hebben Nick van
den Berg bij de he-
ren en Tamara Pee-
ters-Rademakers bij
de dames voor de
eerste Nederlandse
medailles op dit EK
gezorgd. Van den
Berg prolongeerde
zijn titel door met
veel overmacht het
goud ten koste van
de Pool Tomasz Ka-
plan binnen te halen.
Hij won de finale
met 125-1. Peeters-
Rademakers stuitte in
de halve finale op de
Europees kampioene
Jasmin Ouschan.

10-ball
In dit onderdeel wer-
den geen podium-
plaatsen behaald.
Huidji See sneuvelde
in de kwartfinales

met 6-8. Kynthia Orfanidis werd even-
eens bij de laatste acht uitgeschakeld
na nipt 5-6 verlies. 

8-ball
Tamara Peeters-Rademakers verloor in
de halve finale met 6-3 van de Noorse
Line Kjorsvik, die later de Europese titel
veroverde. Rademakers won hiermee
haar tweede bronzen medaille. Bij de
heren pakte Niels Feijen het brons. In
de halve eindstrijd verloor hij van de
Zweed Jim Chawki met 8-5. De titel
ging naar de Spanjaard David Alcaide.

9-ball
Ivo Aarts en Niels Feijen pakten op 9-
ball, het laatste individuele onderdeel
dit EK, een medaille. Ivo Aarts verloor in
de halve finale met 9-1 van de Serviër
Svilar en hield daarmee een bronzen
medaille over aan zijn debuut EK. Niels
Feijen won zijn halve eindstrijd met 9-4
van de Pool Sniegocki, waarna hij in de
finale met 9-6 afrekende met Zoran Svi-
lar en daarmee de Europese titel 9-ball
binnenhaalde.

Heren landenteams
Op het voor Nederland zeer succesvol
verlopen EK poolbiljart in Slovenië heeft
het herenteam op de slotdag de Euro-
pese titel in de wacht gesleept. Met de-
ze titel behaalde Nederland met zeven
medailles de eerste plaats in het medail-
leklassement. Het gouden landenteam
bestond uit: Huidji See, Ivo Aarts, Marc
Bijsterbosch, Niels Feijen en Nick van
den Berg.

Tamara Peeters-Rademakers. Foto: Melissa Rademakers
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Libre voor junioren tot 17 jaar

Sam van Etten verslaat Jim van der Zalm
in Nederlandse finale

De favorieten voor het Europees kampi-
oenschap junioren, vrij spel op de klei-
ne tafel, speelden ook de finale. Onze
landgenoten Sam van Etten en Jim van

der Zalm verdeelden
het goud en zilver.
Sam van Etten won
de finale in één beurt
vanaf acquit met
200-2. De winnaar
van het goud eindig-
de met het hoogste
gemiddelde van
80.67. 
Jim van der Zalm
ging ook als favoriet
de finale in nadat hij
in de halve finale de
Fransman Jason Petit
in één omloop met
200-2 had versla-
gen. Sam van      Et-
ten bleef in twee
beurten de Duitser
Tobias Bouerdick de
baas. In de kwartfi-
nale won Van der

Zalm van Stef van Hees uit Belgie (200-
21 in 2 beurten). Sam van Etten had
voor een zege 200-36 op Lukas Guert-
ler vier beurten nodig.

Jim van der Zalm en Sam van Etten. Foto: Touch Magazine

Medailleverdeling
EK Brandenburg
Driebanden groot heren
1. Marco Zanetti Italië
2. Christian Rudolph Duitsland
3. Frédéric Caudron België

Glenn Hofman Nederland
Driebanden groot junioren
1. Ölmar Karakurt Turkije
2. Juan David Zapata Carzia Spanje
3. David Martinez Spanje

Wesley Van Apers België
Driebanden groot dames:
1. Therese Klompenhouwer Nederland
2. Karina Jetten Nederland
3. Gülsen Degener Turkije

Steffi Träm Duitsland
Libre jeugd tot 17 jaar
1. Sam van Etten Nederland
2. Jim van der Zalm Nederland
3. Tobias Bouerdick Denemarken

Jason Petit Frankrijk
Libre clubteams tot 19 jaar
1. BC Ponetovice Tsjechie
2. BV Horna Nederland
3. KBC Zanzibar België

BC Soissons Frankrijk
5-pins tot 21 jaar
1. Biagio Maceri Italië
2. Paolo Sorrentino Italië
3. Sebastien Skott Denemarken

Gabrielle Silvestri Italië
Libre dames
1. Monique van Exter Nederland
2. Karolien Mathys België
3. Magali Declunder Frankrijk

Susanne Stengel-Ponsing Denemarken
Libre tot 21 jaar
1. Guido Kauffeld Nederland
2. Andy De Bondt België
3. Adam Kozak Tsjechië

Gert-Jan Veldhuizen
5-pins senioren
1. Aniello Italië
2. Giachetti Italië
3. Lopez Italië

Scorza Italië
5-pins nat. Teams
1. Italië
2. Duitsland
3. Denemarken

Frankrijk

Driebanden klein tot 17 jaar
1. Tobias Bouerdick Denemarken
2. Enzo Riquart Frankrijk
3. Joey de Kok Nederland

Jean Haby Frankrijk
Bandstoten
1. Frédéric Caudron België
2. Bernard Villiers Frankrijk
3. Alain Remond Frankrijk

Jean-Paul de Bruijn Nederland
Driebanden klein senioren
1. Daniël Sanchez Spanje
2. Herbert Szivacz Oostenrijk
3. Dick Jaspers Nederland

Michael Nilsson Zweden
Driebanden groot nat. teams
1. Nederland A
2. België B
3. Griekenland

België A
Driebanden klein clubteams
1. Andernos Frankrijk
2. Mecidiyeköy Spor Kulubu Turkije
3. Post Luchtkanalen Nederland

Bahcelievier Belediye Turkije

Artistique
1. Eric Daelman België
2. Serdar Gümüs Turkije
3. Walter Bax België

Jean Reverchon Frankrijk

Kader 47/2
1. Raymund Swertz Nederland
2. Henry Tilleman Nederland
3. Nikolas Gerassimopoulos Griekenland

Sven Daske Duitsland
Kader 71/2
1. Raymund Swertz Nederland
2. Marek Faus Tjsechie
3. Henri Tilleman Nederland

Nikolas Gerassimopoulos Griekenland

Raymund Swertz Europese kaderkoning
De 24-jarige Raymund Swertz is met
twee gouden plakken gekroond tot ka-
derkoning van Europa. De Limburger
versloeg in de finale van het kader
47/2 landgenoot Henri Tilleman in
twee beurten met 250-130. De concur-
rentie was zo groot, dat Henri Tilleman
in de voorronden met 100.00 ge-
middeld de tabel aanvoerde, maar de
drie daaropvolgende spelers; Marek
Faus (Tsjechië), de Griek Nikolas Ge-
rassomopoulis en de Duitser Sven Das-
ke 83.333 achter naam hadden staan.
Patrick Niessen, één van de grote kans-
hebbers voor de titel, had die schiftings-
ronden niet overleefd. De Belg verloor
zijn partij tegen Esteve Mata met 250-5
in drie omlopen en werd verstoord in
zijn concentratie. Twee Nederlandse
specialisten bleven over voor de finale;
Raymund Swertz uit Afferden, die
Gerassimopoulos versloeg met 250-45
(4) en Henri Tilleman uit Dronten, die
won van Daske met 250-213 uit vijf.
Swertz besliste de partij met series van
174 en 76 (250-130 in 2 beurten) en
toonde na afloop zijn grote vreugde
aan het publiek in de Stahlpalast.
Op de slotdag haalde Swertz in het
71/2 het zevende goud voor Neder-
land binnen. In de finale tegen de

Tsjech Marek Faus was de score na vijf
omlopen 200-200. In de barrage
maakte Swertz als eerste de twintig be-
nodigde treffers. Faus miste van acquit
en de gouden medaille voor Raymund
Swertz was een feit. Marek Faus wist in
de halve finale met 200-120 uit zes van
Henri Tilleman te winnen, terwijl Ray-
mund Swertz voor de tweede keer de
Griek Nikolaos Gerassimopoulos zijn
gouden droom verstoorde.

Driebanden groot voor landenteams

Nederland verslaat België 
in zinderend slot

In een zinderende finale wisten Dick Jas-
pers en Raimond Burgman het hoofd te
bieden aan de wereldkampioenen Ed-
dy Merckx en Frédéric Caudron. Dick
Jaspers ging in zijn ontmoeting met Ed-
dy Merckx explosief van start. In de eer-
ste vijf beurten kwam onze landgenoot

met twee series van
negen en een van
zeven op een 26-6
voorsprong. Rai-
mond Burgman wist
tegen Caudron ook
wat gas geven was
en kwam in zes om-
lopen via series van
twaalf en zes op een
24-16 voorsprong.
Toch wist Caudron
het tij te keren en de
achterstand om te
zetten in een 40-32
(15) overwinning .
Hierdoor werd de
druk op Jaspers gro-

ter, omdat deze met een groter verschil
moest gaan winnen dan Caudron. Met
29 treffers kwam Merckx plotseling heel
erg dichtbij, maar Jaspers was genade-
loos en stak na zeventien beurten met
de eindstand van 40-29 de handen in
de lucht.

Bij Raimond Burgman en Dick Jaspers konden de handen
de lucht in. Foto: Touch Magazine

Medailleklassement
Europees 
kampioenschap
Land Goud Zilver Brons Totaal 
1. Nederland 7 4 7 18
2. Italië 4 2 3 9
3. België 2 3 5 10
4. Frankrijk 1 2 7 10
5. Duitsland 1 2 4 7
6. Turkije 1 2 2 5
7. Spanje 1 1 1 3
8. Tsjechië 1 1 1 3
9. Oostenrijk 0 1 0 1

10. Griekenland 0 0 3 3
11. Denemarken 0 0 2 2
12. Zweden 0 0 1 1

Bandstoten groot 1e klasse in Eibergen

Leo Koomen zonder puntverlies
naar NK titel bij Overkamp

Het NK bandstoten groot eerste klasse
kreeg een echte finalepartij met twee
kanshebbers tegen elkaar. Gert-Jan
Veldhuizen was na de voorlaatste ronde
koploper met acht punten en 5.97 aan
moyenne. Concurrent Leo Kommen had
eveneens de volle acht punten maar
bleef met 5.06 iets achter qua ge-
middelde. In het onderlinge afsluitende
duel bleek de ervaren Koomen de
meest koelbloedige gezien de 100-73
winst na 23 beurten. Veldhuizen had in
de derde ronde opzien gebaard door
de honderd caramboles al na vier po-

gingen te verzamelen. Met 25.00 moy-
enne de kortste partij en de serie van
66 was ook veruit de beste van ieder-
een. Er werd in biljartcentrum Over-
kamp in Eibergen met zeven deelne-
mers begonnen. George Kenter moest
op zaterdag noodgedwongen afhaken. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leo Koomen Entree 10 4.90 27
2. Gert-Jan Veldhuizen Carambole 8 5.25 66
3. Martijn Egbers De Buck 4 3.67 23
4. Eric Dericks De Hazelaar 4 3.38 21
5. Martien van den Tillaart Wapen van Liempde 2 3.67 19
6. Herold Slettenaar Woezik 2 3.09 29

Foto: Johan Jansink
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Eerste divisie driebanden poule 1

VDO heeft de langste adem

Speelronde 20
Man op Maat/Corfu – VDO 2-6. Ivan
Stitschinsky 1.046 redde de eer. Marti
Hermse vertrok met 1.125 winst. Gra-
phic & Mail/BC Tegelen – Burgmans-
Biljarts.nl 2-6. Maarten Janssen 1.184
bleek namens de gasten de beste spe-
ler. Business & Fun – W. van der San-
den 0-8. Bert van Manen gaf met
1.323 het goede voorbeeld. Eekhoorn
– BCA/A1 Biljarts 7-1. John Roovers
1.097 en serie van tien versloeg
Ramazan Durdu 1.073. 

Speelronde 21
Gommers Grondwerken – Man op
Maat/Corfu 3-5. Michel van Camp sier-
de zijn opwachting bij de bezoekers op
via 1.046. VDO – Graphic & Mail/BC
Tegelen 8-0. Arie Weijenburg haalde uit
met 1.406 en René Wijnen realiseerde
1.097. Burgmans-Biljarts.nl – Business
& Fun 8-0. Uwe Arndt zorgde voor 45
uit 39. W. van der Sanden – Eekhoorn
4-4. In biljartcentrum De Molen te Reu-
sel behaalde thuisspeler Richard Berkel-
mans 1.607. Dat moyenne ging ook
naar Adrie Demming van De Eekhoorn.

Jack van Peer 1.046 en John Roovers
eveneens 1.046 wonnen eveneens zo-
dat een remise het eindresultaat was. 

Speelronde 22
Man op Maat/Corfu – WAM vd
Broek/Jorissen 2000 0-8. Rob Lamboo
1.551 en Herman van Daalen 1.323
haalden uit. Hultermans Installatiebedrijf
– W. van der Sanden 6-2. Jack Wijnen
1.406 zette Marc Roofthooft 1.187 op-
zij. Jack van Peer redde dankzij 1.097
de eer. Met 35 punten na 21 wedstrij-
den is hij de meest waardevolle speler
van deze poule. Eekhoorn – Burgmans-
Biljarts.nl 6-2. Rini Boeren en Wiljan
van den Heuvel zetten allebei 1.451 in
de boeken. Uwe Arndt won met 1.071
als enige van de gasten. Business & Fun
– VDO 0-8. Arie Weijenburg 1.125.
René Wijnen, Marti Hermse en Bert Pij-
nenburg zijn met deze uitslag verzekerd
van het kampioenschap. Mocht Eek-
hoorn tegen BCA/A1 Biljarts alsnog
overgespeeld worden, dan nog is VDO
uit Oss niet meer in te halen. Business &
Fun en Hultermans degraderen naar
tweede divisie. 

Vlnr: Arie Weijenburg, René Wijnen, Marti Hermse en Bert Pijnenburg. 
Foto: Henry Thijssen

Eredivisie driebanden

Frans van Kuyk 
naar biljartcentrum Osdorp

Met het aantrekken van Frans van Kuyk
heeft Sander Jonen van biljartcentrum

Osdorp uit Amsterdam weer een grote
slag geslagen. In de vorige editie van
De Biljart Ballen werd de komst van re-
gerend wereldkampioen Eddy Merckx
al vermeld. Jonen is dan ook superblij
en trots dat deze wereldtoppers in zijn
biljartcentrum komen biljarten. Volgens
Sander Jonen is hij nog in onderhande-
ling met een absolute topper. Toen deze
krant van de pers rolde, was hierover
nog geen zekerheid. Het team, waar-
van de verwachtingen natuurlijk hoog-
gespannen zijn, ziet er in het seizoen
2013-2014 tot nog toe als volgt uit. 
Eddy Merckx moy. 1.677: alle 22 duels
Frans van Kuyk moy. 1.439: alle 22
duels
Dick van Uum moy 1.109: praktisch al-
le wedstrijden
Sander Jonen moy. 0.878: de 11 uit-
wedstrijden
Jérémy Bury moy.1.380: wel op de lijst
maar geen vaste speler.

Frans van Kuyk
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Eerste divisie driebanden poule 2

Garage Verbrugge Hyundai 
de beste in spannende competitie 

Speelronde 20
Stefan Hetzel bleek de beste dankzij ge-
middelde van 1.216. Hij maakte in bil-
lardcafé De Veemarkt te Doetinchem
evenals zijn kopman Thorsten Frings
een serie van tien. BC Capelle/TMS.
Int. – Derks Optiek Druten 8-0. Ad Koo-
revaar 1.500, Dan Breur evenals Tom
Persyn 1.125 en Dirk Weeremans
0.957 realiseerden samen teammoyen-
ne van 1.146. Constructor Staalbouw –
Van Melis Handelsonderneming 2-6.
Jan Posthumius 1.000 ging onderuit te-
gen de 1.666 en reeks van elf van Peter
Heerkens. Garage Verbrugge Hyundai
– Jan Brock Amusement 6-2. Bart Ceule-
mans 1.125 bleef John Schollink 1.075
twee caramboles voor. HWA/Hordijk
Biljartartikelen – HCR Prinsen/Urlive.tv
0-8. Bij de gasten realiseerde Markus
Galla 1.406 en Raymund Swertz be-
haalde 1.285. 

Speelronde 21
Berendhaus Groep/Horeca –
HWA/Hordijk Biljartartikelen 6-2. Thor-
sten Frings gaf met 1.666 het goede
voorbeeld. Derks Optiek Druten – Burg-
mans Biljarts 5-3. Mathy Monnissen en
Marco Jansen speelden 1.363 tegen el-
kaar. Kenny Miatton reikte tot 1.323.
Jan Brock Amusement – Constructor
Staalbouw 6-2. Marcel Krikhaar 1.285
was in vorm. Van Melis Handelsonder-
neming – HCR Prinsen/Urlive.tv 4-4. Ro-
ger de Kleine en Peter Heerkens zetten
de thuisploeg op 4-0. Dave van Geel
1.250 en Carsten Lässig zorgden als-
nog voor de remise. De Liefhebber – BC
Capelle/TMS Int. 6-2. Herman Slikker
1.285 verraste Ad Koorevaar. Belang-
rijk puntverlies voor BC Capelle en HCR
Prinsen in deze speelronde. 

Speelronde 22
HWA/Hordijk Biljartartikelen – Van Me-
lis Handelsonderneming 2-6. Liefst vijf

punten uit de laatste drie duels voor Van
Melis. HWA/Hordijk zet als enige een
stapje terug omdat Aardexpress/Thekes
zich al vroeg terugtrok. 
BC Capelle/TMS Int. – Berendhaus
Groep/Horeca 6-2. Teamgemiddeldes
van respectievelijk 1.147 en 1.197.
Koorevaar verloor tegen de 1.607 spe-
lende Frings. Dan Breur 1.153 bleef
Stefan Hetzel 1.051 nipt de baas. Tom
Persyn 1.285 produceerde een mooie
partij tegen de 1.171 van Wim Vrede-
veldt. Dirk Weeremans 1.125 bleef
Henk van Mourik 1.075 nipt voor. HCR
Prinsen/Urlive.tv  - Jan Brock Amuse-
ment 6-2. Dave van Geel 1.323 had
geen moeite. Markus Galla 1.375
maakte tegen John Schollink 1.406 in
de nastoot vijf van de zes benodigde
treffers. Dat zou voor het kampioen-
schap overigens niets hebben uitge-
maakt. Dat ging namelijk naar Garage
Verbrugge Hyundai dat Derks Optiek
Druten met 5-3 opzij zette. Therese
Klompenhouwer 1.153 bleef Nicky van
Venrooy voor. Patrick Vasseur bleek de
meerdere van Jan Roelofs. Bart Ceule-
mans en Mathy Monnissen kwamen tot
remise. Ludo Dielis 1.346 boog voor de
1.730 en serie van tien van Kenny Mi-
atton. Garage Verbrugge Hyundai,
HCR Prinsen/Urlive.tv en BC Capelle/
TMS Int. finishten alle drie op 29 pun-
ten. Het team van hotel Dallinga uit
Sluiskil had echter met 104 partijpunten
het beste doelsaldo al waren de ver-
schillen met respectievelijk 103 (HCR
Prinsen) en 102 (BC Capelle) minimaal.
Kenny Miatton van Derks Optiek Druten
bleek met 84.21% de meest waarde-
volle biljarter. Hij bleef Peter Vlaar 80%
en Dirk Weeremans 75% voor. Thorsten
Frings produceerde via 1.216 het beste
moyenne van iedereen in deze poule.
Dave van Geel 1.143 en Kenny Miat-
ton 1.140 waren achtereenvolgens
tweede en derde.

Vlnr: Patrick Vasseur, Ludo Dielis, sponsor dhr. Adri Meertens (Verbrugge Hyundai),
Bart Ceulemans en Therese Klompenhouwer. Foto: Harry van Tiel.

NBF finale 3e klasse bandstoten
Op 4 en 5 mei wordt bij café Landzicht
aan de Winterdijk 1 te Sprang-Capelle
de NBF finale derde klasse bandstoten
gehouden. De partijlengte is 55 caram-
boles. 
Op zaterdag begint men om 11.00 uur
en op zondag om 12.00 uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Piet Schets De Laan 2.39
2. Sjaak Rijsdijk Kruisstraat 2.26
3. Willem Bezuijen Amicitia 2.10
4. Stefan Grootswagers BCW 2.00
5. Danny Godschalk De Ram 1.87
6. Jan Kanters De Laan 1.84 

Rolstoeltoernooi om de Don Burgers coupe

Joost Polak winnaar in 
biljartcentrum JBGB te Den Bosch

Foto: Boy de Groot
Op 13 en 14 april vond in het JBGB bil-
jartcentrum in ’s-Hertogenbosch het vijf-
tiende Don Burgers toernooi plaats voor
rolstoelbiljarters. Zo als altijd was het
weer een geweldig gezellig en sportief

weekend. De deelnemers en de organi-
satie hebben er weer volop van geno-
ten. Mede door de inzet van vele vrij-
willigers van de in het biljartcentrum
spelende verenigingen kan dit toernooi
ieder jaar weer plaatsvinden. Joost Po-
lak was de beste van de twaalf deelne-
mers.
Naam
1. Joost Polak
2. Joop Beerens
3. Koos van de Hoff
4. Roger Kuiper
5. Jo van de Bogaart
6. Jan Versprille
7. Henk Ras
8. Jos Vergeer
9. Rudy Rousseau

10. Henri Dilven
11. Jan Zagers
12. Piet van de Meer

Op zaterdag 15 juni in De Matshoek

Receptie Raymund Swertz
Raymund Swertz wordt op zaterdag 15 juni een receptie aangeboden vanwege
zijn uitstekende prestaties tijdens het EK in Brandenburg. U kunt de Europese kam-
pioen in het ankerkader 47/2 en 71/2 feliciteren in café-zaal de Matshoek aan
Langstraat 6 in Afferden (Lb). De receptie vindt plaats van 18.00 tot 20.00 uur.  
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Kader 38/2 jeugd

Jim van der Zalm oppermachtig 
op NK in Afferden

Jim van der Zalm liet er tijdens het NK
kader 38/2 jeugd geen twijfel over be-
staan. Met vier deelnemers werd er in
Afferden een dubbele competitie ge-
speeld en Van der Zalm won alle zes
partijen overtuigend. Met zijn algemeen
moyenne van 23.33 stak hij er met kop
en schouders bovenuit. Van der Zalm re-
aliseerde een hoogste serie van 131. In

zijn beste partij speelde de kampioen
50.00 moyenne. Ricardo de Wit volg-
de met acht punten en 8.55 op gepaste
afstand. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jim van der Zalm 't Groene Hart 12 23.33 131
2. Ricardo de Wit ABC 't Töpke 8 8.55 33
3. Jordy Jong Horna 2 5.97 46
4. Yannik Jansen De Veemarkt 2 5.25 24

Foto:  Hans van den Wildenberg

TeamFinals Nijmegen 

De Kuul grijpt districtstitel bij 
groots biljartevenement in Wijchen

de tweede plaats. Dat had alsnog kans
gegeven in de gewestelijke finale en
mogelijk daarna het landskampioen-
schap. De gewestelijke eindstrijd is op
25 en 26 mei.

De Kuul, winnaar in de B1 klasse, met vlnr: Ben Willemsen, Hans Röttjers en 
Gerard van der Mark. Foto: Sebina Megens

Biljartclinic op 
Scheldemond College in Vlissingen

Op woensdag 24 april was het de
tweede keer, dat de Stichting Drieban-
den Promotie Zeeland onder aanvoe-
ring van Meerten Dallinga en Jean-Paul
de Bruijn een biljartclinic organiseerde
in het Scheldemond College in Vlissin-
gen. In tegenstelling tot de eerste editie,
waren nu ook alle directeuren van de
29 Lootscholen in Nederland aanwezig
om kennis te maken met de biljartsport.
Het doel hiervan is om op andere Loot-
scholen ook een tafel te plaatsen (Loon-
tjens bood aan voor de eerste vijf aan-
meldingen gratis een maand lang een
tafel te plaatsen) en in de toekomst
binnen die scholen competities te gaan
houden en mogelijk scholen tegen el-
kaar te laten spelen. Jaap Labrujère,
voorzitter van de vereniging carambole
van de KNBB zei enthousiast te zijn
over het initiatief, evenals Eugene Fagg
directeur van het Scheldemond college.
Op de Lootscholen kunnen leerlingen
zich ontwikkelen in hun tak van sport en
gelijktijdig een opleiding volgen. Na de

opening met als spreekstalmeester Jean
Paul de Bruijn gaven Glenn Hofman en
de jeugdspelers Joey de Kok en Micha-
el Vink demonstraties. Raymond Ceule-
mans gaf uitleg en liet natuurlijk zelf ook
zijn kunsten zien. Onder de aanwezige
leerlingen waren er enkelen, die het
aandurfden om met kritisch toezicht van
grootmeester Ceulemans een paar sto-
ten te proberen. Jean-Paul de Bruijn over
dit project: “Het is de bedoeling dat er
in samenwerking met de KNBB op zo-
veel mogelijk Lootscholen clinics wor-
den gegeven om zo de jeugd te enthou-
siasmeren. Wanneer het biljart dan ge-
durende een bepaalde periode blijft
staan, dan kan de jeugd ook uitgebrei-
der met de biljartsport kennismaken. In
Vlissingen is dat duidelijk al gelukt. Hier
zie je dagelijks leerlingen rondom het
biljart die met of zonder begeleiding
van een vijftal vrijwilligers biljarten. 
We hebben er goed vertrouwen in, dat
het in de rest van het land ook aan-
slaat.”

Wie droomt er niet van om de eerste biljartles te krijgen van Jean-Paul de Bruijn
en Raymond Ceulemans?

In Memoriam Wim du Fossé 
Op 24 april is oud-vice voorzitter en Ere-
lid van de KNBB Wim du Fossé overle-
den.
Wim werd 73 jaar, woonde in Dongen
en was een inwoner die zich in grote ma-
te betrokken voelde bij de Dongense
samenleving.  Oud-wethouder, oud-raads-
lid en ereburger, jarenlang was hij politiek
actief, met name voor de Volkspartij Don-
gen. Van 1974 tot 1986 (en een korte pe-
riode in 1997) vervulde hij het wethou-
derschap. Op 17 maart 1994 ontving
Wim du Fossé een Koninklijke onder-
scheiding voor zijn vele verdiensten. Op
23 september 1999, toen hij 25 jaar
raadslid was, werd Du Fossé benoemd tot
ereburger van de gemeente Dongen. Hij
maakte zich jarenlang verdienstelijk voor
de nationale en internationale biljartsport.
In 1997 werd hij onderscheiden met het
erelidmaatschap van de KNBB en in 2009 benoemd tot ere-bestuurslid van de
CEB. Verder had hij nog tal van andere taken op zijn naam staan: Lid Bondsbe-
stuur van de KNBB, tvs. Vice-voorzitter van de KNBB. (van 23 mei 1987 - 24 mei
1997). Lid van de Beirat der Verbände van de CEB (augustus 1993- 1995) Lid
van het CEB bestuur (van mei 1996-april 2009) Erelid van de KNBB vanaf mei
1997 en Ere-bestuurslid van de CEB vanaf april 2009. Naast zijn inzet voor de
biljartsport was hij ook actief in de voetbalsport. Een erg sociaal man is met dit
overlijden ontvallen. De afscheidsdienst is gehouden op woensdag 1 mei in het
crematorium te Tilburg.

’Een geliefd mens, gaat nooit dood’
Ze zijn ons maar geleend, de vele mooie dingen,
Die lief, vertrouwd en veilig, ons dagelijks omringen.
Het is ons maar geleend, gezondheid, welvaart, leven….
En wij pakken het aan, als was het ons gegeven.
Het is ons maar geleend, alles wat wij beminnen,
Eigenlijk alles hebben wij in bruikleen, de vele aardse dingen,
Ons onbetwistbaar eigendom, eindigen uiteindelijk in herinneringen.

Dagcompetitie libre gewest MN

Drie winnaars in biljartcentrum JBGB

Rolstoelbiljarttoernooi
Steenbergen
Naam Woonplaats Moy AKR pnt HS
1. Roger Kuiper Drunen 1,932 100 11
2. Joost Polak Roosendaal 1,378 85 10
3. Sjaan Brocatus Bergen op Zoom 0,965 75 7
4. Jan Zagers Wernhout 1,393 70 14
5. Mylene Pijpers Rijen 1,013 65 7
6. Joop Beerens Roosendaal 1,217 60 7
7. Jan Versprille Dordrecht 3,078 55 22
8. Henri Dilven Oosterhout 0,731 50 6
9. Koos v.d. Hoff Breda 1,007 45 5

10. Piet v Meer Steenbergen 0,300 40 5

Op 24 april werden  in het JBGB bil-
jartcentrum te Den Bosch de geweste-
lijke finales gespeeld van Midden
Nederland in de spelsoort bandstoten.
Deze kampioenen zullen het gewest
MN vertegenwoordigen op het NK.

De winnaars in de drie verschillende
klassen:
Klasse Naam District
1e klasse W. van Dijk ’t Sticht
2e klasse J. van Gaal Den Bosch
3e klasse G. Schouten Veluwezoom

Op 7 tafels en in 3 dagen kregen als
toppers uit de teamcompetitie van het
district Nijmegen alvast een voorproefje
van het landskampioenschap. Die weg
daarnaar toe ligt na het  weekend van
26 tot en met 28 april nog open voor:

B1: De Kuul 
B2: Old Dutch 
C1: De Waay 2 
C2: Old Dutch 2 & Treffers 2
C3: Heideroosje 3 & DWS 5

De Vriendenkring 6 (bandstoten) moet
genoegen nemen met dit kampioen-
schap. Helaas is er voor hen geen ge-
westelijk of landelijk vervolg. In alle
klassen was het tot de laatste treffer
spannend. Wedstrijden werden beslist
op een totaal verschil van enkele ca-
ramboles. Zo miste De Kuul 7 op 0,4%
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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..

Nieuwe Clubarbiters voor
district Berkel en Slinge
In het voorjaar zijn
er zes cursusavon-
den gehouden voor
aankomend Clubar-
biters van het district
Berkel en Slinge. De
cursus was bij
B.C.B.Misterpoort in
Bredevoort. 
Er werd begonnen
met acht kandidaten
maar helaas is er
één deelnemer door
ziekte na twee we-
ken afgehaakt. Op
23 maart werd het
examen gehouden
en jammer genoeg
zijn er drie kandidaten gezakt voor de
theorie en mochten geen praktijk doen.
De overgebleven vier arbiters zijn wel
geslaagd voor de praktijk, zodat het
district en de KNBB er toch weer vier ar-

biters bij hebben. De cursus werd geleid
door Johan Mensink en het examen af-
genomen door Ad Broekman. 

Van harte gefeliciteerd arbiters.

Vlnr: Miranda Muller-Kobold, Wim Sak, Ton Ars en 
Kevin Broekhuis. Foto: Johan Jansink

Dames district Venlo 

Team ’t Klötske plaatst zich voor gewest
In het weekend van 6 en 7 april wer-
den in Kessel de districtskampioen-
schappen Damesteams gehouden.
Aan deze wedstrijden namen vier
teams deel, te weten De Maasoever,
BC Vôrs, BV ’t Klötske en een team met
speelsters van diverse verenigingen
dat speelde onder naam van Venlo
e.o. Het team van BV ’t Klötske, be-
staande uit Marij Pollaert, Silvy Glisse-
naar, Gerrie Zwambag en Ellen Vrie-

zen eindigde ongeslagen als eerste.
De kampioenen gaan district Venlo ver-
tegenwoordigen tijdens de geweste-
lijke finale Damesteams die gehouden
wordt op zondag 26 mei bij Café de
Sjmiëd in Eijsden.
Team Pnt PP
1. 't Klötske 5 18
2. Venlo e.o. 3 12
3. De Maasoever 2 10
4. BC Vörs 2 8

Ladycup district Venlo

Gonny Roulaux met
voorsprong in Arcen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Gonny Roulaux 't Klötske 12 1.70 11
2. Yvonne Coumans De Jordaan 9 1.21 9
3. Annie Vermazeren De Maasoever 9 0.64 5
4. Diana Tax De Jordaan 8 0.93 8
5. Ine Wolbertus De Maasoever 6 0.88 8
6. Marij Hermens 't Klötske 6 0.72 6
7. Elfriede Achten Vörs 6 1.28 11
8. Ivonne Thijssen De Maasoever 0 0.23 3

Derde divisie driebanden poule 6

Steenwijk 3 in 1 behaalt titel
Café Siemens Midwolda – Steenwijk 3
in 1 2-6. Jaap Middels redde dankzij
0.769 de eer. Bij de gasten zorgde
Tjeerd Vellinga voor 0.813 en serie van
zeven. Viersprong/123 Biljarts – Boeve
Afbouw 4-4. Erwin de Groot zette
0.972 in de boeken. De Driehoek – Ca-
fé Siemens Midwolda 4-4. Theo Peters
scoorde in eigen huis 0.921 en reeks
van acht. De Haven 2 – RSD Schoon-
maakdiensten 6-2. Ronnie van Dijk ver-
loor ondanks een serie van acht en Her-
man Tieman boekte 0.813. BC Stokkers
– HCR Prinsen 3/Urlive.tv 4-4. Axel Bü-
scher kwam tot een reeks van zeven.

Café Siemens Midwolda – Kiri Automa-
ten 6-2. Willie Siemens had niet genoeg
aan een reeks van negen en Jaap
Middels produceerde 0.882. Theo Pe-
ters (De Driehoek) verloor alleen zijn
eerste partij en werd de meest waarde-
volle speler. Met 0.909 zorgde hij ook
voor het beste moyenne. Het kampioen-
schap ging naar Steenwijk 3 in 1 met
de spelers Albert Kooistra, Tjeerd Vellin-
ga, Gijs Elbertsen, Robert Prent, Mein-
dert Rosier en René van Slingerland. In
Daarlerveen had 't Vossenhol met Boe-
ve Afbouw en RSD Schoonmaakdien-
sten twee degradanten.   

Derde divisie driebanden poule 7

Vlag in top 
voor Jan Baars Interieurs/Vink  
Thekes Herpen 8 – Jan Baars Inte-
rieurs/Vink 2-6. Marinus de Haan pro-
duceerde een serie van zeven maar dat
hielp hem niet aan de zege. Bij de
gasten was Anton Hendriksen eveneens
goed voor reeks van zeven. Caudron-Bil-
liardproducts – Thekes Herpen 8 6-2.
Kopman Theo Willemsen zette 0.813 en
serie van acht op het scorebord. Thekes
Herpen 3 – De Hazelaar 2 2-6. Karel
Dekkers kwam met 0.897 voor de dag.
Biljartcentrum Arnhem – Thekes Herpen
2 6-2. Pim Jansen haalde uit met vijfen-
twintig beurten en dertig caramboles en
dat betekende een fraaie 1.200. Bernd
Ouwens kwam tot 0.875. Jan Baars In-
terieurs/Vink – Thekes Herpen 3 8-0.
Frans Sanchez gaf met 1.250 het goede
voorbeeld. Arie Struijk bleef daar met
0.972 iets bij achter. Thekes Herpen 8 –
SenS-Software 6-2. Adrie Bosmans liet
0.897 noteren en Jan Duynhoven 0.795
en reeks van zeven. Thekes Herpen 2 -

De Hazelaar 2-6. Bij de gasten viel vier-
de man Frank van Rooij op met een
mooie serie van tien. Het kampioen-
schap is voor Jan Baars Interieurs/Vink,
dat De Hazelaar één punt voorblijft.
FirmX  doet een stapje terug. Cees Wit-
tens van De Hazelaar is met 87.50% de
meest waardevolle speler.   

Derde divisie driebanden poule 8

Didden Distributie hijst de kampioensvlag

Speelronde 20
La Plaza Hoensbroek 2 – Didden Distri-
butie 0-8. Karina Jetten had aan 0.900
onvoldoende want Luc de Coster be-
haalde 1.166 en maakte daarbij ook
nog een fraaie serie van twaalf. Hol-
land Screen/De Peel 3 – De Mixx 3-5.
Peter van der Heijden vertrok met winst
en 1.166. De Mixx 2 – Bax Totaalrecre-
atie 4-4. Edwin van Woerkum reikte tot
0.945. BC Tegelen 2 – DBC Budel 4-4.
Menno de Vries, die de overstap maakt
naar eerste divisie biljartcentrum De
Molen in Reusel, zorgde voor 0.921 en
reeks van zeven. 

Speelronde 21
Holland Screen/De Peel 3 – De Mixx 2
4-4. Koen van den Hombergh realiseer-
de  1.206. Aangezien hij en zijn team
overstappen naar de Mixx in Geldrop,
betekende dit zijn laatste kunstje in thuis-
basis sportcentrum Ames te Deurne.
Didden Distributie – Van den Berg Bil-
jarts/Vazupol 6-2. Luc de Coster zorg-
de voor 0.897 en reeks van acht. De
Mixx – La Plaza Hoensbroek 2 4-4. Pe-
ter van der Heijden 0.810 ging onder-
uit tegen de 0.945 van Peter van Hou-

welingen. Christian Steenbakkers zette
0.875 neer. Absolute uitblinker was
Benny Smits met 1.071 die Harrie Goot-
zen 0.821 verschalkte. 

Speelronde 22
Ames/De Peel – Didden Distributie 0-8.
Johnny Wauters en Frans van der Spank
brachten de bezoekers op 0-4 en daar-
mee was de titel binnen. Luc de Coster
met een moyenne van 1.060 en Hans
Paashuis maakten het feest compleet. La
Plaza Hoensbroek 2 – Holland Screen/
De Peel 3 4-4. Peter van Houwelingen
versloeg Joop Baars, ondanks dat Baars
met een reeks van acht van acquit ging.
De Mixx 2 – DBC Budel 2-6. Twan van
Zantvoort kwam met 1.029 goed voor
de dag. Bij de gasten onderstreepte
Menno de Vries zijn goede vorm via
1.458 en serie van tien. Hij was met
1.014 de speler met het beste algemeen
gemiddelde in deze poule. Hij moest Luc
de Coster voor laten gaan als meest
waardevolle biljarter. Van den Berg Bil-
jarts/Vazupol – De Mixx 2-6. Peter van
der Heijden behaalde 0.972. Ames/
De Peel en Van den Berg Biljarts/
Vazupol gaan naar de vierde divisie.

Didden Distributie met vlnr: Hans Paashuis, Luc de Coster, Frans van der Spank
en Johnny Wauters
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Waterbeemd 1
5705 DN  Helmond
Tel. +31 (0) 492-536756
Fax.  +31 (0) 492-537156
Website: www.lolaar.com
E-mail:   info@lolaar.com

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

99-jarig café met onlangs geheel 
gerenoveerde hotelkamers 

verblijf € 25,- p.p.p.n. / 
ontbijt € 6,- p.p. / Diner € 19,- p.p. 

Pastoriestraat 20 - 5756 AM Vlierden
Tel. 0493-312432 - www.vlierden.com

Wil je biljarten leren?
BILJARTACADEMY DRUTEN

Klepperheide 11b
(ingang Van Heemstraweg 56)

6651 KM Druten
Inlichtingen: 0487-540592 en 06-54905440 of 06-12618021

TOSCANA-Lichtidee
400 m2 verlichting

zie hierboven voor meer gegevens

www.toscana-lichtidee.nl

Biljartcentrum J.B.G.B.
Maassingel 474 – ’s-Hertogenbosch

Thuislokaal voor 140 biljarters
o.a. Topteam jeugd ’s-Hertogenbosch

tel: 073-6137563
e-mail: biljartcentrumjbgb@telfort.nl

Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

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

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

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

Openingstijden:
Elke dag geopend vanaf 12.00 uur

‘s-Maandags gesloten

Biljartcentrum Kort Oisterwijck
Pannerdenseweg 47, 6686 BC Doornenburg

Telefoon 0481-421418 / 459913
biljartcentrum@kortoisterwijck.nl

www.kortoisterwijck.nl

Elke donderdag en zondag vanaf 18.30 uur kienen

2 matchtafels 2.84 x 1.42
2 biljarts 2.30 x 1.15

Biljartcentrum 
de Molen

Molenstraat 8b, 5541 CL Reusel

De openingstijden zijn op woensdag vanaf 19.00 uur, 
vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur & vanaf 19.00 uur, 

op zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur

Met toernooien of wedstrijden of na telefonisch overleg
ook op andere tijden open. Tel. 0497-337939

District Kempenland

Karper '83 grijpt titel in C1 klasse

Met 883 punten mocht Karper ’83 uit
Mierlo-Hout zich laten kronen tot
districtskampioen Kempenland in de C1
klasse. De succesvolle formatie bestaat
uit Harry Vogels, Peter van der linden,
Ruud van Diepen, Toon Klokgieter en

Jan van der Steen. De gewestelijke fina-
le is zondag 26 mei bij 't Huukske in
Hapert. In de competitie eindigde Du-
bac 2 met 837 punten als tweede. De
Ster legde met 827 punten beslag op
de derde plaats.

Vlnr: Ruud van Diepen, Peter van der Linden, Jan van der Steen, Toon Klokgieter
en Harry Vogels.   

Vierde divisie driebanden poule 10

TMC Group met overmacht 
nummer één 
De Hazelaar 8 – Van den Berg Bil-
jarts/Vetema 2-6. Bij de gasten zorg-
den Harry Meulendijks 0.681 en Arie
Smetsers 0.609 voor de beste presta-
ties. De Hazelaar 7 – BC Ammerzo-
den 7-1. Gerard van Hoorn behaalde
liefst 0.925. Van den Berg Biljarts/Ve-
tema – Van den Berk Assurantiën 6-2.
Harry Meulendijks was nu goed voor
een moyenne van 0.789. Bovendein
maakte hij in deze partij liefst drie se-
ries van zes. René Biemans realiseer-
de 0.657 en ook reeks van zes. BC
Tegelen 3 – La Plaza/Gorissen Furni-

ture 2-6. Leon Mans was bij de thuis-
ploeg de beste met 0.666. Ger Holka
bleek namens de gasten goed voor
0.833. Van den Berk Assurantiën – De
Hazelaar 7 8-0. Edwin van den Boom
nam met 0.769 afscheid van het team
dat ermee ophoudt. TMC Group werd
met liefst veertig punten op overtui-
gende en ongeslagen wijze kampi-
oen. De succesvolle formatie bestaat
uit: Arnold van der Linden, Cees van
Limpt, Jan Spruijt, Bjorn Schaeken, Ba-
hadir Ozturk, Murad Sönmez en Thijs
Manders.   
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Open Liessel driebandentoernooi

Comeback bezorgt Martin van de Water
zege in 't Oude Brouwhuis

Martin van de Water heeft het tweede Open Liessel driebandentoernooi op
zijn naam gebracht. In café 't Oude Brouwhuis bleef hij in zijn woonplaats
in de finale Wout Verspaget dankzij een sterke eindsprint alsnog de baas.
Het toernooi verliep met twintig deelnemers zonder enige wanklank.   

Op maandag betekenden de kwartfi-
nales het einde voor Adriaan Adri-
aans, Gerard Mennen, Gerard van
Someren en Jan van Oosterhout. Tij-
dens de slotavond speelde Wout Ver-
spaget in de eerste halve finale liefst
1.000 moyenne tegen Jan Proenings:
14-8 (14). Aansluitend ging Jan van
Eijk onderuit tegen Martin van de Wa-
ter. In een lange partij versloeg Van
Eijk daarna opponent Proenings in de
strijd om de derde plaats. De finale
ging tussen Wout Verspaget en Martin
van de Water. Met 11-8 had Verspa-
get met nog drie caramboles te gaan

de beste papieren maar Van de Water
sloeg in het tweede gedeelte alsnog
toe via 11-15. Verliezend finalist Wout
Verspaget had eerder in het toernooi
met zes treffers voor de hoogste serie
gezorgd. Ook de kortste partij kwam
met dertien pogingen en veertien ca-
ramboles op naam van de speler uit
Gemert. Het toernooi werd mede mo-
gelijk gemaakt door: John Joosten van
't Oude Brouwhuis, Frits Raymakers na-
mens Van de Bekerom Bloemen, Jan
van Oosterhout, Ondergoed en Nacht-
kleding en Martin van de Water, Weg-
en Waterbouw.

Vlnr: Martin van de Water (1), Wout Verspaget (2), Jan van Eijk (3) en 
Jan Proenings (4) 

Revanchetoernooi 55+

Cor Verbakel en Kees Weerts 
winnen bij In den Sleutel te Deurne 

Het revanchetoernooi 55+ was in café
In den Sleutel (Van Hoof) in de Stations-
straat te Deurne en werd gespeeld in de
spelsoorten libre en driebanden. Bij het
libre waren negen deelnemers. Win-
naar werd Cor Verbakel met in totaal

tien punten. Op de
tweede plaats ein-
digde Gerard Dielis-
sen en als derde
Henk Verbakel. Bij
het driebanden de-
den zestien liefheb-
bers mee en het
bleek bijzonder
spannend. Op de
slotdag waren er
nog drie kansheb-
bers: Henk van der
Schoot, Kees Weerts
en Harrie van de
Weijer. Weerts wist
zijn laatste partij te-
gen Van de Weijer
in winst om te zetten.

Van der Schoot trok in zijn slotduel te-
gen Piet Swinkels aan het kortste eind,
zodat er een barrage nodig was tussen
Henk van der Schoot en Kees Weerts.
Deze barrage werd een prooi voor
Weerts.

Vlnr: Cor Verbakel en Kees Weerts. Foto: Gerard Geurts

In Memoriam Sjef Geerts
Donderdagmorgen 4 april bereikte ons het
droevige bericht dat ons gewaardeerde be-
stuurslid, speler en organisator Sjef Geerts op
69-jarige leeftijd is overleden. Sjef zou dit jaar
gehuldigd worden als 50 jaar lid van de Deur-
nese Biljartbond. Van deze 50 jaar was hij
ruim 25 jaar bestuurslid.
Sjef was iemand die alles vastlegde in de archieven
van zijn kamertje, hier mocht dan ook niemand zon-
der zijn begeleiding komen. Als competitieleider
kreeg hij nogal wat te horen dus een flinke aanwas
van zijn archief was het gevolg. Naast de opzet van
de jaarlijkse competitie libre en driebanden verzorg-
de hij samen met dochter Henny (die handiger is met de computer) de opzet van
het Bondsboekje. Ieder lid van de Deurnese Biljartbond kreeg, nadat het gedrukt
was, zo’n boekje met daarin alle speeldata, kampioenenpagina met foto’s en
standenlijsten, alle verenigingen met spelers in de verschillende klassen met hun
gemiddelde.
Behalve dit alles maakte hij alle voorbereidingen voor de finaleavonden van al-
le klassen zodat iedereen wist waar en wie er kampioen zou kunnen worden.
Sjef was iemand die voor iedereen het beste wilde en zichzelf niet voorop zette.
Zijn kundigheid en humor tijdens de bestuurs-, contact-, en jaarvergaderingen
zullen we allemaal missen.
Naast zijn werkzaamheden voor de Deurnese Biljartbond was Sjef het aan-
spreekpunt en organisator van het jaarlijkse Pinkstertoernooi driebanden voor
5 spelers uit de gemeente Deurne en 5 spelers buiten deze gemeente voor een
plaatselijk café. Ook hier werden alle partijen vastgelegd voor naslagwerk,
zoals kortste partij, hoogste serie en alle moyennes van de afgelopen 44 jaar.
Nu we nagaan hoeveel tijd dit gekost moet hebben, naast zijn dagelijkse werk-
zaamheden, moeten we niet alleen Sjef bedanken maar ook zijn vrouw Ad en
dochter Henny voor al hun inzet voor de biljartsport in Deurne en omgeving.
Wij wensen Ad en Henny veel sterkte in deze moeilijke periode.

Bestuur en alle leden Deurnese Biljartbond en organisatie Pinkstertoernooi.

Driebanden speelweek 6
In de eerste klasse pakte Frank Jonker
flink uit met een moyenne van 1.433.
De speler van HGL verzamelde de 43
caramboles al na dertig beurten. Bij
TBK bleek Leo van Veggel goed voor 22
uit 28. Voor 't Vertierke was Arno van
Schayk in de tweede klasse na zesen-
twintig pogingen aan zijn achttien tref-
fers. Christ van der Heijden (De Zwaan-
tjes) produceerde een serie van negen.
Wilbert Kivits won in de vijfde klasse
namens ’t Turfke A met een totaal van
veertien na 22 pogingen.  

Driebanden speelweek 7
De Zwaantjes haalde in de eerste klas-
se uit bij Vriendenkring. Nico van den
Heuvel 1.519 na 41 uit 27 en daarbij
was met tien caramboles bijna de hoog-
ste serie. Teamgenoot Hans Vermulst re-
aliseerde 1.114. Namens D’n Anlaup
scoorde Jan Pluijm 36 caramboles na
33 beurten. Cor Janssen van Nooit Ge-
dacht kwam in de vijfde klasse met
twaalf treffers na vierentwintig pogin-
gen goed voor de dag. Edwin Munsters
('t Turfke) scoorde achttien keer na
slechts zesentwintig pogingen.  

Driebanden speelweek 8
Namens HGL haalden drie spelers flink
uit in de eerste klasse. In 't Ankertje be-
haalde Ivan van Oosterhout een fraai
moyenne van 1.550 na 31 uit 20. Hen-
nie van Moorsel scoorde 1.153. Team-
genoot Frank Jonker kwam tot een serie
van tien waardoor de reeks van elf van
Hans van Eijk onaangetast bleef. Bij VI-
OS bleek Gerard van Someren goed
voor precies 1.000. Pomerans had met
Mari van Hout via 31 uit 23 (1.348)
een prima biljarter. Ook in de tweede
klasse vuurwerk en wel van Wout Ver-

spaget (De Zwaantjes). Hij produceerde
23 caramboles na 19 pogingen en dat
betekende 1.210. Hij evenaarde met
zeven de hoogste serie in deze klasse.
Albert Bor ('t Turfke) kwam in de derde
klasse tot veertien treffers na achten-
twintig beurten. Gerrit van de schaaf
(ONA) hoefde één keer minder van zijn
stoel voor zijn totaal van twintig. Klasse
vier leverde Jurgen Leijsten van 't Turfke
goed spel op met achttien uit achten-
twintig. Petra Koppens gaf het goede
voorbeeld in de vijfde klasse want de
speelster van ’t Vertierke reikte tot haar
totaal van zes punten na 29 pogingen.   

Driebanden speelweek 9
Frank Jonker gaf in de eerste klasse na-
mens HGL de toon aan via 43 caram-
boles na 29 beurten en dat leverde ge-
middelde op van 1.482. Bij VIOS ge-
bruikte Frits van Seccelen evenveel po-
gingen maar dan voor 22 treffers. Voor
De Zwaantjes kwam Hans Vermulst tot
39 uit 36. Voor D’n Anlaup staken er in
café In den Sleutel te Deurne twee spe-
lers bovenuit. De kortste partij ging met
22 punten na 25 beurten naar Ronald
Roozen. Zijn kopman Jan Pluijm reali-
seerde 36 uit 35. In de derde klasse
stond Toon van Lieshout (Internos) na 29
pogingen bij zijn totaal van tweeën-
twintig. 

Driebanden speelweek 10
In klasse één was Jan van Geffen (Po-
merans) na vijfentwintig beurten al aan
zijn 32 caramboles: 1.280 als moyen-
ne. Leo van Veggel (TBK) scoorde 22
keer na 23 pogingen. Frans van Hooff
(De Zwaantjes) stond in de tweede klas-
se na 24 beurten aan zijn totaal van
23. Wim Smits van Ons Vermaak viel
goed in met 27 pogingen en 21 treffers.     

District Kempenland

De Hangijzers 2 winnen 
kampioenschap C2 klasse in De Mixx

In biljartcentrum De Mixx te Geldrop
streden de Hangijzers 2, de Zwaan 3
en de Kraanvogel 2 om de titel in de

C2 klasse van het
district Kempen-
land. De Hangijzers
2 uit Bladel versloeg
de Zwaan 3 met
38-30. Tegen de
Kraanvogel 2 werd
met 38-22 gewon-
nen. Het duel tussen
de Kraanvogel 2 en
De Zwaan 3 kreeg
een 30-33 eind-
stand. 
Het winnende drie-
tal bestaat uit
Maikel Dijkmans,
Dianne van Hout en

Niels van Lierop. De gewestelijke
eindstrijd is op zondag 2 juni bij de
Oase in Sittard.

Vlnr: Niels van Lierop. Dianne van Hout en 
Maikel Dijkmans
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Kader poule Limburg

Close finish voor 
kampioen BouwCenter Van Hoppe

BouwCenter Van Hoppe met vlnr: Adri Dijkmans, Piet van Dooren, Jos Bierens
en Bert Vermeulen. Foto: Paul Brekelmans

Speelronde 21
Ames/Optiek van Gool/De Peel –
't Zwaantje 4-4. Noud Janssen scoorde
met 71 caramboles de hoogste serie.
BC Tegelen – Halfweg 2-6. Bij de be-
zoekers hadden twee spelers negen po-
gingen nodig, namelijk Piet Volleberg
(270) en Herman Robins (170). Bouw-
Center Van Hoppe – De Oase 6-2. In
deze topper won Adri Dijkmans met
170-150 (9) van Cor Heespelink. Johan
Martens en Bert Vermeulen hadden veel

pogingen nodig om tot winst te gera-
ken. Emile van Steenis, 190 uit 9, redde
de eer. Op de Klos – Ames/Van Esch
Biljarts/De Peel 6-2. Wiel Wolters reali-
seerde honderdzestig punten na zes
omlopen. 

Speelronde 22
Ames/Van Esch Biljarts/De Peel – Bil-
jartakademie Eindhoven 6-2. Harry Vo-
gels bleek de snelste bij de thuisploeg
met honderdtien treffers na negen beur-
ten. Jaap Peerenboom vertrok met
20.00 moyenne en winst. De Maasoe-
ver – BouwCenter Van Hoppe 6-2. Jan
Liebregts 130 uit 6 en Wim Welten 180
uit 7 hadden er zin in. Bert Vermeulen
redde de eer. De Oase – Ames/Optiek
Van Gool/De Peel 4-4. Hennie Kersten
via 110 uit 8 en Cor Heespelink met
170 uit 11 realiseerden de thuiszeges.
Voor de bezoekers was Peter Hendriks
met honderdtwintig treffers na zeven po-
gingen de beste. Jos Verberne zorgde
voor de andere uitzege. Het gevolg
was dat BouwCenter Van Hoppe, De
Oase en Halfweg allemaal op 28 pun-
ten finishten. Van Hoppe en De Oase
hadden met 101-75 hetzelfde aantal
partijpunten. Het percentage van 86.44
bracht Duizel de titel. Halfweg dus der-
de en BC Maarland Arrows Dakservice
eindigde als vierde. De play-offs tussen
Halfweg en BC Maarland eindigde in
1-7.

Johan Martens. Foto: Rens van Grins-
ven.

Vierde divisie driebanden poule 7

DOS Hattem trekt aan het langste eind
Carambole 13 – HGL Urk 4-4. Een se-
rie van zes kon Harry Grolleman niet
aan een zege helpen tegen Jan Kra-
mer: 26-30 (43). Carambole 2 – BC
Stokkers 2 8-0. Ton Vloedgraven pro-
duceerde een mooie reeks van acht en
0.68. Teamgenoot Bennie Jannink

scoorde een serie van zes. Carambole
13 – Dos Hattem 6-2. Deze nederlaag
in de slotronde deerde DOS Hattem
niet. Dolf Sluiter, Albert Plender, Tjisse
Meindertsma en Peter Kniest hadden
zich een week eerder al verzekerd van
de titel.   

Vierde divisie driebanden poule 8

SV Orderbos zet stap omhoog
Jan Baars Interieurs/Vink 2 – HCR Prin-
sen 4/Urlive.tv 6-2. Frans Sanchez
haalde uit met 0.967. HCR Prinsen
4/Urlive.tv – Het Huis 6-2. Jan Scholten
0.612 was bij de thuisploeg de beste.
Karolus Karssen 0.714 en serie van ze-
ven redde de eer. Driehoek/Loca

Kweek – HCR Prinsen 5/Urlive.tv 2-6.
Voor de bezoekers zorgde Tinus Doorn-
berg voor 0.609 en reeks van zeven.
De titel ging naar SV Orderbos met de
spelers Wil L’Ecluse, Hans Slager, Char-
les Kroes, Cees Reinders en Joop van
den Burg.   

Vierde divisie driebanden poule 1

Biljartcentrum Osdorp 5 verslaat
kampioen 't Koetshuys 
Biljartcentrum Osdorp 5 – 't Koetshuys
6-2. Toon Schaap, Jeffrey de Rue en
Ruud Muller hielden de punten in eigen
huis. Voor de bezoekers kwam Ben de
Graaf als enige tot winst. DV Lang Rond
– Biljartcentrum Osdorp 5 2-6. Toon
Schaap bleek met 0.568 de beste van

iedereen al kwam Jan Mosch tegen
hem slechts één carambole tekort. 't
Koetshuys – Hairstyling Peter Borst 8-0.
In Haarlem werd 't Koetshuys kampioen
en de succesvolle formatie bestond uit
Ab Rooyers, Jelle Brandsma, Ben de
Graaf en Edwin Timmerman.  

Dagcompetitie district ’s-Hertogenbosch

Adriaan van den Berg wint libre
1e klasse in biljartcentrum JBGB 

Foto: Boy de Groot

Adriaan van den Berg van vereniging De
Hazelaar uit Rosmalen is dankzij een
goed gespeelde finalepartij kampioen
geworden in de eerste klasse libre dag-
competitie district Den Bosch. Lang zag
het er naar uit dat Frans van de Broek,
van vereniging NGTR, er met de buit
vandoor zou gaan. In een prima finale-
duel was Van den Berg alsnog de beste.
Van de Broek had wel het hoogste alge-
meen moyenne met 7.01 en ook de kort-
ste partij met een gemiddelde van
10.00. De hoogste serie kwam met 57 in
biljartcentrum JBGB eveneens op zijn
naam. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Adriaan van den Berg De Hazelaar 8 6.27 49
2. Karel Keller NGTR 8 3.48 37
3. Frans van de Broek NGTR 8 7.01 57
4. Anton Lopulalan De Helftheuvel 4 3.51 21
5. Piet van Gaal Sonnevanck 2 3.57 20
6. Theo van de Steen De Kruiskamp 0 4.88 33

Gewest Midden-Nederland afdeling 2

Locaties teamfinales
25 en 26 mei
Klasse Lokaal + plaats
A Vink in Veenendaal
B1 't Fabeltje in Oss
B2 't Ottertje in Ottersum
C1 De Hazelaar in Rosmalen
C2 (1) De Zandloper in Bergharen
C2 (2) Kaketoe in Nijmegen
C3 (1) De Hoeve in Lith
C3 (2) De Berchplaets in Berghem
Dames Renkum

Gewest Zuid-Nederland afdeling 2

Speeldatums en 
locaties teamfinales
Klasse Datum Lokaal + plaats Tijdstip
B1 1 juni De Greune Mert, Eijsden 11.00 uur
B2 25 mei De Herströat, Horst 10.30 uur
C1 26 mei 't Huukske, Hapert 10.00 uur
C2 2 juni De Oase, Sittard 10.00 uur
C3 1 juni De Smis, Duizel 10.30 uur
Dames 26 mei De Sjmiëd, Eijsden 11.00 uur

Vierde divisie driebanden poule 9

Moira toch nog als eerste aan de finish
De Hazelaar 6 – Pegra Woondecor
Oss 4-4. Duur puntverlies voor Pegra
dat met Dirk Thiele en George van Och
winnende spelers had. Voor de thuis-
ploeg waren Ronald Hulsken 0.625 en
Jo van den Hanenberg succesvol. Ulti
Print – De Zwaan 3 Hotel-Rest. 4-4.
Hans Rottjers gaf met 0.657 het goede
voorbeeld. Moira – Thekes 6/Forel
Bergharen 6-2. Eddy Verhoeven 0.882
en Herman Schiks 0.657 waren de
beste spelers. TOG/Concordia – Biljart-
centrum Arnhem 7 8-0. In biljartcentrum
Kort Oisterwijck te Doornenburg be-
haalde Ivo Gerritsen 0.638. De Haze-
laar 5 – Broekman Mode 8-0. Gert
Swinkels bleek goed voor 0.697. De
Zwaan 3 Hotel-Rest. – Moira 2-6. Christ
van der Heijden redde de eer dankzij

serie van zeven en 0.612. Bij de kam-
pioen van Zaal Verploegen uit Wijchen
was Eddy Verhoeven dus de enige die
verloor. André Meijer, Winfried Smol-
ders en Theo Reuver zorgden voor de
winst en de titel. Autobedrijf Starfit – De
Hazelaar 6 3-5. Rick Niels 0.666 bleef
Frank van Rooij 0.622 nipt de baas. Pe-
gra Woondecor Oss – TOG/Concordia
6-2. Dirk Thiele 0.681 versloeg Ivo Ger-
ritsen 0.636. Pegra eindigde evenals
Moira op 36 punten maar verloor het
op partijpunten. Thekes 6/Forel Berg-
haren – De Hazelaar 5 2-6. Gert Swin-
kels 0.750 en Arno van Teefelen 0.675
sloten in stijl af.

District ’s-Hertogenbosch klasse C2

Gewest voor DVS/De Zwaan en Rio Bar 
na strijd in Het Wapen van Eerschot 

Op zaterdagmiddag 27 april streden
DVS/De Zwaan, Rio Bar en
Asperia/Aquarest om de titel in de C2
klasse van het district Den Bosch. Bo-
vendien plaatsten zich de nummers één
en twee voor de gewestelijke eindstrijd.
In Het Wapen van Eerschot te Sint-
Oedenrode waren de verschillen klein.
Asperia verloor met 24-30 van DVS/De
Zwaan. Rio Bar en Asperia gaven el-
kaar bijna niets toe: 28-27. DVS/De

Zwaan tegen Rio Bar kreeg een remise
via 28-28. Het resultaat was dat
DVS/De Zwaan kampioen werd en de
spelers waren Jan van Schijndel, Peter
Smits, Ben van Roosmalen en Harry van
Schijndel. Rio Bar greep naast de titel
maar kwalificeerde zich wel voor de ge-
westelijke finale. Het jeugdige drietal,
met NK ervaring in 2012, bestaat uit
Daan Wilsens, Sharon van Dijk en
Robin Tolk. 
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Artistiek 1e klasse

Randy Loenen wint enerverend NK 
in De Wellse Vaert

Eric van Kampen maakte een bliksemst-
art, die ook hemzelf verbaasde: hij
scoorde 54 punten (72%) in de eerste
set en sloeg daarmee een gat van 18
punten met de nummers twee en drie,
Eric van Hoorn en Robert van Veenen-
daal. In de tweede set schoot Randy
Loenen uit zijn slof (53 punten,
70,66%). Van Veenendaal scoorde ook
deze set goed (32 punten). Van Hoorn
duikelde door een score van slechts 14
punten naar de zevende plek in het tus-
senklassement. Na twee sets leidde Loe-
nen, gevolgd door Van Kampen en Van
Veenendaal. In de derde set consoli-
deerden bijna alle spelers hun positie,
alleen Van Kampen en Van Veenendaal
wisselden van plaats. En ook na vier
sets veranderde er weinig in de tussen-
stand, afgezien van een achterhoede-
gevecht waarbij Cock Ooms zich ten
koste van Shane Hilgers op de vijfde
plaats nestelde. De zo sterk gestarte Er-
ic van Hoorn moest in deze ronde de
rode lantaarn van John van Essen over-
nemen. Hilgers, Van Kampen en Loenen
stelden in de vijfde ronde teleur met la-
ge scores. Van Veenendaal profiteerde
hiervan en nam de koppositie van Loe-
nen over, zij het met slechts één punt
verschil. Al gedurende de zesde set wist
Willem Schreuder, die standvastig
speelde, zijn persoonlijk record van
175 punten te verbeteren. Doordat Van
Veenendaal een compleet mislukte zes-
de set speelde (19 punten) leek er voor
Loenen geen vuiltje meer aan de lucht te
zijn. De voorsprong op zijn enige con-
current bedroeg op dat moment 26 pun-
ten. Van Kampen en Ooms lagen in-
middels al op een achterstand van res-

pectievelijk 49 en 51
punten. Door het ma-
ken van het tweede
figuur in de laatste
set evenaarde Loe-
nen zijn persoonlijk
record van 246 en
hij bouwde de voor-
sprong uit tot 29
punten. Van Veenen-
daal gaf echter niet
op en maakte het
vierde figuur, een
tienpunter. Loenen re-
aliseerde daarop het
vijfde en zevende fi-
guur en Van Veenen-
daal alleen het ze-
vende figuur. Het ver-
schil was nu 25 pun-
ten. Van Veenendaal
maakte het achtste fi-
guur in één poging
en verbeterde daar-
mee en passant zijn
persoonlijke record.
Loenen miste figuur
nummer acht. Van
Veenendaal ging
sterk door en hij
maakte ook het ne-
gende figuur, alweer

in één poging. Loenen begon wat te ver-
krampen en miste alweer. Het verschil
was nu nog maar 10 punten. De beslis-
sing moest komen uit het laatste figuur,
een tienpunter. Robert van Veenendaal
scoorde dat laatste figuur en Randy Loe-
nen miste wederom. Met een gelijke
stand in punten moest het aantal pogin-
gen de doorslag geven: 161 pogingen
voor Loenen, Van Veenendaal had 2
pogingen meer nodig en dat betekende
een gouden medaille voor Loenen. In de
laatste set scoorde Cock Ooms 51 pun-
ten, waardoor hij zich van een bronzen
medaille wist te verzekeren, ten koste
van Eric van Kampen die vrijwel het ge-
hele toernooi op de derde plek had ge-
staan. Bij de huldiging kon Loenen een
traantje wegpinken over zijn titel en de
zo begeerde plek in de ereklasse, die
hij nu bereikt had. 
Nieuwe persoonlijke records:
Randy Loenen van 246 naar 264    
(= van 46,85% naar 50,28%)
Robert van Veenendaal van 243 naar
264 (= van 46,28% naar 50,28%). Dit
was de derde verbetering van zijn PR in
dit seizoen.
Willem Schreuder van 175 naar 219 
(= van 33,33% naar 41,71%)
Tekst: Ewald Holzhaus.

Naam Pnt Pog Serie %
1. Randy Loenen 264 161 45 50.28
2. Robert van Veenendaal 264 163 30 50.28
3. Cock Ooms 238 171 30 45.33
4. Eric van Kampen 225 173 55 42.85
5. Willem Schreuder 219 176 36 41.71
6. John van Essen 169 179 14 32.19
7. Eric van Hoorn 163 175 35 31.04
8. Shane Hilgers 157 175 35 29.90

In het weekend van 6 en 7 april vond in De Wellse Va-
ert in Welberg het NK artistiek eerste klasse plaats. Na
afloop van de Grand Prix cyclus waren de eerste drie
spelers van de ranglijst van deze klasse al gepromo-
veerd naar de ereklasse. De nummers vier tot en met
elf van de ranking 1e klasse gingen nu op één biljart
de strijd over 70 figuren met elkaar aan voor niet al-
leen de nationale titel, maar ook voor de laatste te ver-
geven plek voor de ereklasse van het volgende sei-
zoen. Randy Loenen en Robert van Veenendaal ein-
digden beiden op 264 punten maar Loenen gebruikte
twee pogingen minder. 

Foto: De Wellse Vaert

Vierde divisie driebanden poule 2

Sport/Biljartshop Leiden 
eindigt met 41 punten
Quant Schilderwerken – NHD Borden
Appel 4 6-2. Sebastiaan de Bruijn gaf
met 0.833 het goede voorbeeld. Hair-
styling Peter Borst 2 – Sport/Biljartshop
Leiden 2-6. George Kenter vertrok met
1.111 winst op zak. Dick Roelofs
0.714 redde de eer. Sport/Biljartshop
Leiden – Blauw Wit/De Klos 2 8-0. Nu
reikte Kenter tot 0.750. Biljartcentrum
Osdorp 7 – Biljartcentrum Osdorp 6
4-4. Bij het zesde team zorgde Pieter

Lammerts voor een fraaie serie van ne-
gen caramboles. Hairstyling Peter Borst
2 – Quant Schilderwerken 4-4. Dick
Roelofs 0.806 wees Gerrit Schrijver
0.741 terug. Meer Effect – Sport/Bil-
jartshop Leiden 2-6. Ook in het slotduel
bleef de kampioen ongeslagen. Het
team van biljartcentrum Oegstgeest be-
haalde 41 punten na 22 wedstrijden
en had daarmee liefst tien punten voor-
sprong.   

Bij vereniging OVNA in Ommel

Mierlo en Steeds Vooruit in top 3 
LOLAAR nederlaagtoernooi  
De koppositie van de Deurnese vereni-
ging De Peel is in april enkele keren in
gevaar gekomen. Op de laatste zater-
dag van die maand kwam BV Mierlo
op bezoek en die ploeg bleef met
117% slechts 1% verwijderd van de
lijstaanvoerder. Steeds Vooruit uit Liessel
was 20 april te gast in Ommel en die
ploeg behaalde 116 procent. Vrienden-
kring uit Deurne (St. Jozef) ging onderuit
en bleef steken op 95%. Na zeven wed-
strijden is de balans in evenwicht. Drie
teams hebben gewonnen, één gelijk-
spel en drie nederlagen. 
Meer informatie of inschrijvingen via de
site www.astensebiljartbond.nl en dan

bij Nederlaagtoernooien aanklikken:
Lolaar/Ovna.
Team Plaats %
1. De Peel Deurne 118
2. BV Mierlo Mierlo 117
3. Steeds Vooruit Liessel 116
4. ’t Krijtje Asten-Heusden 100
5. Vriendenkring Deurne 95
6. De Pandoer Asten-Heusden 94
7. Nooitgedacht Asten 89

Libre klein dames 2e klasse

Corry van de Laar slaat in 
slotronde NK in Hoogeveen toe

Na vijf ronden van het NK libre klein da-
mes tweede klasse had Siepie Ebbes de
maximale tien punten. Corry van de
Laar stond op twee punten achterstand
omdat de Boekelse in de vierde sessie
verloren had van Janet Kwast. Heidi Pla-
tenkamp en Maria van Hoof stonden
voor de slotdag op respectievelijk plek
drie en vier. Op zondag maakten Ebbes
en Van de Laar in ronde zes beiden
geen fout. Bij vereniging HBC in Hoog-
eveen zodoende een droomfinale tussen
de twee titelkandidaten. Siepie Ebbes
had 44 caramboles te gaan en Corry
van de Laar 47. Van de Laar trok met

47-34 na 35 beurten
aan het langste eind.
Beide speelsters al-
dus op twaalf pun-
ten. Vanwege het feit
dat er met interval
gespeeld werd, be-
sliste niet het alge-
meen gemiddelde
maar het percentage
gemaakte carambo-
les. Dit zou overigens
dezelfde uitslag ge-
geven hebben. Corry
van de Laar had
slechts drie treffers te
weinig en met
99.08% ging de na-
tionale titel naar
haar. Siepie Ebbes
eervol tweede en
Maria van Hoof van

vereniging De Zwaan uit Middelbeers
greep het brons. De als zesde geëindig-
de Janet Kwast zette met 2.04 het beste
algemeen moyenne in de boeken. Jolan-
da van den Corput produceerde met
veertien treffers de hoogste serie.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Corry van de Laar Germenzeel 12 1.51 10
2. Siepie Ebbes Club 70 12 1.37 9
3. Maria van Hoof De Zwaan 8 1.00 7
4. Heidi Platenkamp Kanaalzicht 6 1.13 7
5. Jolanda van den Corput Merwehof 6 1.44 14
6. Janet Kwast Harlingen 4 2.04 13
7. Marian Walravens WHC 4 1.75 10
8. Ada Gerritsen Bartelshoek 4 0.93 7

Vlnr: Maria van Hoof (3), Corry van de Laar (1) en 
Siepie Ebbes (2). Foto: K. van Bruggen

Kaderbeker voor HWA Alblasserdam 

Tijdens de bekerfinale voor kaderteams
in Sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen
wist HWA Alblasserdam in de eindfase
met 6-2 te winnen van thuisclub De Ha-
zelaar en zo de beker te veroveren.
Wilfried van Beek en Gerard Johler na-
men in de eerste sessie een 4-0 voor-
sprong. Alex Ulijn van De Hazelaar
wist de spanning terug te brengen door

in zeven omlopen
met een slotserie van
140 een ruime zege
op Reier van Kooten
te behalen.
Op de andere tafel
nam Ad Finmans,
met series van 94,
40 en 47 een 181-
26 voorsprong te-
gen Dennis Polman.
De laatste knokte
zich terug in de wed-
strijd maar zag toch
Ad Finmans in
twaalf beurten uit
gaan. Na vorig jaar
op een vierde plaats
te zijn geëindigd

was de hoofdprijs nu dus voor HWA
Alblasserdam.
Eerder had HWA Alblasserdam in de
halve finale met 6-2 gewonnen van De
Markt/De Onderbouw. De Hazelaar
kwam met 5-3 ten koste van Moira uit
Lith in de finale. Moira trok in de strijd
om de derde en vierde plaats aan het
langste eind.

Het kampioensteam HWA Alblasserdam
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Poolbiljart jeugd

Tim de Ruyter en Jan van Lierop
zeer succesvol tijdens NK

junioren ging de titel
naar de zestienjari-
ge Rotterdammer
Sahin Sayim. Op de
tweede dag van het
toernooi werd de dis-
cipline 8-ball ge-
speeld. De uit Deur-
ne afkomstige der-
tienjarige Jan van
Lierop wint bij de pu-
pillen. Bij de junioren
was de eerste plaats
voor Guido Janssen
uit Herkenbosch.
Zondag, eerste paas-
dag, werd de disci-
pline 9-ball gespeeld
en bij de pupillen
was Jan van Lierop
wederom de sterkste.
Bij de junioren pakte
Tim De Ruyter uit Roo-
sendaal de titel. 
Maandag, tweede
paasdag, werd het
toernooi afgerond
met de discipline

10-ball. En ook deze laatste dag werd
Jan van Lierop Nederlands kampioen
bij de pupillen. Tim De Ruyter pakte zijn
tweede titel bij de junioren.

Het NK poolbiljart jeugd werd van 29 maart tot en
met 1 april 2013 gehouden in Poolcafé Delfshaven te
Rotterdam. Er waren pupillen, tot en met 15 jaar, en
junioren, van 16 en 17 jaar. Dit jaar was wederom de
achtjarige Megan Rademakers de jongste deelnemer
van het toernooi. Bijzonder succesvol waren Jan van
Lierop bij de pupillen en Tim de Ruyter bij de junioren.

Vlnr: Jan van Lierop en Tim de Ruyter. 
Foto: Stefan Osnabrug

Vrijdag werd er begonnen met de disci-
pline straight pool. Bij de pupillen tot 16
jaar won de dertienjarige Kaylash Per-
sad uit Capelle a/d IJssel goud. Bij de

RPC 9-ball individueel

Ayhan Ozver verdiende winnaar 
in snooker- en poolcentrum Woensel
Op een eindelijk
zonnige zondag in
april werd alweer
het laatste RPC 9-
ball individueel
toernooi gehou-
den voor dit pool-
seizoen. Met een
opkomst van ne-
gentien leden was
de organisatie te-
vreden. In snoo-
ker- en poolcen-
trum Woensel te
Eindhoven toonde
Ayhan Ozver zich de beste. 

De deelnemers werden in vier poules in-
gedeeld, de beste twee spelers gingen
door naar de eindronde en duelleerden
voor het prijzengeld. Gezien het deel-
nemersveld beloofde het een spannen-
de middag te worden. De kersverse
Nederlands pupillenkampioen Jan van
Lierop werd ook verwelkomd. Om even
na 13:00 uur begon het toernooi. Er
was veel sportieve strijd tijdens de pou-
lefase. Helaas was Michiel Timmermans
de eerste speler die strijdend ten onder-
ging in zijn poule.
De kwartfinales leverden erg leuke par-
tijen op zonder echte verrassende uit-
slagen. Jan van Lierop, Aziz Moussati,
Martin Sawicki en Ayhan Ozver dron-
gen door tot de halve eindstrijd.
Van Lierop ging, door zijn stabiele spel
en met een beetje fortuin aan zijn zijde,
met 6-4 naar de finale en dat was ten
koste van Moussati. Ozver versloeg op
zijn beurt Sawicki met een klinkende
6-2 overwinning. 

De finale leek gelijkopgaand, maar uit-
eindelijk moest Jan van Lierop toch nog
capituleren voor de goed spelende Ay-
han Ozver: 6-2. Ozver speelde de ge-
hele middag rustig, geconcentreerd en
zeer doeltreffend. De man van de con-
stante. De uiteindelijke terechte winnaar
van het toernooi. Hiermee is een einde
gekomen aan een mooie maar vooral
een geslaagde toernooireeks dit sei-
zoen. De meeste spelers zien we weer
op de bekerfinale op 12 mei bij sport-
centrum Ames in Deurne. Verder willen
we SPC Woensel bedanken voor hun
gastvrijheid en Linda Bijsterbosch voor
de bediening deze middag.

Beste RPC leden: 
Denk aan een tijdige inschrijving voor
het komende seizoen.
Draag je de RPC een warm hart toe,
kom dan bij ons in het bestuur, we zoe-
ken nog enthousiaste leden die een
beetje vrijetijd willen opofferen voor het
belang van onze leden.

Vlnr: Wim van den Bosch en Ayhan Ozver. 
Foto: Sonny van den Bosch 

Eredivisie topteam ronde 10

Van het erepodium staat alleen 
de volgorde nog niet vast

Nadat ook het tweede gedeelte van
speelronde tien was gespeeld, Etikon
kwam al eerder in actie, staat de top
drie vast. Opvallend was het grote aan-
tal 5-1 uitslagen. Etikon kan op 4 mei in
thuisbasis HCR Prinsen te Haarlo de titel
in de wacht slepen. Biljartkeu.nl/De
Veemarkt en De Graafschap Biljarts du-
elleren op die dag bij De Wellse Vaert
om de tweede plaats. Op 18 mei is de
slotronde. 

Osdorp/Biljartshop Leiden, 
Biljartkeu.nl/De Veemarkt
en Biljartcentrum Arnhem
Osdorp/Biljartshop Leiden – Biljartkeu.nl/

De Veemarkt 0-6. Opvallendste speler
was Raymund Swertz die de tweehon-
derd caramboles 47/2 na series van
120 en 80 bij elkaar had. Zijn teamge-
noot Ludger Havlik speelde 12.50 moy-
enne bij het bandstoten en Michel van
Silfhout won in het 71/2. 
Biljartkeu.nl/De Veemarkt – Biljartcen-
trum Arnhem 5-1. Swertz en Van Silf-
hout hadden nu zes pogingen nodig en
Havlik deelde in een marathonpartij met
Markus Dömer. Osdorp/Biljartshop Lei-
den – Biljartcentrum Arnhem 2-4. Ferry
Jong redde de eer voor de Amsterdam-
se thuisploeg. 

De Graafschap Biljarts – 
De Wellse Vaert 5-1 
Gert-Jan Veldhuizen snelde, met hoog-
ste reeks van 193, in twee omlopen
naar de finish van tweehonderd punten
47/2. De Wellse Vaert – TS Metals/
Zandweerd 5-1. Nu was het Wiel van
Gemert die tot 100.00 moyenne in het
47/2 kwam en dat was vooral dankzij
een reeks van 198. Fabian Blondeel be-
haalde zijn tweede remise in het band-
stoten. De Graafschap Biljarts – TS Me-
tals/Zandweerd 5-1. Ook Dave van
Geel kwam tot zijn tweede gelijkspel bij
het bandenspel en nu was Frank Ver-
meulen de tegenstander. Martien van
der Spoel zorgde met honderdvijftig uit
vijf in het 71/2 voor de kortste partij.

Wiel van Gemert. Foto: Sebina Megens 

Kader poule Oost-Nederland

Billardcafé De Veemarkt 
naar halve finale
Billardcafé De Veemarkt – 't Centrum
Vaassen 6-2. Willem Siebelink zorgde
voor de kortste partij met honderd-
tachtig caramboles na zeven beurten.
Kopman Gerard Stijf hoefde maar één
keer meer van zijn stoel voor de twee-
honderdveertig treffers. Ronald van
Gooswilligen bleef ook aan de goede
kant van de score met honderdtachtig
uit elf. Paul Wissink redde de eer.
BV Overkamp – Pomerans 1928 De
beste partijen kwamen op naam van de
bezoekers. Bertil Knopers 170 uit 5 en
Jacob Bergsma 170 uit 7. Kabelrups.
com/Kronenhuis – Billardcafé De Vee-
markt 0-8. Uitgerekend in de laatste
wedstrijd van het seizoen ging de on-
geslagen kampioen onderuit. Gerard
Stijf met tweehonderdveertig punten na

zes pogingen was de beste. Teamge-
noot Heinz Schmale volgde op de voet
met tweehonderdtien uit zeven. Bui-
ting/Zandweerd 3 – BV Overkamp 6-2.
Rob Pot redde de eer. Runner-up Pome-
rans 1928 plaatst zich rechtstreeks voor
de halve finale.

Play-off wedstrijd
Billardcafé De Veemarkt – Willemsen
Bestratingen/Ons Huis 6-2. In Doetin-
chem trok Gerard Stijf de goede lijn
door met een totaal van 240 na 7 beur-
ten. Ronald van Gooswilligen had één
poging meer nodig. Willem Siebelink
haalde het na negen omlopen. Alleen
Heinz Schmale ging onderuit tegen Roy
Gierkink. De Veemarkt dus ook naar de
halve eindstrijd.       

Kader poule Brabant

Carambole/Ridder Kassa 
eindigt met vijf punten voorsprong
Zaal Verploegen 2 - Touché 5-3. Frank
de Bruijn zorgde met honderdtien ca-
ramboles na negen beurten voor de
kortste partij. Zaal Verploegen - De Ha-
zelaar 2 2-6. Geert Janssen haalde uit
met 110 na 7. Paul van de Wouw
bleek bij de gasten de beste met twee-
honderdzeventig treffers na negen po-
gingen. Zijn kopman Eric Dericks pro-
duceerde een serie van 106. Moira -
De Hazelaar 4-4. Bart van den Hanen-
berg finishte met honderdtwintig tref-

fers na acht omlopen. De Hazelaar 2 -
Zaal Verploegen 2 4-4. Bij de thuis-
ploeg scoorde Walco van der Ven hon-
derdtien keer na acht beurten. Voor de
bezoekers hoefde Theo van der Ven
twee keer minder naar het biljart voor
de honderddertig treffers. Kampioen
Ridder Kassa werd op vijf punten ge-
volgd door Zaal Verploegen. Moira
Lith en Moira zouden in de playoffs bil-
jarten, maar Moira heeft zich terugge-
trokken.

Al tweede WK annulering dit jaar

WK 10-ball gaat niet door
De WPA heeft het WK 10-ball uit het
programma gehaald. Dit evenement
zou van 8-15 juni in Oslo worden ge-
houden. De Nederlander Huidji See is
regerend wereldkampioen 10-ball.
Het is reeds het tweede wereldkampi-

oenschap dat dit jaar geannuleerd
wordt. Eerder verviel het WK 8-ball in
Dubai. Of de WK’s 8-ball en 10-ball
eventueel op een later tijdstip alsnog
worden gehouden, is nu nog niet be-
kend.  

Pooljeugd op TV
Op 23 april zijn er opnames gemaakt voor het TV-programma Z@ppsport in het
Dijkje te Leiden. Voor het programma the Battle zullen jongens en meisjes het te-
gen elkaar opnemen. De jongens worden door Huidij See en de meisjes door
Kynthia Orfanidis begeleid. De uitzending staat voor 18 mei ingepland.
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EK clubteams klassiek in Soissons

Etikon voor de derde keer op rij
Europees kampioen 

Foto: www.kozoom.com
Etikon, thuisbasis HCR Prinsen in Haarlo, heeft op indrukwekkende wijze
voor de derde keer op rij en voor de vierde keer in totaal de Europese titel
Classic Teams veroverd. In het Franse Soissons werd in de finale DBC
Bochum met 5-1 verslagen.
De basis voor deze overwinning werd
al door Henri Tilleman gelegd, die in
één beurt Ludger Havlik in het ankerk-
ader 47/2 met 300-0 versloeg. In het
bandstoten kende ook Jean-Paul de
Bruijn geen enkel probleem met Fabian
Blondeel. In een regelmatig duel met
een hoogste serie van 64 en een slotse-
rie van 26 caramboles won de Zeeuw
in elf beurten. In de nabeurt kwam de
Duitser niet verder dan 150-71. De re-
misepartij kwam tot stand in een hoog-
staande 71/2 wedstrijd tussen Patrick
Niessen en Thomas Nockemann. De
Belg nam met series van 91 en 114 een
ruime voorsprong op de Duitser, maar
die scoorde een reeks van 174 en be-
reikte daarmee als eerste de eindstreep.
Ofschoon er niets meer op het spel
stond, maakte Niessen in de nastoot
toch de 44 treffers, waardoor Etikon
zonder partijverlies de titel nog meer
glans gaf: 250-250 (4).
“Dit is een geweldige prestatie van het
team, want na de halve finale van zon-
dagmorgen, vond ik toch, dat Bochum
licht favoriet voor de titel was. Maar
door het fantastische herstel van Henri
Tilleman kon er eigenlijk niets meer mis-
gaan. Opnieuw bewezen “mijn” biljar-
ters dat ze over veerkracht beschikken
en als ze er moeten staan er ook echt
staan”, aldus een licht geëmotioneerde
teammanager Bennie Deegens. Die kon

er zelf niet bij zijn, maar had in Dinand
Prinsen een uitstekende vervanger.

De route naar de eindstrijd
Beide teams bereikten de halve finales
door in de groepsfase ongeslagen te
blijven. Etikon won met 6-0 van Ronchin
en moest tegen Soissons alleen een re-
mise accepteren van Patrick Niessen te-
gen Patrick Dupont. De Duitsers wonnen
met 6-0 van Anag en tegen Andernos
werd het 4-2. In deze wedstrijd verloor
Ludger Havlik van Gerassimpoulos.
In de halve finale trof de Haarlose for-
matie het Tsjechische Anag en won de-
ze wedstrijd met 4-2 met een sublieme
prestatie van Patrick Niessen die in één
beurt Marek Faus versloeg. Verlies was
er voor Henri Tilleman, die tegen Pavel
Böhm al in de tweede beurt tegen een
grote achterstand aankeek door een se-
rie van 218 van de Tsjech. Overigens
was de wedstrijd toen al beslist. Jean-
Paul de Bruijn had geen enkele moeite
met Janis Ziogas: 150-45 na zeven
beurten.
In de andere halve finale wonnen de
Duitsers van Ronchin. Fabian Blondeel
haalde het met 150-98 (11) tegen Ber-
nard Villiers. Ludger Havlik en Thomas
Nockemann hadden series nodig van
respectievelijk 240 en 84 om de partij-
en te winnen. Tekst met dank aan Jaap
Gönning.

Finale Kadermasters 2013

Spanning ten top met 
Carambole Rumpt als winnaar
Twee dagen topbiljarten in een bomvolle biljartzaal, dat zijn ingrediënten
die bij de finale van Kadermasters horen. Biljartvereniging De Ghesellen
uit Emmeloord had voor deze eindstrijd alles uit de kast gehaald om deze
doelen te bewerkstelligen. Nieuw materiaal, een goede organisatie, een
sterk arbiterskorps, stelden de biljarters in staat om prachtige partijen aan
het vele publiek en de lokale pers te tonen. Deze kans hebben alle spelers
aangepakt, gezien de resultaten.

Carambole uit Rumpt, vertegenwoor-
digd door de ervaren biljarters Frank
Vermeulen, Marco Kivits en Jurgen de
Ridder, hadden de sterkste zenuwen en
zijn ongeslagen kampioen geworden.
Kivits was weer eens de stabiele factor
door al zijn wedstrijden in zes beurten
te winnen, waarbij iedere partij onder-
steund werd met ijzersterke (slot)series
van 190, 131 en 164. Zijn algemeen
moyenne was 41.66. Kopman Frank
Vermeulen startte moeizaam met een
verliespartij tegen Edwin Zweers van de
Noor(d)mannen, maar herstelde zich
knap door een sterke partij tegen Eddy
Berger van BC Maarland, vooral dank-
zij een reeks van liefst 212. Tegen René
Luijsterburg leek Vermeulen te gaan
stunten maar Luijsterburg pakte zijn laat-
ste kans en tikte onder applaus van het
publiek de partij in de zesde poging uit
met een serie van 224. De derde man,
Jurgen de Ridder liet zien hoe sterk Ca-
rambole in de breedte is. Alle spelers
kunnen als kopman fungeren zonder
grote gevolgen. Om een boete van de
KNBB te voorkomen moest hij eerst
twee wedstrijden in de eerste divisie
topteams biljarten, waarna hij twee par-
tijen achter elkaar in de finale speelde.
Hij leek weinig last te hebben van dit
volle programma, want zijn eerste duel
won hij in zeven beurten van George
Kenter. In zijn tweede partij had hij
geen antwoord op de sterk spelende Pe-
ter Haanen en verloor met ruime cijfers
na vijf omlopen. Op zondag was Jur-
gen de Ridder weer fit want in de fina-
lepartij tegen Noor(d)mannen tikte hij
het in de vijfde beurt uit met een serie
van 138, Sietse Vijver kansloos achter-
latend. 
De Noor(d)mannen werden verrassend
tweede. De tactische zet om vaste der-
de man, Sietse Vijver op te stellen tegen
René Luijsterburg werd beloond, want
ondanks het verwachte verlies van Vij-
ver wonnen Edwin Zweers en Michael
Lubbes beiden hun partijen in drie beur-
ten tegen BEGZ. Tegen BC Maarland
liet de veelvuldig Fries kampioen zien
dat hij prima kan meedraaien met de
Kadermasters, want Ludy Keuten werd
in acht pogingen aan de kant gezet. Mi-
chael Lubbes had een moeizame start
tegen Frans Borgignons, maar een serie
van 101 in de vijfde omloop zorgde
voor een kanteling, waarna hij de be-
langrijke winst met tactisch spel in elf
beurten veilig stelde. Edwin Zweers kon
zijn sterke optreden tegen Germ Bot (3
beurten) geen vervolg geven en verloor
van de altijd goedlachse en vriendelijke
Eddy Berger.

Door velen vooraf getipt als de favoriet,
BEGZ kon de verwachtingen net niet
waar maken. Aan René Luijsterburg
heeft het niet gelegen, want hij won al
zijn partijen in razend tempo en met ij-
zersterke series (178, 224 en 256).
Met een moyenne van 60.00 was hij
met recht de koning van de finale.
Germ Bot speelde drie solide, sterke
partijen, maar liep op tegen een ontke-
tende Edwin Zweers, verloor nipt in zes
beurten van Marco Kivits en won in
eveneens zes beurten van Ludy Keuten.
De sterke bandstoter George Kenter ver-
ving Ludo Kools, maar kwam net iets te
kort in deze finale. Hij kon niet in zijn
spel komen en verloor zijn drie wedstrij-
den. Ondanks zijn nederlagen liet hij
zien hoe een biljarter met een verlies
om moet gaan. Niet klagen, zeuren of
boos worden, maar gewoon het verlies
als een echte kerel accepteren om zich
daarna weer aan te melden voor vol-
gend jaar.
Het team uit het verre zuiden, BC Maar-
land, huidig en tweevoudig nationaal
kampioen kadercompetitie kon helaas
geen potten breken. Doordat ze met
vier spelers ten strijde kwamen, werd er
gerouleerd. Eddy Berger speelde drie
partijen, begon met twee nederlagen,
maar won zijn laatste partij tegen Ed-
win Zweers in zeven beurten. Peter
Haanen speelde sterk en won na negen
en vijf pogingen. Frans Borgignons en
Ludy Keuten konden niet in hun spel ko-
men en bleven met lege handen. 
Alle resultaten zijn te zien op www.bil-
jartpoint.nl – middelgrote competities-
kadermasters-finale kadermasters Ca-
rambole Rumpt verdiende met hun eer-
ste plaats € 1500, De Noor(d)mannen
€ 900 en BEGZ € 600. Ondanks dat
de organisatie geen geldprijs op de
vierde plaats had gezet, kreeg BC
Maarland van de voorzitter van de
Ghesellen € 100 aangeboden. Een
prachtig gebaar van deze enthousiaste
biljartliefhebber! Gezien de publieke
belangstelling, de spelersresultaten, de
gezonde sfeer en de spanning kijkt de
organisatie van de Kadermasters terug
op een geslaagd seizoen. Aankomend
seizoen krijgt de Kadermasters weer
een vervolg. De inschrijving zal op kor-
te termijn gaan starten, waardoor er ho-
pelijk meer teams aan deze competitie
zullen deelnemen.

Team Pnt
1. Carambole Rumpt 6
2. De Noor(d)mannen 4
3. BEGZ 2
4. Maarland Arrows Dakservice 0

Eerste divisie topteams

Matthijs Bakker in één beurt 
naar kaderoverwinning

Speelronde 12
De Hazelaar Rosmalen behaalde in het
eerste treffen met Topteam Almere ’83
een 6-0 overwinning. De tweede ont-
moeting werd met 1-5 verloren. Biljart-
centrum Arnhem 2 won eerst met 4-2
van De Graafschap Biljarts 2 om ver-
volgens met 0-6 te verliezen. Lyon Me-
gens van de gasten speelde in zeven
beurten de beste kaderpartij. Terborgse
Wijncentrale/Veltins had weinig moeite
met Zaal Verploegen en won twee keer
met 6-0. Matthijs Bakker speelde zijn
tweede kaderpartij tegen Sjef Jansen in

een poging uit (175-4). Hektisch Biljart-
school kwam tegen Dekkers Biljarts Ros-
malen tot een 4-2 winst en een 0-6 ver-
lies. De confrontaties tussen BIOS/Blitz
Optiek en Interbiljartsport eindigden in
6-0 en 2-4. Voor de thuisclub speelde
Erik van der Linden bij het libre in twee
omlopen naar winst. Topteam BCO be-
haalde twee maal een 4-2 overwinning
op BV Overkamp. 

Speelronde 13
Interbiljartsport won met 4-2 en 6-0 van
Hektisch Biljartschool. Dekkers Biljarts
Rosmalen hield HWA Alblasserdam
twee keer met 4-2 op afstand. De con-
frontatie tussen De Graafschap Biljarts 2
en De Hazelaar Rosmalen eindigde in
2-4 en 4-2. BV Overkamp won twee
keer met 4-2 van Binnenmars Horeca
Groep/Zandweert. In zijn eerste ont-
moeting met Raymond Gielens speelde
Freddy Ter Braak (18.75) bij het band-
stoten in vier pogingen naar winst. Top-
team BCO kon tegen kampioenskandi-
daat BIOS/Blitz Optiek geen vuist ma-
ken en verloor met 0-6 en 2-4. MCR Me-
taalconservering morste in de eerste ont-
moeting met Terborgse Wijncentrale/
Veltins kostbare punten en verloor met 2-
4. Het tweede treffen werd met 4-2 ge-
wonnen. Demi Pattiruhu kwam in vier
beurten tot een kaderoverwinning.

Matthijs Bakker. Foto: Willem Siebelink

Kader poule Midden-Nederland

De Markt/De Onderbouw 
mist play-offs nipt
Discus/Kaketoe ’80 – De Markt/De Vos
Management 4-4. In dit staartduel won-
nen Wim Nova en Hein van Diek na-
mens de bezoekers. Hüttner en Win-
fried Mourick-Wullings hielden de pun-
ten in eigen huis. De Markt/De Onder-
bouw – Gazelle 6-2. In Doesburg wa-
ren Reinder Peters, Harry van Heumen
en Martin Zwoferink succesvol. Pieper
redde de eer. Gelre – De Markt/
De Onderbouw 4-4. Neuteboom zorg-
de met honderdtien uit zeven voor de

kortste partij. Bij de gasten gaf Maarten
Broers met honderdzestig caramboles
na acht beurten het goede voorbeeld.
De Markt/De Vos Management – Brand
2-6. De hekkensluiter sloot met een thuis-
nederlaag af. Kampioen De Poedel en
BIOS/Blitz Optiek kwalificeerden zich
voor de halve finale. Gelre en De
Korenmolen 2 streden in de play-offs
ook voor de halve eindstrijd. De Markt/
De Onderbouw viel met een vijfde
plaats nipt buiten de prijzen.    
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Tickets :
* Dagticket voor 16, 17 en 18 oktober 2013 :   7,50 euro (alle kosten inbegrepen)
* Dagticket voor 19 en 20 oktober 2013 : 15,00 euro (alle kosten inbegrepen)
* Abonnement, geldig voor het hele evenement : 25,00 euro (alle kosten inbegrepen)

Bestellen :
* www.teleticketservice.com
* Vanuit België: 070 345 345 (max. 0,30 EUR/min)
* Vanuit Nederland: 0900 45 000 45 (0,45 EUR/min)
* Vanuit alle andere landen: +32 34 0000 34

16 - 20 oktober 2013
Lotto Arena
Antwerpen

„Bienvenue France“
De MYWEBSPORT- gemeenschap
spreekt nu ook Frans. Vanaf begin mei
loggen de spelers van de Biljartacade-
mie in Saint-Maur-des-Fossés, een voor-
stad van Parijs, in en verrijken de scène.
Onder hen de Franse uitzonderlijk des-
kundigen Jérémy Bury en Luis Edelin.
Driebandenspecialist Bury was de drij-
vende kracht. De 31-jarige deed al
maanden moeite en nu is het gelukt: in
Saint-Maur-des-Fossés staat het eerste
MYWEBSPORT- systeem in Frankrijk dat
in het kader van de Franse biljartkampi-
oenschappen voor de gehele lokale eli-
te zal worden gepresenteerd. MYWEB-
SPORT wordt momenteel vertegenwoor-
digd door elf systemen in Oostenrijk,
Duitsland, Zuid-Korea, en nu dus ook
Frankrijk.

Groot succes bij het EK 
in Brandenburg (D)
Natuurlijk waren bij de Europese kam-
pioenschappen in Brandenburg alle
ogen gericht op uitstekende prestaties
van de spelers. Maar naast de toernooi
scène stond een andere tafel in het
middelpunt van de belangstelling. In de
foyer van het Stahlpalast in Branden-
burg had uitvinder Jimmy Riml een Ga-
briels matchtafel met zijn systeem uitge-
rust. De Europese biljartgemeenschap
was zo in staat om zichzelf te overtui-
gen van de onbeperkte mogelijkheden
van MYWEBSPORT. “De interesse bleek
enorm. Het systeem was van vroeg tot
laat in gebruik”, zo stelde Riml meer
dan tevreden de balans op. Clubs en
bestuursleden uit België, Frankrijk, Grie-

kenland, Noorwegen, Turkije, Duitsland
en Zwitserland waren heel enthousiast.
“Ik ben er van overtuigd dat we in de
komende weken nog internationaler zul-
len worden”, is de overtuiging van Riml.

Elk toernooi met prijzengeld 
maar zonder reisstress
Dat MYWEBSPORT de training kwaliteit
op een volledig nieuw niveau brengt ligt
alleen al aan het feit dat iedere positie
van een wedstrijd automatisch wordt
opgeslagen en diverse lastige of kriti-
sche posities aansluitend kunnen wor-
den geanalyseerd. Alleen, samen met
de speelpartner of ondersteund door de
grootte van de sport. De teamleden van
BSA Innsbruck krijgen twee keer in de
maand les van Martin Horn. Hij traint
met de spelers uit Innsbruck vanaf zijn
thuistafel in Essen. Horn is ook bij ieder
MYWEBSPORT toernooi aanwezig
waarbij iedere keer prijzengeld uitbe-
taald wordt. Tot nu toe waren vrijwel uit-
sluitend driebandentoernooien uitge-
schreven – de wekelijkse „Highrun“
wordt hierbij steeds populairder. Voor
de zomer gaat de „Biathlon Classic“
nog van start – een combinatie van
bandstoten en kader 47/2. Bij alle toer-
nooien spelen de deelnemers op hun
thuistafels die met het MYWEBSPORT
–systeem zijn verbonden. Terwijl de spe-
lers eerder nog door het land moesten
trekken om tegen elkaar te kunnen duel-
leren worden nu alleen de posities nog
op reis gestuurd…
Meer informatie onder:
www.mywebsport.com




