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Op 28, 29 en 30 juni 
in Sportcomplex Merwestein Nieuwegein

Simonis Biljartlakens 
Landsfinale 2013

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

De Simonis Biljartlakens Landsfinale, die van 28 t/m 30 juni in sportcom-
plex Merwestein in Nieuwegein wordt gehouden krijgt een extra feestelijk
tintje. Sponsor Iwan Simonis bestaat dit jaar namelijk 333 jaar. Tijdens dit
geweldige jaarlijkse biljartevenement worden aan het Merweplein 1 te
Nieuwegein verdeeld over drie dagen ruim 500 wedstrijden gespeeld om
de Nederlandse kampioenschappen van de landscompetitie van de KNBB-
vereniging Carambole en de tweede-, derde- en vierde divisie van de Sec-
tie Driebanden Groot  te beslissen.

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”

In de grote wedstrijdhal staan 24 kleine
en vier matchtafels opgesteld. Verder is er
een tafel beschikbaar voor demonstraties
artistiek.  Dagelijks is een korps van 56
arbiters actief om de partijen in goede or-
de te laten verlopen. Na de opening op
vrijdag 28 juni binden de teams uit de
dagcompetitie, de C3 en vierde divisie
driebanden de strijd aan. Zaterdag 29 ju-
ni is het de beurt aan de C1, B1, B2 en
de tweede en derde divisie driebanden
groot. De A-klasse, C2 en Damesbeker
sluiten op zondag 30 juni het grootste

Martin van de Water B.V.
Liessel

Tel. 0493-342059

breedtesportevenement van het jaar af.
Op de site van de KNBB wordt, naast
allerlei informatie voorafgaande aan het
kampioenschap (zoals de uitnodigingen,
de speelschema's, routebeschrijving, etc,)
gepubliceerd. Tijdens het evenement is er
elk half uur een update van de laatste uit-
slagen en tussenstanden. Tevens worden
de gemaakte foto's tijdens het evenement
ook gedurende de dag op de site gepu-
bliceerd. Het wedstrijdschema en foto’s
van deelnemende teams treft u aan op
pagina 9, 10 en 11 in deze krant.

Foto: André van Hattum
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Bandstoten 2e klasse in Almere

Marcel Scheffer volgt goede voorbeeld 
van zijn pa met nationale titel

Scheffer leidde alle ronden, behalve na
de tweede sessie. Alle spelers hadden
twee punten en Frits Meulensteen was
op gemiddelde lijstaanvoerder. De la-
tere kampioen had in die tweede sessie
tegen Bart Burgers jr. zijn enige neder-
laag van het toernooi geleden: 75-42
(14). In de openingsronde bleek Schef-
fer met 75-72 na achttien beurten net te
sterk voor Frits Meulensteen te zijn ge-
weest. Voordat de voorlaatste ronde op
zondagmorgen begon, had Scheffer
met acht punten en 3.93 de beste pa-
pieren. Frits Meulensteen volgde met
evenveel punten maar had 3.32 achter

zijn naam staan.
Klaas Kuindersma
en Leon Mans be-
schikten over zes
punten. Scheffer
schakelde Mans uit
en Meulensteen
wees Kuindersma
terug. In de zevende
ronde zette Leon
Mans opponent
Huub van de Geld
opzij. Daardoor
klom de speler van
BC Tegelen van
plaats vijf naar drie.
Frits Meulensteen
had een gemakke-
lijke partij tegen
Jack Buijk. Marcel
Scheffer maakte ook
geen fout tegen
Klaas Kuindersma
gezien de 75-51
score na slechts

twaalf pogingen. Met een moyenne
van 6.25 een evenaring van het kortste
duel van Leon Mans en Klaas Kuinder-
sma. Runner-up Frits Meulensteen kreeg
met 27 caramboles de hoogste serie
op zijn naam.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Marcel Scheffer Kamperduin 12 4.20 22
2. Frits Meulensteen Leusden 12 3.52 27
3. Leon Mans BC Tegelen 8 3.02 26
4. Klaas Kuindersma Bierling/Schepper 6 3.78 15
5. Jack Buijk De Kruisstraat 6 3.06 20
6. Bart Burgers jr. EGB 4 3.12 17
7. Mike Nijman De Beurs 4 3.07 16
8. Huub van de Geld Carambole 4 2.87 20

Marcel Scheffer uit Velserbroek heeft het NK bandsto-
ten klein tweede klasse op zijn naam gebracht. Bij ver-
eniging Phoenix in Almere dankte hij zijn succes aan
het beste algemeen moyenne van iedereen. Zijn vader
won het NK bandstoten vierde klasse op 13 april
2008 in Deventer. 

Foto: Hans Weijland

Een stukje geschiedenis van ’s werelds beste biljartlaken

Iwan Simonis bestaat 333 jaar

De Belgische stad Verviers ligt in het
vlakke stroomgebied gevormd door de
vallei van de Vesdre. Door het lage ge-
halte aan calciumoxide is het water van
zo’n goede kwaliteit dat dit uitermate
geschikt is om wol te wassen. In deze
vallei opent Guillaume Henri Simon Si-
monis, een in 1640 in Verviers geboren
bourgeois handelaar, ook bekend als
“Le Mercier” (garen- en bandverkoper),
in 1680 de Simonis-fabriek. Het bedrijf
krijgt vastere voet aan de grond onder
leiding van Jacques Joseph Simonis die
de onderneming noemt naar zijn zoon
Iwan, geboren in Verviers in 1769.

William Cockerill
Aan het einde van de achttiende eeuw
werkten spinners in Verviers nog met
een spindel, terwijl tijdens de Industriële
Revolutie in Engeland al machines wer-
den gebruikt. In een poging om het Brit-
se monopolie te beschermen, dreigt de
Britse overheid iedereen die deze tech-
niek wil exporteren permanent te ver-
bannen.
Toch vertrekt de jonge Britse ingenieur
William Cockerill in 1797 naar Zwe-
den met de blauwdruk van zijn bekende
wolspinnerij. Niemand lijkt geïnteres-
seerd in zijn ideeën en uiteindelijk komt
hij in Hamburg terecht. Daar ontmoet
hij een wolinkoper van Simonis die de
waarde inziet van deze techniek, die tot
dan onbekend is op het Europese conti-
nent. Deze pionier verhuist met zijn ge-
zin naar Verviers en tekent een contract
waarin hij ermee instemt om uitsluitend
spinmachines te produceren voor zijn
nieuwe werkgever. 
De eerste machine wordt in 1797 ge-
bouwd, in het gebouw dat bekend staat
als “Au Chat”. Het succes laat niet lang
op zich wachten voor Simonis dat nu

niet alleen met gelij-
ke wapens de con-
currentiestrijd met En-
geland kan aan-
gaan, maar ook een
enorme technologi-
sche voorsprong
heeft op zijn conti-
nentale concurren-
ten.

De gouden 
eeuw
Deze spinmachine is
maar de eerste in
een reeks van tech-
nologische innova-
ties die aan het be-
gin van de negen-
tiende eeuw in Ver-
viers het licht zien.
De productie- en
transportcapaciteit
worden naar nooit
geziene hoogten ge-
dreven dankzij de
uitvinding van elektri-
citeit, de stoomma-
chine en de opkomst
van de spoorwegen. 
In 1878 wordt de
dam La Gileppe met
een capaciteit van
twaalf miljoen kubie-
ke meter in werking
gesteld, met als doel
alle lokale textielbe-
drijven te voorzien
van dezelfde kwa-
liteit zuiver water.
Deze innovaties, en

een overvloed aan geschoolde arbei-
ders, doen Verviers uitgroeien tot een
bloeiende stad en een centrum van de
wolindustrie, zoals de concurrenten
Bradford (Engeland), Mönchenglad-
bach (Duitsland), Roubaix (Frankrijk) en
Tilburg (Nederland)

Wereldoorlog I en II
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kent de
handel in wol een enorme terugval door
een gebrek aan grondstoffen. Gevolgd
door de economische crisis tussen 1929
en 1935. De productie wordt beperkt
en arbeiders worden ontslagen. Ook tij-
dens de Tweede Wereldoorlog is wol
schaars. Aan het einde van de oorlog
wordt de spinnerij van Simonis per ver-
gissing gebombardeerd en zo kan de
onderneming geen grote rol spelen in
de heropleving van de economie die
volgt.

Peltzer & Fils
Peltzer & Fils, zelf ook een succesvolle
onderneming, wordt in 1785 opgericht
door Jean Henri Peltzer, uit het Duitse
Stolberg. De onderneming opent haar
deuren in Hodimont, dat nu deel uit-
maakt van het district Verviers, maar in
die tijd toebehoort aan het Hertogdom
Limburg, een Nederlands gewest in
handen van de Habsburgers. De onder-
neming blijft groeien en opent in 1849
een filiaal in Buenos Aires en nog een in
Polen in 1885. In 1961 worden de ac-
tiviteiten van de nv Simonis en Peltzer
samengevoegd in de Société Anonyme
des Draps et Filés Iwan Simonis (of de
Belgische nv Iwan Simonis Cloth), met
een nadruk op de commerciële continu-
ïteit. Het kapitaal van deze onderne-
ming wordt volledig ingebracht door de
groep PELTZER.

Dit jaar bestaat de bekende en wereldbefaamde bil-
jartlakenfabrikant Iwan Simonis maar liefst 333 jaar.
De naam Iwan Simonis staat voor biljartlakens van de
allerbeste kwaliteit. Reden om eens in de geschiedenis
te duiken van dit bedrijf met meer dan drie eeuwen er-
varing…

De groeiende vraag naar Iwan Simonis
lakens in Noord-Amerika leidt in 2000
tot de oprichting van het filiaal Iwan Si-
monis Inc. in Gurnee bij Chicago, Illi-
nois (VS). Iwan Simonis, Inc. verhuist in
januari 2010 dan naar een grotere
vestiging in Libertyville, Illinois (VS).
Iwan Simonis biljartlakens worden nu
geëxporteerd vanuit de productievesti-
ging in België naar meer dan 50 lan-
den op elk continent. De grote fabrieken
beschikken over de allernieuwste ge-
specialiseerde apparatuur en men is
daar continu aan het werk om de kwa-
liteit van Iwan Simonis lakens te verbe-
teren. Daarom staat het merk Simonis in
de hele wereld synoniem met het aller-
beste biljartlaken. Vandaag de dag pro-
duceert men een volledig gamma van
lakens voor de keusporten pool, snoo-
ker, carambole en piramide die aange-
past zijn aan de specifieke kenmerken
van elk spel dat gespeeld wordt op bil-
jarttafels over de hele wereld.
In mei 2012 werd SALUC nv, wereldlei-
der in de productie van ARAMITH bil-
jartballen, overgenomen en vormt nu
onderdeel van de Iwan Simonis bedrij-
ven.

De oudste zijn betekent niet 
dat je de beste bent
Simonis bestaat nu  333 jaar. Een histo-
risch maar vooral indrukwekkend jaar-
tal wat symbool staat voor traditie,
prestige en de hoogste kwaliteit. Samen
met Aramith biljartballen is Simonis in
Nederland al jaren een begrip in de bil-
jartsport. Beide topproducten zijn offici-
eel erkend door de Koninklijke Neder-
landse Biljartbond (KNBB), vele federa-
ties en organisatoren van kampioen-
schappen en toernooien.
Simonis en Aramith leveren de KNBB en
de Nederlandse biljartvakhandel exclu-
sief de hoogst denkbare kwaliteit. Voor
de vele verenigingen, organisaties, re-
creatieve/amateur en professionele spe-
ler, zijn Simonis en Aramith een vol-
waardige garantie voor een spel met de
beste lakens en ballen die de biljart-
sport te bieden heeft.

Iwan Simonis is weliswaar het oudste
bedrijf in de biljartindustrie maar de
oudste zijn betekent niet dat je de beste
bent, het beste zijn heeft Simonis ge-
maakt tot de oudste!

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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Wereldtop snooker 
ook op PTC event Rotterdam Open

De World Snooker
Association (WSA)
heeft één van de
rankingtoernooien
van de jaargang
2013-2014 toege-
wezen aan Neder-
land en zal van 18
tot en met 21 juli
2013 plaatsvin-
den in het Top-
sportcentrum Rot-
terdam.Mark Allen winnaar PTC Antwerpen. Foto: www.fogra.nl

In memoriam Andre Kuijlen           
Oud-penningmeester en Erelid van de KNBB Andre Kuijlen, is op 14 mei op
89-jarige leeftijd overleden. Andre Kuijlen heeft zich jarenlang ingezet als pen-
ningmeester en in het bondsbestuur voor de nationale biljartsport verdienstelijk
gemaakt. Een man die zich zorgen klagen en op spontane wijze verdienstelijk
maakte. De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op vrijdag 17 mei in de
H. Joanneskerk te Posterwijk, gevolgd door de begrafenis op de parochie
begraafplaats.

”Een geliefd mens blijft eeuwig leven”                          
’Mensen komen in je leven om je iets te leren, iets mee te geven.                         

Sommigen blijven lang, anderen maar heel even.                                    
Jij Andre blijft met ons verweven, 

in liefde en verhalen die wij zo graag herhalen.
In bloemengeuren of een lied, dat nu opklinkt uit verdriet.                              

Er is een schakel, die de dood niet kan verbreken. 
Want liefde en herinnering, ze leven altijd voort’.

Europese titel libre jeugd

Geslaagde receptie Guido Kauffeld

Voordat de receptie begon had Guido
met zijn familie en Toon van Heesch een
lunch, omdat hij alles aan zijn familie
en Toon heeft te danken. Op de receptie
in Parkhotel Horst kwamen in totaal
120 mensen. Tijdens zijn speech vertel-
de Guido Kauffeld vooral over de men-
sen die het meest belangrijk zijn ge-
weest en dankzij wie hij zijn zo succes-
vol is. 
- Zijn trainers René van Hinthum en Jo-
han Claessen en vooral Patrick Nies-
sen mede 'ook' door zijn begeleiding
tijdens het EK. 

- Toon van Heesch. Hij heeft ervoor ge-
zorgd dat Guido een testtraining
mocht volgen bij René van Hinthum
waardoor hij les ging krijgen. Zonder
Toon had Guido dus nooit training ge-
had. Bovendien is hij zijn leider ge-
weest bij het Topteam jeugd in Affer-
den en kwam Toon altijd kijken bij de
persoonlijke kampioenschappen. Van
Heesch werd door Guido bedankt
voor alles. 

- Tante Jenny. Zij ging altijd met de
jeugdwedstrijden en persoonlijke kam-
pioenschappen mee. Jenny is onder-
deel van de trouwe achterban en daar-
voor dank, het wordt zeer op prijsge-
steld. 

- Papa en mama. De ouders maken het
allemaal mogelijk voor Guido om te
biljarten. Toen de vooruitgang daar
was hebben ze zelfs de moeite geno-
men om een matchtafel te laten plaat-
sen in het ouderlijk huis. Dat is voor de
ontwikkeling alleen maar ten goede
gekomen. Hans en Mia hebben hun
zoon de mogelijkheden gegeven om
dit niveau te kunnen bereiken. De
prachtige prestaties hebben hun trots
gemaakt en bewijzen dat al hun in-
vesteringen op biljartgebied niet voor
niets zijn geweest. 

Tijdens de speech vertelde Guido dat
Raymund Swertz en Sam van Etten ook
aanwezig waren en dat zij eveneens
Europees kampioen zijn geworden. Een
luid applaus viel dit tweetal ten deel. De
receptie duurde van 18.00 tot 20.00
uur en gedurende de hele tijd was de
zaal ontzettend druk. Zelfs het jeugd-

team van Horna uit
Hoorn is op bezoek
geweest. Op een be-
amer werden de hal-
ve finale tegen Gert-
Jan Veldhuizen en de
finale tegen Andy de
Bondt op video ver-
toond. Daardoor
konden de aanwezi-
gen bekijken hoe het
gegaan is. Guido
Kauffeld kreeg er
veel positieve reac-
ties op en dit werd
mogelijk gemaakt
dankzij www.ko-
zoom.com. 
Iedereen bedankt
die op de receptie is
geweest.

Toon van Heesch. 
Foto: Stefan Kauffeld

In april werd Guido Kauffeld uit Horst in Brandenburg
Europees kampioen libre bij de jeugd onder 21 jaar.
Op zaterdag 11 mei werd hem een receptie aangebo-
den. Zeer veel vrienden en bekenden kwamen hem fe-
liciteren. 

Vlnr: Mia, Guido en Hans Kauffeld. Foto: Stefan Kauffeld

Op zaterdag 29 juni

Voorronde VG teams in biljartcentrum Osdorp
Op zaterdag 29 juni gaan de laatste 9
teams strijden om een plaats in de fina-
le van het NK biljarten VG spelers. De-
ze voorronde vindt plaats in biljartcen-
trum Osdorp van Sander en Chantal Jo-
nen. De opening is om 10.15 uur
waarna de ballen vanaf 10.30 uur een
hele tijd zullen rollen. De verwachting
is dat rond 17.00 uur bekend is wie de
finale mag spelen op 21 en 22  de-
cember. Dit NK vindt dan in Veldhoven

plaats. Alle teams bestaan weer uit 4
spelers + 1 reserve. De teams spelen
roulerend dus ieder maakt een aantal
partijtjes. Iedereen is welkom om te ko-
men kijken. 
Meer informatie via sbpv@live.nl.
Team Plaats
BC 1 en nog 5 (3x) Oegstgeest
BC De Reiger (3x) Heerhugowaard 
BC Bronlaak (2x) Oploo 
BC Het Groene Laken Haarlem

‘s Lands Welvaren
gaat door

Het team van ’s Lands Welvaren speelt
volgend jaar weer eredivisie. Uitbater
Nico Peeters heeft dat officieel bekend
gemaakt. “In overleg met de spelers
hebben we besloten om in het nieuwe
seizoen door te gaan met het team, dit
ondanks het wegvallen van Richard
de Bruin als speler en sponsor. Francis
Forton, Ronny Daniëls en Kees Wittens
zijn in ieder geval van de partij. Op kor-
te termijn hopen we te kunnen medede-
len wie de vierde speler wordt” aldus
Peeters.

Francis Forton is volgend seizoen
weer van de partij in Kwadendamme.
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

A-Ranking 10-ball

Rick Telehala ongeslagen 
in sportcentrum Ames te Deurne
Met slechts tien deelnemers vond de A-
Ranking in de spelsoort 10-ball plaats.
In sportcentrum Ames te Deurne behaal-
de Rick Telehala met vijf zeges op rij de
titel. Djay Latuputty 6-4, Lars van Dijk 6-
5, Guido Janssen 6-1 en Tako Tak 6-1
werden aan de kant gezet. Tak won in
de verliezersronde met 6-5 van Janssen.
De finale tussen Rick Telehala en Tako
Tak kreeg een 6-2 eindstand.

Vlnr: Tako Tak en Rick Telehala
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J.B. de Vocht

Van 5 tot en met 24 augustus

Rooise Kermis Driebandentoernooi
wederom in het Wapen van Eerschot
Als vervolg op het succes van voorgaande twee edities zal het 10e Rooise
Kermis Driebandentoernooi ook dit jaar in het Wapen van Eerschot te Sint-
Oedenrode worden georganiseerd. De nieuwe uitbaters Lianne en Willy
Smetsers staan garant dat het toernooi weer vlekkeloos verloopt. Om de
wedstrijdavonden onder controle te krijgen wordt er gespeeld in poules
van 4 spelers met een maximum partijlengte van 25 beurten. Het evene-
ment wordt gehouden van 5 tot en met 24 augustus. 

Er wordt gespeeld op 3 tafels (2.30-
1.15) volgens het 3-puntensysteem.
Winnen 2 punten, gelijk 1 punt en ver-
liezen 0 punten. Haalt men een moyen-
nepercentage van minimaal 100 dan
krijgt men 1 punt extra onafhankelijk
van winst of verlies. De partijlengtes
worden berekend over 25 beurten, ver-
meerderd met twee caramboles met een
minimum van acht caramboles. De mo-
yennegrens loopt van 0.000 tot 1.100
(driebanden kleine tafel) en van 0.000
tot 0.850 voor matchtafel. Matchtafel-
moyennes worden verhoogd met 40%.
Voor spelers met een libregemiddelde is
een nieuwe, aan de praktijk getoetste,
tabel met tussenstappen aan de drie-
bandentabel gekoppeld. 
Er wordt elke dag gespeeld behalve op
woensdag en zondag. De aanvangstij-
den zijn door de week om 19.00 uur en
op zaterdag om 12.00 uur. De spelers
dienen ’n kwartier eerder aanwezig te
zijn bij de loting. Dit hangt uiteraard af
van het aantal inschrijvingen. Wij pro-
beren weer net als vorig jaar te starten
met 96 deelnemers. Met een kleine aan-
passing kunnen we zelfs met 120 biljar-
ters beginnen. Dan spelen we ook op
zondag maar vooralsnog gaan we
daar niet van uit. Afhankelijk van dit
aantal betekent dit 24 poules van 4 spe-
lers. De eerste twee van de poule gaan
telkens door naar de volgende ronde.
Op zaterdag 24 augustus blijven dan
twaalf spelers over en die worden via

loting ingedeeld in drie poules, waar-
van alleen de nummers 1 doorgaan, sa-
men met de beste nummer 2. Daarna
volgen halve finale en finale.

Te winnen prijzen
1e prijs € 350,-; 2e prijs  € 200,-; 3e
prijs € 150,-; 4e prijs € 100,-; 5e prijs
€ 75,-; 6e prijs € 50,. De 7e t/m 12e
prijs ieder € 25,-. Verder is er nog
€ 50,- zowel voor de kortste partij als
voor de hoogste serie en degene die
zijn partij uitmaakt in maximaal 12
beurten krijgt zijn inschrijfgeld terug.
Daarnaast zijn er 24 flessen wijn be-
schikbaar voor wie in de eerste ronde
vierde wordt in zijn poule.

Schriftelijk aanmelden
Het inschrijfgeld is verlaagd naar
€ 10,-. De inschrijvingen gaan in volg-
orde van aanmelding van uitsluitend
goed leesbare en volledig ingevulde in-
schrijfformulieren. Deelnemers van de
afgelopen 4 jaar krijgen automatisch
een formulier thuis. Op verzoek ont-
vangt u een compleet informatiepakket
met antwoordenveloppe. Ook vindt u
alle informatie en inschrijfformulier op
de website van www.wapenvaneer-
schot.nl. Voor vragen kunt u terecht bij
de organisatie die in handen is van Cor
van Alphen 0413-490832 en 06-
25384992 of Pieter Hulsen 0413-
474775 of Toon van de Ven 06-
25520582.

Voorronden NK biljart voor teams 
met VG-spelers in het zuiden gespeeld
Op 11, 25 en 26
mei hebben 14
teams gestreden om
een plek in de finale
van het NK dat op
21 en 22 december
plaatsvindt in NH ho-
tel Koningshof in
Veldhoven. Op deze
drie dagen was het
weer lekker druk met
biljarters uit het zui-
den van het land en
een team uit Apel-
doorn. Op 11 mei
speelden er zes
teams waarbij ook
de Nederlands kam-
pioen van 2012 B.C Goed Geplaatst.
Zij zijn al verzekerd van deelname aan
het NK maar omdat de spelers graag
en veel biljarten, deden ze ook deze
dag mee. Hun tweede team wist ook
weer een plek in de finale te be-
machtigen maar winnaar van die dag
werd B.C. Cello uit Vught.
Op 25 en 26 mei speelden er elke dag
vier teams. Op zaterdag wist B.C. Pro-

videntia uit Heeze te winnen en op zon-
dag plaatste B.C. De Klup uit Apel-
doorn zich voor de eindstrijd. Het is
lang geleden dat dit team in de finale
heeft gestaan want dat was nog toen
het NK in Egmond aan Zee werd ge-
houden.
Op 29 juni zullen er nog 9 teams in bil-
jartcentrum Osdorp te Amsterdam spe-
len om zich te plaatsen voor de finale.

Cello uit Vught

Biljartliefhebbers ontvangen de biljartsport gratis thuis

KNBB/Biljart.tv en Your Event Live
continueren samenwerking
De KNBB gaat voor een groot deel aan videoproducties van biljartwedstrijden
voor haar videoplatform www.biljart.tv een samenwerkingsovereenkomst met
Your Event Live aan. Dat is de uitkomst van onlangs afgeronde besprekingen tus-
sen de KNBB en Your Event Live. Deze besprekingen vonden plaats naar aanlei-
ding van de berichtgeving afgelopen maart dat Urlive.tv haar activiteiten moest
gaan beëindigen. De KNBB werkte voor de live-registraties voor biljart.tv al eer-
der nauw met Your Event Live samen. Deze samenwerking heeft de afgelopen ja-
ren een succes van het platform www.biljart.tv gemaakt. De uitzendingen van bil-
jartwedstrijden op dit platform werden ontzettend veel bekeken.
Binnen de gemaakte afspraken worden in de toekomst , o.a. de GrandDutch, NK
Pool, NK Snooker, Masters Artistiek en de overige NK’s geproduceerd en uitge-
zonden op www.biljart.tv. Daarnaast zal Your Event Live ook andere wedstrijden,
zoals Driebanden eredivisie en Topteam wedstrijden, blijven uitzenden. Deze zul-
len dan alleen via biljart.tv en Sport.nl te zien zijn.  Biljart.tv is onlangs volledig
vernieuwd en geïntegreerd in www.sport.nl waarmee een nog grotere schare
sportliefhebbers bereikt wordt. Dit is natuurlijk goed nieuws voor alle kijkers die
de laatste jaren hebben genoten van de beelden via Urlive.tv. De KNBB zal in de
toekomst gaan bekijken hoe de site van Biljart.tv kan worden uitgebreid met live-
scores.

NK bij De Hazelaar in Rosmalen

Horna 31 beste jeugdteam landscompetitie

In sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen is
Horna 31 er in geslaagd de nationale ti-
tel voor jeugdteams binnen te halen. Na
als winnaar in poule A te zijn geëindigd
werd in de kruisfinale met 4-2 afgere-
kend met de verenigingsgenoten van
Horna 32. 
Medefinalist NO Nederland 2 ontmoette
als winnaar in poule B Inaborg en won
daar eveneens met 4-2. 

In de finale moest
Horna kopman Dani-
ël Molenkamp bui-
gen voor Glenn Grol-
leman. Zijn teamge-
noten Rien Oudendijk
en Tobias Weening
maakten dit verlies
goed door winst op
Nick Groenendijk en
Marius Kroonen, met
als resultaat de natio-
nale titel. 
Inaborg werd derde
door in de troostfina-
le met 4-2 van Horna
32 te winnen. 
Het jeugdteam van
de organiserende
vereniging De Haze-
laar eindigde als
achtste.  

Eindstand
1. Horna 31
2. NO Nederland 2
3. Inaborg
4. Horna 32
5. ’t Klöske
6. NO Nederland 1
7. Germenzeel 1
8. De Hazelaar 1

Het kampioensteam van Horna met  Rien Oudendijk, 
Tobias Weening, Daniël Molenkamp en Jordi Beers. 
Foto: Henry Thijssen

Driebanden voor junioren in 2014

Sluiskil haalt weer 
wereldkampioenschap binnen
Met de toewijzing van de wereldbiljartbond heeft de Zeeuws-Vlaamse stichting
BEST voor 2014 het wereldkampioenschap driebanden voor junioren binnenge-
haald. De wedstrijden worden gespeeld in Hotel Dallinga te Sluiskil. Het organi-
seren van grote evenementen op internationaal niveau is de stichting BEST alles
behalve vreemd. Hiervoor kunnen we refereren aan de Worldcups in het vorige
decennium en als hoogtepunt het geweldige wereldkampioenschap driebanden
in 2010. “Onze Nederlandse jongens zullen flink aan de bak moeten om op dit
niveau een rol van betekenis te kunnen spelen. Het zou natuurlijk ook geweldig
zijn wanneer streekfavorieten als Joey de Kock en Michael Vink zich kunnen me-
ten met de wereldtop. Vooralsnog kunnen we hierop niet vooruit lopen, we moe-
ten afwachten of we een toernooi met zestien of vierentwintig spelers krijgen en
of we als organisatie één of meer wildcards mogen uitdelen. Wel staat wel vast,
dat er volgend jaar van 18 t/m 23 september gespeeld gaat worden.” Aldus een
enigszins trotse Meerten Dallinga.

Lady’s Cup 2013
Chantal Arntz succesvolste Limburgse dame

Naam en aantal car. Vereniging Pnt Gem HS
1 Chantal Arntz (50) 't Kempke 12 1.56 7
2. Cindy Op de Braek (47)Losband 10 1.39 11
3. Anja Slomp (35) La Plaza 8 1.10 10
4. Ciska Suttak (50) 't Kempke 8 1.19 7
5. Marina Peters (53) De Ketsers 6 1.34 9
6. Lucie Lahaije (95) Losband 4 2.38 16
7. Yvonne Coumans (38) De Jordaan 4 0.93 11
8. Gonny Roulaux (60) 't Klötske 4 1.51 10
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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

Pinkster koppeltoernooi BC Tegelen

Paul Savelkoul en Cetin Kosar 
succesvol bij Van Tienen

In de zaterdagpoule plaatsten zich voor
de kruisfinales de koppels Noud van Ha-
ren-Geert Boots en Wilfried Godschalk-
René Peters. In de zondagpoule gingen
door Lutz Heller-Huub Leijendeckers en
Paul Savelkoul-Cetin Kosar. Op maandag
2e pinksterdag werden de halve finales
gespeeld. Heller en Leijendeckers won-
nen van Van Haren en Boots. Savelkoul
en Kosar versloegen Godschalk en Peters.

In de eindstrijd be-
haalden Paul Savel-
koul en Cetin Kosar
een afgetekende ze-
ge. De kortste set was
ook voor het winnen-
de koppel met dertig
caramboles in negen-
tien beurten. 
De hoogste serie ging
eveneens naar dit
tweetal, namelijk vijf-
tien. Hierna werden
nog penalty’s geno-
men voor de koppels
die buiten de prijzen
vielen. Dit werd ge-
wonnen door Rob
Mans en Danny Alb-
erts. De organisatie
was in handen van
Paul Savelkoul en
Huub Leijendeckers,
waarbij laatstge-
noemde ook als wed-
strijdleider fungeerde.
Rest nog een dank-
woord aan de spon-
soren en Sandra en
John. Tekst en foto:          
Huub Leijendeckers.

Koppel
1. Paul Savelkoul en Cetin Kosar
2. Lutz Heller en Huub Leijendeckers
3. Wilfried Godschalk en René Peters
4. Noud van Haren en Geert Boots
5. Rob Mans en Danny Alberts
6. Wim van Tienen en René Krones
7. Michael Schlieper en Pieter Daems
8. John van Tienen en Graad Kolkman

Zoals elk jaar organiseert BC Tegelen het traditionele
Pinkster koppeltoernooi in café-biljartzaal Van Tienen.
Een zeer gezellig evenement met bijna altijd dezelfde
deelnemers. Deze keer was de hoofdprijs voor het duo
Paul Savelkoul en Cetin Kosar.

Vlnr: Paul Savelkoul en Cetin Kosar 

Samen iets maken van uw bouwplan 

Bouwkundig adviesbureau 
Henk Rosmulder

Rosmulder is een bekende naam in de biljartwereld in het zuidoosten van
Nederland. Met name Henk heeft al een lange biljartcarrière achter de
rug. Hij speelde vanaf zijn zestiende jaar bij de Deurnese Biljartbond. De
overstap naar de KNBB maakte hij circa dertig jaar geleden. Daar is hij al
die tijd actief voor het C1 team van BV Mierlo. Ook speelt hij regelmatig
mee bij het nationale kaderteam van Ames/Optiek van Gool/De Peel in
Deurne.

ken van het voorlopig en definitief ont-
werp tot het begeleiden en opleveren
van de bouw. Bij het maken van het ont-
werp zal Henk uw wensen afstemmen op
de wettelijke mogelijkheden, zodat uw
bouwplan door welstand goedgekeurd
kan worden. Vervolgens helpt Henk bij
het aanvragen van de omgevingsvergun-
ning, maakt hij het bestek, assisteert hij u
bij de keuze voor een aannemer en bij
het opstellen van het bouwcontract. U
kunt er voor kiezen om de bouw van A
t/m Z aan Rosmulder uit te besteden of
om alleen bepaalde onderdelen door
hem te laten uitvoeren. Of het nu gaat
om een woningaanpassing, ver- of aan-
bouwing, een nieuwe garage, overkap-
ping, carport of zelfs tuinhuis; Henk Ros-
mulder is de specialist die u zoekt. Voor
biljarters die thuis een biljart willen
(ver)plaatsen biedt een extra grote dak-
kapel of dakopbouw wellicht een oplos-
sing. Voor meer informatie over Windak
dakkapellen, zie www.windak.nl. Met
zijn jarenlange biljartervaring heeft Henk
ook een passende oplossing voor de
kastelein die een biljartruimte wil (her)in-
richten. Het eerste gesprek en advies zijn
gratis.

Biljartles en contactgegevens
Henk Rosmulder beschikt in zijn huis over
een 2.30 x 1.15 biljart, onderhouden
door Van Esch Biljarts uit Asten. Vooral se-
nioren maken gebruik van de mogelijk-
heid om van hem de basisbeginselen van
de biljartsport te leren, maar ook enthousi-
aste anderen zijn welkom. Bouwkundig
adviesbureau Henk Rosmulder is ge-
vestigd aan Bisschop van Mierlostraat
19 te Mierlo. Telefoon 0492-663604 en
06-25407116. Via e-mail te bereiken
op: henkrosmulder@onsbrabantnet.nl

In het dagelijkse leven heeft Henk Ros-
mulder een bouwkundig adviesbureau
en zijn motto is: er samen iets van ma-
ken. Na 37 jaar werkervaring weet
Henk dat een bouwkundig ontwerp meer
is dan alleen een paar tekeningen ma-
ken. Hij luistert naar de mensen en helpt
de wensen van de opdrachtgevers vorm
te geven. Zijn bouwkundig advies be-
slaat het hele bouwproces: van het ma-

Finale op vrijdag 21 juni

Driebandentoernooi 
in café-hotel Thijssen te Vlierden
Eind mei is het jaarlijkse driebanden-
toernooi om de Ricus Thijssen Wissel-
beker weer begonnen.
In café-hotel Thijssen te Vlierden zijn
negen deelnemers die, afhankelijk
van hun moyenne, een bepaald aan-
tal caramboles achter hun naam heb-
ben.
De finale staat gepland voor vrijdag
21 juni en de aanvang is 19.30 uur.

Naam Car
1. Mari van Hout 30
2. Jo van Cuyk 26
3. Jan Thijssen 25
4. Karel van de Laar 22
5. Nico Nijssen 20
6. Harrie van de Weijer 20
7. Edie Lenssen 20
8. Noud Sanders 20
9. Rinie Weemen 20 
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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 “In den Sleutel”Café “In den Sleutel”

Stationsstraat 8 •  5751 HE Deurne
telefoon (0493) 31 44 45

‘s Woensdags gesloten
www.cafeindensleutel.nlFam. van Hoof

•  biljarten •  vergaderingen 
•  barbecue •  partijtjes 

•  buiten accomodatie aanwezig

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

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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www.handelsondernemingvanmelis.nl

Verkoop en reparatie van o.a 
generatoren, gereedschappen en

terrasverwarming

Handelsonderneming Van Melis BV
Oude Molenweg 35-37

5425 VP De Mortel
Tel.: 0492-361721 of 06-22937854

Vijfde Pieter Martens Memorial driebanden

Wil Janssen en Edie Lenssen winnaars
in sportcentrum Ames te Deurne

Met Wil Janssen kreeg het vijfde Pieter Martens Memorial driebanden-
toernooi een winnaar op de matchtafel die al eerder de wisseltrofee won,
namelijk in de eerste editie van 2009. In sportcentrum Ames te Deurne
bleek Edie Lenssen de beste op het 2.30 biljart. Er waren in de maand mei
veertig deelnemers actief. 

De slotavond was vrijdag 24 mei en be-
gonnen werd met de kwartfinales. Op
de grote tafel betekenden die het einde
voor Edmond van de Venne, Piet Smits,
Peter van der Heijden en titelverdediger
Toon Schoofs. De halve eindstrijd tussen
Erwin Kivits en Wil Jansen was een pi-
kante. Kivits leidde met 8-1 na drie
beurten maar Janssen draaide de bord-
jes bekwaam om naar een 17-25 zege
na slechts negentien pogingen. In de
andere halve finale won Wilfrie Ver-
meer met 20-12 (21) van Richard van
Oosterhout, waarbij laatstgenoemde op
één carambole van de remise en dus
barrage strandde. Hij won wel het duel
om de derde plaats van Kivits. In de be-
slissende ontmoeting tussen Wil Janssen
en Wilfrie Vermeer nam Jansen halver-
wege een voorsprong en liet Vermeer
niet meer in zijn spel komen: 25-16
(32). De kortste partij kwam op naam
van Richard van Oosterhout die zijn
dertien punten al na zestien beurten ver-
zamelde. Erwin Kivits zorgde met acht
voor de hoogste serie.

Edie Lenssen 
groeit naar topvorm
Op het kleine biljart werden bij de laat-
ste acht uitgeschakeld: Erik van Herpen,
Jan van Oosterhout, Antoon van Heug-

ten en Roos Vermeer. Spannend was de
halve eindstrijd tussen Ronald Roozen
en Hans van Eijk. Roozen finishte als
eerste maar Van Eijk kwam in de na-
stoot met drie treffers ook op zijn totaal.
In de barrage trok Ronald Roozen toch
nog aan het langste eind. Op het ande-
re biljart had Edie Lenssen een betere
eindsprint dan Jan Rosmulder. Het duel
om brons tussen Jan Rosmulder en Hans
van Eijk, de twee organisatoren van het
toernooi, leverde winst op voor Rosmul-
der. In de finale tussen Edie Lenssen en
Ronald Roozen ging Lenssen met vier
caramboles van acquit. Na zeven beur-
ten leidde hij al met 9-1 en liep soeve-
rein uit naar een 15-6 (19) zege. De eer
voor de kortste partij kwam op naam
van drie spelers: Jan van oosterhout (21
car), Hans van Eijk (19 car) en Theo
Jonkers (13 car). Frank Jonker maakte
met tien de fraaie hoogste serie. De
prijsuitreiking van het weer prima ver-
lopen evenement werd verzorgd door
Hans van Eijk en Willy Martens.

Vlnr: Edie Lenssen, Willy Martens en Wil Janssen

B1 klasse gewest ZN afd. 2

BC Tegelen redt het niet op partijpunten
In Eijsden werd het
een spannende ge-
westelijke finale ZN
in afdeling twee van
de B1 klasse. Liefst
drie ploegen eindig-
den met vier punten
zodat de partijpun-
ten de doorslag ga-
ven. Met 13-5 had
HAS uit Valkens-
waard het beste re-
sultaat. BC La Plaza
volgde met 11-7 als
tweede. BC Tegelen
moest met 10-8 ge-
noegen nemen met
de derde plek. De
Ketsers sloot de rij
op positie vier.

BC Tegelen met vlnr: Graad Kolkman, John van Tienen en
André Tan

Houtse Kampioenschappen 2013

Henri Spierings en René van Bokhoven
winnen in De Karper 

Peter Gruijters, die
nota bene aan beide
finales deelnam,
moest René van Bo-
khoven toch alle zei-
len bij zetten om de
winst naar zich toe te
trekken. Maar na 46
beurten en met een
verschil van één ca-
rambole waren de
twee matchpunten
dan toch voor hem.
In een rechtstreeks
duel met Jan van der
Steen moest bepaald
worden wie de kam-
pioen zou zijn. Van

der Steen had namelijk na een gelijk-
spel tegen Gruijters en winst tegen Van
de Laar drie punten bij elkaar gespeeld.
Ondanks het gemiddelde van 0,542
was Van der Steen niet opgewassen te-
gen de kwaliteiten van Van Bokhoven.
In een werkelijk magistrale partij met
een moyenne van 1,250 trok René van
Bokhoven de welverdiende winst naar
zich toe en mocht dus voor de derde
keer op rij het kampioenschap voor zich
opeisen. Verslag met dank aan Harry
Vogels.
Naam Pnt Moy %
1. René van Bokhoven 6 0,882
2. Peter Gruijters 3 0.361   97%
3. Jan van der Steen 3 0.548   84%
4. Ad van der Laar 0 0.619

Vlnr: Henri Spierings en René van Bokhoven. 
Foto: Joop Ammerdorffer 

Na de gebruikelijke voorronden
zijn op 31 mei en 1 juni in café De
Karper de finales gespeeld van de
Houtse Kampioenschappen 2013.
Uiteindelijk bleken Henri Spierings
(libre) en René van Bokhoven (drie-
banden) de besten.

Bij het librespel waren het Jack Garde-
niers, Peter Gruijters, Friedy Manders
en Henri Spierings die zich plaatsten
voor de eindstrijd. Het was Spierings
die op de vrijdagavond meteen al dui-
delijk maakte dat hij maar voor één
ding kwam: zijn behaalde kampioen-
schap van 2011 nogmaals winnen. Na
een zege op Friedy Manders moest ook
Peter Gruijters het onderspit delven. Met
partijen van 1,43 en 1,48 was Henri
Spierings op de goede weg om zijn
doelstelling waar te maken. Op zater-
dag moest er alleen nog afgerekend
worden met Jack Gardeniers. En dat ge-
beurde dan ook in een prachtig duel
van negentien beurten. Met een moyen-
ne van 2,11 ging de titel voor de twee-
de keer in de geschiedenis van de Hout-
se Kampioenschappen naar Henri Spie-
rings.
Naam Pnt Moy
1. Henri Spierings 6 1,62
2. Peter Gruijters 4 1,15
3. Friedy Manders 2 0,77
4. Jack Gardeniers 0 1,57

Driebanden
De finalisten bij het driebanden waren:
René van Bokhoven, Jan van der Steen,
Ad van de Laar en Peter Gruijters. Na
twee jaar op rij de fel begeerde titel te
hebben gewonnen, was  René van Bo-
khoven niet van plan om die dit jaar af
te staan. Tegen zijn teammaat Ad van
de Laar bleek al meteen dat Van Bokho-
ven ook deze editie weer vol titelaspira-
ties zat. Met een moyenne van 0,938
was het duidelijk wat de plannen van
de regerend kampioen waren. Tegen

Landerds kampioenschap driebanden

Peter Paashuis neemt trofee over 
in 't Oventje te Zeeland
Peter Paashuis heeft editie twintig
van het Landerds kampioenschap
driebanden op zijn naam gebracht.
In café-zaal 't Oventje te Zeeland
werd hij de opvolger van Peter van
der Linden. Het was weer een eve-
nement waar vele mooie en goede
partijen te zien waren. In de A en
de B klasse wisten alle vier de fina-
listen een promotie te behalen en in
de C klasse waren de bovenste
twee goed voor een promotie.
Er werd gespeeld in vier categorieën en
de organisatie was in handen van vere-
niging BC Zeeland. De deelnemers die
in de halve finale gingen strijden om de
Cees Geerts wisseltrofee waren be-
kend. Omdat Dieter Bruinewoud,
wegens omstandigheden, zijn finale
niet meer kon spelen, werd Adriaan de
Loyer gevraagd om deel te nemen aan

deze halve eindstrijd. Na loting werd
Peter van der Linden (30) gekoppeld

aan Peter Paashuis (15). Toon van de
Brand (17) moest het op gaan nemen
tegen Adriaan de Loyer (9). Paashuis
wist zijn partij te winnen van Van der
Linden met een stand van 28-15 na 43
beurten. Toon van de Brand had slechts
36 pogingen nodig om De Loyer op de
knieën te krijgen al ging dat niet van-
zelf. Adriaan de Loyer wist er nog zes
op het scorebord te krijgen maar dat
was dus niet voldoende voor de zege.
De finalisten waren bekend en dat ble-
ken dus Peter Paashuis (15) en Toon van
de Brand (17).
Het zou een duel kunnen worden dat al-
le kanten op kon, maar al vrij snel was
duidelijk dat Van de Brand er niet meer
in geloofde. Simpele driehoekjes gin-
gen de mist in en Paashuis bleef rustig
zijn puntjes maken en liet niet veel op
de tafel achter als er een misser was.
Zodoende was na 31 beurten het ver-
dict gevallen en had de gemeente Lan-
derd zijn twintigste kampioen in de per-
soon van Peter Paashuis.

Peter Paashuis. Foto: Henry Thijssen
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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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Programma Simonis Biljartlaken
Landsfinale 2013
Klasse A zondag 30 juni
Team District
Concordia Maastricht e.o.
VV Roac ’79 Veen en Rijnstreek
’t Ivoor ’s-Hertogenbosch
De Viersprong NO Overijssel

Klasse B1 poule 1 
zaterdag 29 juni
Reynaert Delta Zuid-West
ONA Midden Holland
De Kuul Nijmegen
Carambole NO Overijssel

Klasse B1 poule 2 
zaterdag 29 juni
HAS Kempenland
Delft Vlietlanden
Maarschalk Het Sticht
BV BVV’75 Berkel en Slinge

Klasse B2 poule 1 
zaterdag 29 juni
Olympia Midden-Brabant
Concordia Midden-Holland
Rio Bar ’s Hertogenbosch
D’oale Delle NO Overijssel

Klasse B2 poule 2 
zaterdag 29 juni
Inaborg Venlo e.o.
De Maasstad Rotterdam
Soesterkwartier Eem- en Flevoland
DBC 2000 Twente

Klasse C1 poule 1 
zaterdag 29 juni
De Eekhoorn Midden-Brabant
De Plas Veen- en Rijnstreek
Moira Oss
DOS Zwolle e.o.

Klasse C1 poule 2 
zaterdag 29 juni
BC Wilhelmina Zuid-Limburg
Centrum Midden-Holland
Soesterkwartier Eem- en Flevoland
Voorster BC Sredendriehoek

Klasse C2 poule 1 
zondag 30 juni
De Ploeg Midden-Brabant
Bolwerk ’81 Duinstreek
Ons Huis Veluwezoom
De Zevenwolden Groningen-Drenthe

Klasse C2 poule 2 
zondag 30 juni
De Hangijzers Kempenland
DNO ’86 N.W. Nederland
De Burgemeester Betuwe-Veenendaal
Te Pas Doetinchem e.o.

Klasse C2 poule 3 
zondag 30 juni
Hof van Holland West-Brabant
Krimpense BC West-Brabant
Rio Bar ’s Hertogenbosch
Raddy’s Pub NO Overijssel

Klasse C2 poule 4 
zondag 30 juni
BC Amby Maastricht e.o.
De Pepesteeg Veen- en Rijnstreek
OGB Het Sticht
Tante Dies Doetinchem e.o

Klasse C3 poule 1 
vrijdag 28 juni
De Wellse Vaert West-Brabant
ONA Midden-Holland
Net Mis Oss
Midwolda ’79 Groningen-Drenthe

Klasse C3 poule 2 
vrijdag 28 juni
Ambiani Kempenland
The Outsider Dordrecht
Bosgenoegen Eem- en Flevoland
De Ploeg Doetinchem e.o.

Klasse C3 poule 3 
vrijdag 28 juni
De Carambowl Delta Zuid-West
Doet West-Friesland
DWS Nijmegen
DBC Doezum Groningen-Drenthe

Klasse C3 poule 4 
vrijdag 28 juni
Heer Biljartclub Maastricht e.o.
BV HeerhugowaardAlkmaar e.o.
’t Centrum Het Sticht
BV De Moll Twente

Dames poule 1 
zondag 30 juni
Team DZW Delta Zuid-West
De Plas Veen- en Rijnstreek
Districtsteam Oss Oss
Districtsteam Zwolle e.o.

Dames poule 2 
zondag 30 juni
Team Kempenland
Team Midden-Holland
Team Betuwe Veenendaal
Team Berkel & Slinge

Recreanten poule 1 
vrijdag 28 juni
De Gildenbond Midden-Brabant
Jacobswoude Veen- en Rijnstreek
OBV Vlijmendorp ’s-Hertogenbosch
OBV Groningen-Drenthe

Recreanten poule 2 
vrijdag 28 juni
De Woelige Werf Delta Zuid-West
CRB Bollenstreek Duinstreek
BCH ’95 Eem- en Flevoland
RBC Doetinchem Doetinchem e.o.

Tweede divisie driebanden 
zaterdag 29 juni
Team Plaats
BC Arnhem Arnhem
Winnaar: 
Wellse Vaert - Biljartcentrum Osdorp

Derde divisie driebanden 
zaterdag 29 juni
TOVV.NL/MCR 5 Vlaardingen
Didden Distributie St. Oedenrode
BC Goirle 2 Goirle
NHD Borden Appel Zwaag

Vierde divisie driebanden 
vrijdag 28 juni
De Westhoek v.d. Lee 
Schilderwerken Drunen
DC Michielsen Breda
’t Koetshuis Haarlem
Winnaar: 
Sport/Biljartshop Leiden - DOS Hattem

Vierde divisie driebanden

De Westhoek/Van der Lee Schilder-
werken plaatst zich overtuigend

Met een 8-0 thuisoverwinning en een po-
sitief carambolesaldo van 39 tegen BV
Valkennest kon De Westhoek /Van der
lee Schilderwerken voor de return met
een gerust hart afreizen naar Den Haag.
Ook daar kwam de Drunense formatie,

met 2-6 tot een duidelijke overwinning en
plaatste zich hiermee voor de nationale
eindstrijd op vrijdag 28 juni in Nieuw-
egein. Vooral kopman Daniël van der
Geld blonk uit, door in de thuiswedstrijd
1.153 en in Den Haag 0.909 te spelen.

De Westhoek/van der Lee Schilderwerken met v.l.n.r.: Gerbert van der Lee, 
Rien de Vaan, Gerard van Oorschot en Daniël van der Geld. 
Foto: Frans van Bokhoven

Finale B1 Zuid-Nederland afdeling 1

BV Reynaert grijpt gewestelijke titel
bij De Ram in Roosendaal

Bij De Ram in Roosendaal wist het
Zeeuwse BV Reynaert zich met het be-
halen van de gewestelijke titel te verze-
keren van een uitnodiging voor de

Landsfinale op zaterdag 29 juni. Het
team met Jan de Rechter, Robin Claer-
houdt en Jean-Paul Weerman behaalde
de maximale zes punten.

Dames gewest MN afd. 1

District Betuwe-Veenendaal 
de beste in biljartcentrum Osdorp
De gewestelijke eindstrijd voor dames
van gewest MN afdeling 1 werd een
prooi voor het district Betuwe-Veenen-
daal. De vier dames behaalden in totaal
vijf punten en dat bleek goed voor kwa-
lificatie van de Landsfinales. Het aantal
partijpunten bedroeg zestien en het per-
centage caramboles was met 95.33

aan de hoge kant. De succesvolle ploeg
bestond uit Hanny Wouterse, Mylene
Colman, Dicky van Herk en Dicky Mooy.
Runner-up Het Sticht 2 eindigde in bil-
jartcentrum Osdorp te Amsterdam met
vier punten en vijftien partijpunten. Eem-
en Flevoland en Amsterdam BV IN3N
volgden op gepaste afstand.

Finale C3 Zuid-Nederland afdeling 1 

De Wellse Vaert
gewestelijk kampioen in Oosterland
Tijdens de gewestelijke finale van Zuid 1
is de Wellse Vaert er in geslaagd kampi-
oen te worden in de derde klasse libre.
De formatie met Arian Heeren, Melissa
Ververs, Hans Uitzetter, Chris Ververs en

Kees Verwijs won van De Ram en ’t Ge-
lach en speelde gelijk tegen De Caram-
bowl. Op 30 juni gaat De Wellse Vaert
evenals De Carambowl naar Nieuwe-
gein voor de nationale eindstrijd.

Driebanden groot Zuid-Nederland

Concordia via De Wellse Vaert
naar NK
Bij De Wellse Vaert in Steenbergen
werd in de A klasse de gecombineerde
finale gespeeld van de twee afdelingen
Zuid-Nederland. 
Het Limburgse Concordia bleek daar,

gezien de maximale score, aan het
langste eind te trekken en gaat op 30 ju-
ni naar de nationale finale. De Hoef
werd tweede, ’t Pleinje derde en v/d
Brandt vierde. 
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B2 klasse gewest ZN afd. 2

Inaborg gewestelijk kampioen 
in de Herströat te Horst

Tijdens de gewestelijke finale ZN afde-
ling twee in de B2 klasse eindigden
twee teams op een totaal van vier pun-
ten. Inaborg had als saldo partijpunten
11-7 en OHVZ 10-8 zodat Inaborg zich

in café de Herströat te Horst plaatste
voor het NK. Het succesvolle trio be-
staat uit Robert Knelissen, Peter Corne-
lissen en Ruud Gisbers. Kopman Knelis-
sen bleef ongeslagen.

Inaborg. Foto: Jeanine Cox

Dames gewest ZN afd. 2

Team district Kempenland naar NK

In Eijsden bracht district Kempenland de
gewestelijke eindstrijd damesteams
Zuid-Nederland afdeling twee op
hun naam. Met vier punten had men
één punt voorsprong op Maastricht en

't Klötske uit Venlo,
waar overigens van
werd verloren. Zuid-
Limburg sloot de rij
met twee punten. Het
succesvolle viertal
bestaat uit: Trees van
der Heijden (D’n
Eijck), Dianne van
Hout (Hangijzers),
Corry Deenen-Raas-
veld (De Zwaan
Middelbeers) en Ma-
rion van de Berkmor-
tel (De Zwaan
Middelbeers). Van
Hout, die de volle
zes punten binnen-
haalde, plaatste zich

ook met het C2 team van De Hangijzers
voor het NK. Omdat dat evenement op
dezelfde dag wordt gehouden, zal Ma-
ria Blom waarschijnlijk haar plaats in-
nemen bij de dames.

B2 klasse gewest ZN afdeling 1

Olympia via De Eekhoorn naar Nieuwegein

Het Waalwijkse Olympia wist op cam-
ping De Eekhoorn nipt een afvaardi-
ging naar Nieuwegein te veroveren.
Met een gelijk aantal wedstrijdpunten

en gelijk aantal partijpunten als Baracu-
da, gaf uiteindelijk het percentage ca-
ramboles de doorslag. ALM werd derde
en ’t Pleintje vierde.

Foto: Jerry Hermans

De Molenvliet levert De Ploeg 
ticket op voor landsfinale

Bij De Molenvliet in
Waalwijk werd de
gewestelijke finale in
de C2 klasse van
Zuid 1 gespeeld. De
Ploeg won alle con-
frontaties en plaatste
zich voor de nationa-
le eindstrijd op zon-
dag 30 juni. Hof van
Holland 2 werd
tweede en Hof van
Holland 1 derde. De
vierde plaats was
voor LBV uit Lewe-
dorp.Foto: www.fogra.nl

C1 klasse gewest ZN afd. 2

Wilhelmina/EuroBiljarts 
troeft Karper '83 nipt af

In Hapert bleek de gewestelijke finale
ZN afdeling twee in de C1 klasse
vooral te gaan tussen Wilhelmina/
EuroBiljarts en Karper '83. 
Beide ploegen wonnen tegen BC
Maarland en KOT. In het onderlinge
en dus beslissende duel versloeg Wil-

helmina/EuroBiljarts het uit Mierlo-
Hout afkomstige team van Karper '83
met 4-2. De ploeg uit Kerkrade met Ro-
ger Cleuskens, Sulejman Grosic, Josef
van der Heyden, Martin Wildau en
Oliver Labatzki gaat dus naar het NK
teams.

Foto: Greet Popken

C3 klasse poule 2 gewest MN afd. 1

't Centrum 5 plaatst zich in biljart-
centrum Osdorp voor Landsfinale
In biljartcentrum Osdorp te Amsterdam
streden zes teams tijdens de geweste-
lijke finale MN afdeling 1 in poule
twee van de C3 klasse. Namens het
district Het Sticht bleek 't Centrum 5 uit
Ankeveen de beste van iedereen. 
Volgens de uitnodiging van de ge-
westelijke finale maakten de volgende
spelers deel uit van 't Centrum 5: Johan

den Blanken, Richard Spoor, Bert Hil-
horst, Cors uit den Bosch, Peter Jans-
sen, Edwin Hilhorst en Lambertus Roo-
sendaal. Met acht punten en twintig
partijpunten ging de zege naar deze
formatie. De Buitenweg nam met zes
punten en achttien partijpunten de
tweede positie in en werd nipt gevolgd
door BV Leusden.

Gewestelijke finale C1 klasse ZN afdeling 1

Eekhoorn via Goes naar Nieuwegein

In Goes wist Eekhoorn het gewestelijk
kampioenschap in de C1 klasse van
Zuid-Nederland afdeling 1 te verove-
ren.  Het Oosterhoutse team dwong

hiermee ook plaatsing af voor de Simo-
nis Biljartlaken Landsfinale op zaterdag
29 juni. SVW werd tweede, ALM derde
en De Wellse Vaert vierde.

Vlnr: Trees van der Heijden, Dianne van Hout, 
Corry Deenen-Raasveld en Marion van de Berkmortel.
Foto: Rinus Vorstenbosch
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Dames district Oss 
met de hakken over de sloot 
In Renkum vond de
gewestelijke finale
MN afdeling 2 voor
damesteams plaats.
De organiserende
vereniging en het
districtsteam Oss ein-
digen beiden met vijf
punten. Op partij-
punten ging de titel
met 20-4 ten opzich-
te van 16-8 naar
Oss. De succesvolle
formatie bestaat uit
Jeannette Habraken
(BC Zeeland), Hele-
ne van Aarle (De
Kersenboys), Antoi-
nette Bek (Touché) en
Clazien Megens (Touché). De locaties
‘t Oventje uit Zeeland en 't Fabeltje uit

Oss zijn dus beide met twee speelsters
vertegenwoordigd. 

B1 klasse gewest MN afdeling 2

De Kuul met volle buit 
in café-zaal 't Fabeltje te Oss

In café-zaal 't Fabeltje te Oss liet De Kuul
er geen twijfel over bestaan tijdens de
gewestelijke finale Midden-Nederland
afdeling twee in de B1 klasse. De for-
matie uit Huissen behaalde de maxima-
le zes punten met de spelers Ben Wil-

lemsen, Hans Rottjers en Gerard van der
Mark. De andere drie teams, ’t Hoog-
huys/Toelen & Partners, De Korenaartjes
en Petersberg eindigden allemaal met
twee punten. Arie Weijenburg had met
100 caramboles een zware opdracht.

Achter vlnr: Helene van Aarle, Clazien Megens en 
Jeannette Habraken. Voor: Antoinette Bek

Vlnr: Hans Rottjers, Ben Willemsen en Gerard van der Mark

B2 klasse gewest MN afd. 2

Biljartcentrum ’t Ottertje in Ottersum
levert Rio Bar deelname NK op

C3 klasse gewest MN afd. 2

Net Mis 8 
namens Thekes Herpen naar NK
Het team van Net Mis 8, thuisbasis The-
kes Herpen, maakte in Megen een ij-
zersterke indruk. De formatie met Jurg
Juriens, Gerrit van Dinther en Wim Ju-
riens verzamelde de volle zes punten
met een saldo aan partijpunten van 14-

4. Het meest opvallend was echter dat
dit gebeurde met een percentage van
liefst 99.35. Heideroosje 3, Renkum 9
en KUP '77 waren hier niet tegen opge-
wassen. Helaas was de kwaliteit van de
foto onvoldoende om te plaatsen. 

Moira oppermachtig 
in De Hazelaar te Rosmalen

Moira was met afstand de beste tijdens
de gewestelijke finale MN afdeling
twee in de C1 klasse in De Hazelaar te

Rosmalen. Het team
uit Lith behaalde de
maximale zes punten
en bleef daarmee
runner-up De Markt
4 uit Doesburg drie
punten voor. Het
thuisspelende team
van De Hazelaar
eiste de derde posi-
tie op en De Waay 2
sloot de rij. 
Op zaterdag be-
stond Moira uit de
heren Van Loos-

broek, Kuijpers en De Jong. 
Jeroen van Lith deed alleen op zondag
mee en ontbreekt daardoor op de foto.

Gewestelijke finale damesteams Zuid 1

Delta Zuid-West verdient NK ticket 
bij De Ponderosa in Bergen op Zoom

Zuid-West kampioen
geworden in afde-
ling 1 van het ge-
west Zuid-Neder-
land. 
Sandra van den
Berg, Henny van
Hese, Corry de Loof
en Claudia van den
Berge bleven de da-
mes van De Ram,
Bellevue en Midden
Brabant voor en
gaan naar de Iwan
Simonis Biljartlaken
landsfinale in
Nieuwegein. 
Vooral tegen

Midden-Brabant werd met 8-0 flink uit-
gehaald.

Foto: Jean Paul Rens
Bij De Ponderosa in Bergen op Zoom
zijn de dames van het district Delta

In de B2 klasse van
gewest MN afdeling
2 was het team van
Rio Bar succesvol. 

In biljartcentrum 't
Ottertje te Ottersum
behaalde de ploeg
uit Vught vijf punten
uit drie duels. Het
saldo partijpunten
was 11-7. 

F-Fect eindigde met
drie punten als twee-
de. Foto: Riekie Libregts, www.ottertje.nl

Moira uit Lith

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
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Biljarter van BC Tegelen

Van Tienen Milieuadvies BV: 
meten met een idee

Wim van Tienen, de jongste zoon van
Jan richtte in 2007 een eigen bedrijf
op, nadat hij 32 jaar als milieuspecialist
bij de douane had gewerkt. Zijn bedrijf
heeft in korte tijd een uitstekende naam
opgebouwd op het gebied van gasme-
tingen in zeecontainers. Het bedrijf is
gevestigd in Venlo en Born en heeft mo-
menteel een twintigtal medewerkers,
waaronder 14 MGK-gecertificeerde
gasmeetkundigen, in dienst. In de ver-
gaderruimte van het bedrijf zijn sporen
van zijn liefde voor de biljartsport te
zien. Een biljart, afgedekt met houten
platen, doet dienst als vergadertafel.

Wim van Tienen geeft nadere uitleg
over zijn bedrijf. ”Als douaneambte-
naar kreeg ik vaak te maken met im-
portcontainers, die fysiek gecontroleerd
dienden te worden. Tijdens deze con-
troles troffen we regelmatig restanten
van bestrijdingsmiddelen, zoals blikjes
en zakjes aan. We kwamen er achter,
dat bepaalde containers met zeer gifti-
ge bestrijdingsmiddelen werden behan-
deld. Ik heb me verdiept in deze mate-
rie en dat heeft er uiteindelijk toe geleid
dat ik, met het wegvallen van de dou-
anecontroles aan de binnengrenzen
van de EU, ontslag heb genomen en
een eigen bedrijf heb opgestart. ”

Importcontainers kunnen gevaarlijke
concentraties bestrijdingsmiddelen zo-
als methylbromide of fosfine bevatten,
indien ze in het land van verzending
zijn behandeld ter bestrijding van het
ongedierte in de lading. Dit worden ook

wel actief gegaste containers genoemd.
Het komt echter nog vaker voor, dat
gasvorming in een container wordt ver-
oorzaakt door uitdampende goederen
of verpakkingsmiddelen. Met name ge-
verfde of gelijmde producten vormen
een risico, omdat bij deze producten
vaak schadelijke oplosmiddelen, zoals
tolueen en benzeen, zijn gebruikt die tij-
dens het transport kunnen uitdampen. 

Diverse ongevallen met zowel actief ge-
gaste- als uitdampende containers heb-
ben ertoe geleid dat de regelgeving op
dit gebied aanzienlijk is aangescherpt.
Het gevaar is niet te onderschatten. Dui-
zenden containers bevatten te hoge
concentraties schadelijke gassen.
Bedrijven die zeecontainers ontvangen
zijn verplicht om te onderzoeken of de-
ze containers gevaarlijke gassen bevat-
ten. Ter bescherming van de medewer-
kers die de containers lossen,  moeten
metingen worden uitgevoerd. Gelet op
het feit, dat een container tientallen ver-
schillende gassen kan bevatten, is het
belangrijk om zo breed mogelijk (op zo-
veel mogelijk gassen) te meten. Een be-
perkte meting op enkele gassen biedt
slechts schijnveiligheid.

Van Tienen: ”Samen met Dräger Neder-
land hebben we nieuwe meetmethodie-
ken ontwikkeld om deze gassen te kun-
nen meten. We beschikken, naast de
traditionele meetmiddelen met sensoren
en gasdetectiebuisjes, over de modern-
ste meettechnieken, zoals de GDA-2,
een geavanceerd meetinstrument waar-

mee binnen een tiental seconden een
container op honderden gevaarlijke
stoffen kan worden gescreend. Op on-
ze website www.vt-m.nl  is een promo-
tiefilm van de GDA-2 te zien, waarin
FNV bondgenoten zeer lovend is over
het meten met dit instrument.”

De werkzaamheden worden voor een
groot gedeelte uitgevoerd op de contai-
nerterminals in Venlo, Born en Wans-
sum, waarmee prima wordt samenge-
werkt. Het meten en ontgassen op een
terminal biedt veel voordelen. Het lo-
gistieke proces wordt vrijwel niet ver-
stoord en de container kan altijd gasvrij
worden geleverd. ”Wij beschikken over
moderne en milieuvriendelijke ontgas-
singstechnieken”, aldus Wim van Tie-
nen. 

”Indien nodig kunnen we ook op de lo-
catie van de klant meten c.q. ontgassen.
Gezien de ligging van de kantoren richt
Van Tienen Milieuadvies BV zich voor-
namelijk op klanten in het zuiden van
Nederland, maar we kunnen ook in
samenwerking met andere gasmeetbe-
drijven een landelijke dekking aanbie-
den. We meten ook regelmatig in Duits-
land. Wij werken volledig volgens de
nieuwe richtlijnen op het gebied van

gassen in containers. Indien gewenst
kunnen we ook voor u een Plan van
Aanpak opstellen of een Risico-Inventa-
risatie en Evaluatie voor u uitvoeren.”  

Naast het specialisme ‘gassen in zee-
containers’ adviseert Van Tienen Milieu-
advies B.V. u graag over het vervoer
van gevaarlijke- en/of afvalstoffen. Bo-
vendien kunnen wij ook ADR-opleidin-
gen voor chauffeurs verzorgen. Van Tie-
nen Milieuadvies B.V. is gecertificeerd
opleider voor het CCV en de SOOB re-
geling. Voor het overzicht van de door
hun aangeboden cursussen in het kader
van de nascholing van beroepschauf-
feurs (Code 95) wordt u verwezen naar
een bezoek aan de website www.vt-
m.nl.  

Contactgegevens
Van Tienen Milieuadvies BV
Bezoekadres: Keulse Barriere 4, 5915
PG Venlo + 
Barge Terminal Born, Holtum-Noord-
weg 9, 6121 RE Born
Postadres: Keramiekstraat 11, 5935 TE
Steijl
Telefoon: 077 - 711 03 00 / 06 - 30
38 74 80
Email: planning@vt-m.nl
Internet: www.vt-m.nl

Van Tienen is een bekende naam in de (Limburgse) biljartwereld. Jan van
Tienen was in de jaren ’50 en ’60 een zeer verdienstelijk kaderspeler. Liefst
4 van zijn 7 kinderen hebben zijn voorbeeld gevolgd en zijn tot op heden
actief in de biljartsport.  

Geforceerde ontgassing, waarbij de schadelijke gassen worden opgevangen in
een actief koolfilter.

Wim van Tienen met de GDA-2, een geavanceerd meetinstrument waarmee
binnen 10 seconden een uitgebreide containerscreening op honderden gevaar-
lijke gassen kan worden uitgevoerd. 

Van Tienen Milieuadvies B.V.

GAS

ADR

EVOA
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Eureka Biljartfabriek 
feliciteert

Iwan Simonis
Eureka 116 en Simonis 333 jaar

vakmanschap en kwaliteit gaan samen.

Kies daarom voor deze combinatie.

Bel ons voor montage biljartlakens  
0735031264

of mail:
info@eurekabillard.nl

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

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

Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

De Distel 
biljarts

Dealer van Chevillotte 
& Olympus

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal

0165 820 997
www.dedistelbiljarts.nl

Emmaplein 28
4615 KK Bergen op Zoom

Tel.: 0164 - 24 41 64
Fax: 0164 - 23 09 98

E-mail: biljart1@planet.nl
www.biljart-boetiek.nl

Dealer:
Verhoeven

Biljarts
Officieel dealer:

WISIS scoreborden

Wij feliciteren Iwan Simonis

met dit bijzondere jubileum

Wij feliciteren
Iwan Simonis

met de 333e verjaardag

Antwerpsesteenweg 109
2390 Malle

Tel. +32(0)3 312 11 59
E-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

www.debiljartballen.nl
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Thérèse Klompenhouwer wint 
eerste AEJ Femina Belgian Open

Met de AEJ-Femina Belgian Open werd bewezen dat er veel belangstelling
bestaat voor het vrouwenbiljart. De perfecte organisatie waarvoor het
team van Biljartcentrum De Ploeg in het Belgische Halle-Zoersel garant
stond, doet tevens de hoop weer opleven in de biljartwereld. Hoop dat on-
ze sport zich opnieuw op een positieve manier profileert en dat ze de aan-
dacht van de media en het respect terug wint, dat we al zo vaak moesten
ontberen. 
Het deelnemersveld met dames uit de
hele wereld, inclusief de absolute top,
gaf blijk van aanwezigheid op een toer-
nooi dat zonder officieel karakter
naar rankings- en medailles toe, een
prachtige promotie betekende voor het
biljart in het algemeen en het damesbil-
jart in het bijzonder. Met meervoudig
Europees kampioene en wereldranking-
lijst aanvoerster Thérèse Klompenhou-
wer, haar landgenote Karina Jetten
(nummer vier op diezelfde lijst), thuis-
speelster en tweevoudig EK-winnares
Danielle Le Bruyn en natuurlijk de altijd
verrassende Gulsen Degener uit Turkije,
waren de Europeanen alvast sterk aan-
wezig op deze driedaagse. 

Gevaar uit Japan
Toch wist iedereen dat het gevaar wel
eens uit Japan zou kunnen komen, dat
naast regerend wereldkampioene Nat-
sumi Higashiuchi ook de nummer acht
op de wereldranglijst, Namiko Hayashi
naar België stuurde. Het verbaasde dan
ook niemand dat de halve finales het
duel Klompenhouwer-Jetten en Higashi-
uchi-Hayashi opleverde. Daarin trokken
respectievelijk Thérèse Klompenhouwer
en Namiko Hayashi aan het langste
eind in de race naar 30 punten. Onze
landgenote begon de finale met 1,000
moyenne tot in beurt acht niet onaardig,
terwijl haar tegenstreefster er slechts
twee op het scorebord had staan. Net
als in de halve finale trok de finaliste uit
het land van de rijzende zon ook nu de
kaart van de verdediging, maar lonen
deed dat niet meteen. Bij 8-3 in negen
beurten leek het erop dat Klompenhou-
wer snel van de heerlijke zomerzon
wou gaan genieten, want met een reeks
van vijf nam ze afstand tot 13-3. De niet
echt aangeslagen Hayashi reageerde
met een mooi punt, maar kon door een
nipte misser niet doorzetten. Bij 13-4
kon de Japanse niet bij de bal en maak-
te een verkeerde keuze. 
Daardoor werd het speelveld op een
gouden blaadje aangeleverd en Klom-
penhouwer maakte daar dankbaar ge-
bruik van met opnieuw een serie van
vijf. Met vervolgens weer drie treffers
stond Therese Klompenhouwer bij de
stand 21-5 op een gemiddelde van
1.615.
En dat in een finale waar tweemaal
wereldkwaliteit tegenover elkaar stond.
Namiko Hayashi besloot dan maar
weer de deur dicht te gooien. Dat lukte
echter maar even. Klompenhouwer
vond immers geen antwoord maar rea-
geerde zelf verdedigend en dat speelde

dan weer in het nadeel van de Japanse.
In wat plotseling een gesloten wedstrijd
was geworden, werd de Europese kam-
pioene teruggeslagen naar 1.235 ge-
middeld en probeerde Hayashi op kou-
senvoetjes terug te komen, wat gedeel-
telijk lukte tot 21-9 in de zeventiende in-
ning. In de negentiende beurt en na
drie missers op rij leek het erop of Thé-
rèse Klompenhouwer was ingedom-
meld, waardoor het vertrouwen bij de
tengere Hayashi meer en meer leek toe
te nemen. In omloop 22 liet de nummer
één van de wereld haar speelbal poet-
sen, maar haalde daar met alweer een
misser op een haar, géén voordeel uit.
Bij 22-10 in 23 pogingen was het ge-
middelde van Klompenhouwer al ge-
slonken tot 0,956. Precies op dat mo-
ment herpakte ze zich en met een reeks
van drie punten. Namiko Hayashi
moest nu wel terugslaan en maakte in
de vierentwintigste beurt een magistraal
punt, tevens het begin van een serie van
drie.
Thérèse Klompenhouwer speelde in de
eindfase van de finale gretig. In de zes-
entwintigste inning zat een klos de spurt
naar de zege in de weg en zo was er
bij 26-13 nog hoop voor Namiko Hay-
ashi. Maar zij kreeg haar figuren niet
meer gespeeld en Klompenhouwer stak
bij 28-13 in 28 pogingen haar ambities
niet onder stoelen of banken. De uiterlijk
rustige Aziatische klokte nog 28-15 in
beurt 29, liet haar zestiende punt liggen
en kon enkel toekijken hoe Thérèse
Klompenhouwer de eerste AEJ-Femina
Belgian Open-trofee meenam naar
Nederland. De drie punten uit de na-
beurt van Hayashi konden dat niet meer
verhinderen.

Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com  

Dallinga/Frans Bevers 
grijpt driebandenbeker

In de finale wist Frédéric Caudron met
een 3-1 overwinning op Eddy Merckx
een stevige basis te leggen. Eddy
Merckx begon wel sterk (15-9 in 7),
maar liet zich in de volgende drie sets
aftroeven door de ontketende Caudron,
die de derde set na een openingsserie
van dertien in drie beurten met 15-0
won. Daarna was het aan zijn teamge-
noten Eddy Leppens, Jean Paul de
Bruijn en Glenn Hofman om het karwei
verder af te maken. De beslissing viel
uiteindelijk op de tafel waar Glenn Hof-
man tegen Richard Bitalis speelde. Eddy
Leppens was tegen Frans van Kuyk bij
een score van 2-0 en een matchbal voor
3-0 heel dicht bij een beslissing, maar
de Belg miste en moest toezien hoe zijn
tegenstander door setwinst een vroegtij-
dig feest verhinderde. Jean Paul de
Bruijn liep gelijk op met Christiani en
Glenn Hofman kon gelijkmaken tegen
Bitalis. Het slotakkoord was bijna hele-

maal voor Dallinga, hoewel Dave
Christiani nog een setje pakte van Jean
Paul de Bruijn en de score daardoor op
2-2 bracht. Het kwam er alleen op aan
om nog één partij te winnen. 
Glenn Hofman maakte in de wedstrijd
tegen Richard Bitalis de beslissende
carambole voor een 3-1 zege: het
sein voor een uitbundige hulde aan
Dallinga/Frans Bevers.
Hoewel TOVV.NL/MCR, dat na dit sei-
zoen uit elkaar valt, te wisselvallig speel-
de om Dallinga te kunnen bedreigen,
wist het in de groepsfase sterk te preste-
ren. Zowel Post Luchtkanalen, de Eek-
hoorn als A1 Biljarts werden met 8-0
door de Vlaardingse formatie opzij ge-
zet. In de kruisfinale werd Holland
Mineraal met 8-0 af geserveerd.  
Dallinga/Frans Bevers had in de poule-
wedstrijden geen moeite met Hulter-
mans Installatiebedrijven, maar moest
tegen Holland Mineraal met 4-4 genoe-
gen nemen. De ontmoeting met provin-
ciegenoot ’s-Lands Welvaren werd
met een 6-2 winst afgesloten. Glenn
Hofman moest hier buigen voor Kees
Wittens. 
De kruisfinale tegen A1 Biljarts leverde
voor het Zeeuwse team een 8-0 over-
winning op. Raimond Burgman, die
voor A1 Biljarts toch een gemiddelde
van 2.250 speelde, had hieraan niet
voldoende om Caudron (3.235) te stop-
pen.
Frédéric Caudron, was met 2.250 de
beste speler in de finale voor Eddy
Leppens met 1.833, Frans van Kuyk met
1.478, Glenn Hofman met 1.475 en
Eddy Merckx met 1.391. 
Dallinga/Frans Bevers speelde over het
hele toernooi een teammoyenne van
1.468. Frédéric Caudron en Eddy
Merckx maakten series van 14.

Dallinga/Frans Bevers trots met het eerste grote succes.
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Voor het eerst is Dallinga/Frans Bevers er in geslaagd een hoofdprijs
binnen te halen. Tijdens de eindstrijd van de bekerfinale in Zundert werd
regerend bekerhouder TOVV.NL/MCR verslagen. Zowel teamleider Jan
Kikken als sponsor Meerten Dallinga toonden zich super gelukkig. Jan Kik-
ken kondigde tijdens de wedstrijd al aan: ,,Het zou een mooie opsteker
zijn als we met 8-0 winnen, dan gaan we met vertrouwen de play-offs te-
gemoet.’’

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
CEB GP ankerkader 71/2 Ronchin kozoom.com 28-30 juni
10-ball Eurotour Sarajevo kozoom.com 15-17 augustus
Driebanden Superprestige Lommel kozoom.com 25-30 augustus
Worldcup driebanden Suwon kozoom.com 2-8 september
Worldcup driebanden Peloponessos kozoom.com 16-22 september
Triatlon Anag Olomouc kozoom.com 4-6 oktober
9-ball Eurotour (onbekend) kozoom.com 10-12 oktober

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, 
eurotouronline.eu en biljart.tv.
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel
Beste leden, biljartvrienden,

In deze rubriek tracht het sectiebestuur
driebanden u over die zaken te infor-
meren die, los van het wedstrijdwezen,
van belang zijn voor de beeldvorming
en toekomstverwachting van onze sec-
tie en van de driebandensport.
Aan de orde is thans de situatie omtrent
de nieuwe structuur van de KNBB en het
samengaan van de besturen van Drie-
banden en Carambole.
Wij hopen jullie, op deze wijze, naar
behoren over de actuele zaken te heb-
ben geïnformeerd.

Stand van zaken 
Structuur KNBB
Inleiding:
In 2009 heeft de bondsraad van de
KNBB de huidige organisatiestructuur
geïmplementeerd, waarbij de secties
niet meer in het bondsbestuur zijn ver-
tegenwoordigd, in ruil voor meer auto-
nomie van de secties en de verzelfstan-
diging van de Sectie Carambole in een
afzonderlijke vereniging met rechtsbe-
voegdheid, de KNBB Vereniging Ca-
rambole, kortweg KVC genoemd.
Deze structuur is met ingang van 2010
ingegaan, waarbij de statuten van de
KNBB later overeenkomstig de nieuwe
structuur zijn aangepast en er een con-
venant tussen de KNBB en KVC – een
soort Service Level Agreement (SLA) –
tot stand is gekomen, waarin onder an-
dere de bevoegdheden en financiële af-
spraken tussen beide organen zijn be-
schreven.
Een essentieel aspect in de huidige
structuur vormt de ambivalente rol die
de bondsraad vervult - zowel als toe-
zichthouder als ALV van de KNBB - aan
wie het bondsbestuur verantwoording
aflegt. 
Deze organisatievorm bleek niet goed
te functioneren en heeft tot meningsver-
schillen en conflicten geleid.

Nieuwe KNBB 
organisatiestructuur:
De drie secties en KVC hebben de wens
uitgesproken zich intern over de situatie
te willen beraden. Een werkgroep struc-
tuur is gevormd bestaande uit acht le-
den, twee per sectie/KVC. De werk-
groep structuur heeft haar wensen en ei-
sen ten aanzien van een nieuwe struc-
tuur in een plan van aanpak geformu-
leerd, dat aan de bondsraad en bonds-
bestuur is aangeboden.
Naar aanleiding hiervan is een externe
deskundige door de KNBB ingehuurd.
Vervolgens is aan de hand van het plan
van aanpak en een verrichte inventari-
satie van wensen en eisen bij alle gele-
dingen van de KNBB, een advies voor
een nieuwe KNBB structuur in een
samenvattend rapport uitgebracht Dat
plan is kortweg ‘rapport Donkervoort’
genoemd: het kreeg draagvlak van zo-
wel de bondsraad, het bondsbestuur als
de secties en KVC.
Dit rapport is per 26 maart 2013 aan
bovengenoemde organen gepresen-
teerd en door de bondsraad voor uit-
voering geaccordeerd.

Sportief seizoen in teken van gouden EK
De goudoogst op het Europees kampi-
oenschap in Brandenburg was het on-
betwiste hoogtepunt van het jaar voor
de Nederlandse biljarters. De Oranje
brigade haalde in de voormalige Oost-
Duitse stad zeven keer goud, vier keer
zilver en zeven keer brons. Daarmee
stond Nederland na afloop fier boven-
aan in de medaillespiegel van het EK.
Het team van Dallinga/Frans Bevers uit
Sluiskil won de dubbel aan het eind van
het seizoen: zowel de titel als de beker.
En Jean Paul de Bruijn onttroonde Dick
Jaspers als de nieuwe kampioen van
Nederland.
Het sportieve jaaroverzicht in vogel-
vlucht:
September 2012:
• De eredivisie driebanden start met A1

Biljarts als titelverdedigers, maar met
twee grote favorieten: Dallinga/Frans
Bevers en TOVV.

• Het WK wordt in Porto gespeeld. Dick
Jaspers wordt uitgeschakeld in de
kwartfinale door de nog vrij onbeken-
de Japanner Takeshima O. Eddy
Merckx wordt wereldkampioen na
een gewonnen finale tegen de Kore-
aan Sung-Won Choi.

• Twee oude krijgers spelen de finale
van de World Cup in Suwon: Torbjörn
Blomdahl verslaat Marco Zanetti.
Dick Jaspers wordt in de halve finale
uitgeschakeld door Blomdahl (3-1).

Oktober 2012:
• Raimond Burgman, voor het eerst uit-

genodigd, komt niet door de voorron-
den van de Agipi Masters.

• Dick Jaspers wint de Grand Prix in
Oosterhout na een indrukwekkende
machtsvertoning. Hij verslaat Barry
van Beers in de finale met 40-29 in
17 beurten.

• Raymon Groot speelt een goed WK
voor junioren in San Javier, waar Ha-
eng Jik Kim voor de vierde keer in zijn
carrière wereldkampioen wordt.

• Therese Klompenhouwer wint het NK
met overmacht.

• Het begin van een scheuring binnen
het team van A1 Biljarts kondigt zich
aan: Michael Nilsson vertrekt met on-
middellijke ingang.

November 2012:
• Dick Jaspers wint de laatste Grand

Prix (in Vlaardingen): in de finale ver-
slaat hij Jean Paul de Bruijn. Raimond
Burgman wordt eindwinnaar van de
cyclus.

• Therese Klompenhouwer kijkt vooruit
naar het WK dames in Tokyo: ,,Alleen
goud telt voor mij.’’

• Een Japanse coalitie verdeelt de me-
dailles op het WK. Therese wordt uit-
geschakeld in de kwartfinales door
Yuko Nishimoto (25-21 in 32).

• Karina Jetten verliest van Natsumi Hi-
gashiuchi (25-17 in 29), die later
wereldkampioene wordt.

December 2012:
• Roland Forthomme schittert in een

competitiewedstrijd in Zundert met
een illustere serie: hij evenaart het
wereldrecord van Raymond Ceule-
mans en Junichi Komori met een serie
van 28.

• De World Cup in Hurghada wordt ge-
wonnen door Frédéric Caudron, die
Lütfi Cenet verslaat in de finale. Dick
Jaspers haalt de halve finale, waarin
hij door Caudron wordt verslagen
met 3-1.

• Raymon Groot zwaait af als junior bil-
jarter met een nationale titel in Sluiskil.

• Frédéric Caudron wint het Kersttoer-
nooi in Zundert in een finale tegen Ed-
dy Merckx.

Januari 2013:
• Dick Jaspers maakt zijn rentree in de

eredivisie in een wedstrijd met Mar-
tens Cleaning.

Februari 2013:
• Een mirakelpartij in de Agipi Masters:

Dick Jaspers leidt in zijn partij tegen
Frédéric Caudron met 44-7 in 15
beurten (37 caramboles voorsprong).
De Nederlander verliest in 24 beurten
met 50-47 na een ongelooflijke come-
back van Caudron.

• In zijn derde finale van een Grand
Prix is het raak voor Barry van Beers:
hij verslaat Glenn Hofman in de fina-
le in Amsterdam-Osdorp.

• Torbjörn Blomdahl haalt een dubbel
succes in de World Cup van Antalya:
hij wint de finale van Caudron en is
de nieuwe nummer één van de
wereld. Dick Jaspers wordt gedeeld
derde met Jérémy Bury.

• Nederland A speelt een sterk WK
voor landenteams in Viersen. Het
team met Dick Jaspers en Raimond
Burgman wordt in de kwartfinale na
een spectaculaire wedstrijd verslagen
door België, de latere wereldkampi-
oen met Eddy Merckx en Frédéric
Caudron.
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333 jaar traditie, prestige en kwaliteit

Inhoudelijk betekent dit rapport dat de
volgende stappen dienen te worden ge-
nomen om de nieuwe organisatiestruc-
tuur te implementeren:
1. Per 29 april jl. zou een stappenplan

door het huidige bondsbestuur wor-
den gepresenteerd waarin de stap-
pen worden gedefinieerd tot de im-
plementatie van de nieuwe structuur
per 1 januari 2015.

2. Per 29 juni a.s., tijdens de geplande
bondsraadvergadering, zou het
overgangsbondsbestuur, waarin de
sectie- en KVC-voorzitters zitting zul-
len nemen, worden geïnstalleerd.

3. Dit overgangsbestuur, samen met de
bondsraad, zou dan voor uitvoering
van het rapport Donkervoort zorg-
dragen. 

4. De nieuwe structuur, per 1 januari
2015, zoals omschreven in het rap-
port Donkervoort, zou het volgende
inhouden:
a. Een nieuwe ALV wordt benoemd

waarin de vertegenwoordiging
van de disciplines: Carambole,
Driebanden, Pool en Snooker,
evenredig naar het aantal leden
dat stemrecht krijgt.

b. De secties en KVC houden op te
bestaan. Daarvoor in de plaats
worden commissies per discipline
benoemd met eigen bevoegdhe-
den.

c. De sectiebesturen, het bestuur van
KVC, het bondsbestuur en de
bondsraad treden af per 1 januari
2015

d. Een nieuw bondsbestuur wordt
per 1-1-2015 gekozen, bestaan-
de uit vier onafhankelijke leden en
de vier discipline voorzitters.

Dit bondsbestuur zou dan over een gro-
ter draagvlak bij alle leden beschikken.
De disciplinevoorzitters hebben immers
bevoegdheden en inspraak in de be-
sluitvorming. Het bondsbestuur legt ver-
antwoording af bij de ALV, die het mo-
del van de parlementaire democratie
volgt. De grootste discipline heeft dan,
naar evenredigheid, de meeste stem-
men. 

Samengaan besturen 
Driebanden en KVC
Al geruime tijd vinden gezamenlijke ac-
tiviteiten plaats die door beide besturen,
driebanden en KVC, in commissies wor-
den uitgevoerd; onder andere commis-
sie jeugd, commissie driebanden klein,
jeugdontwikkeling, topsport, innovatie,
enzovoort.
Beide besturen zijn van mening dat het
in het traject, zoals hiervoor omschre-
ven, efficiënter is om gezamenlijk  te
vergaderen, waarbij de lijnen van ge-
zamenlijke activiteiten kort worden ge-
houden en de taken voor uitvoering van
het plan Donkervoort gezamenlijk wor-
den gedragen.
Statutair verandert er niets. De sectie
driebanden blijft haar autonomie hou-
den. We maken alleen horizontaal effi-
ciënter gebruik van de bestuurscapa-
citeit.
Dit samengaan gaat dan in per 1 juli
2013. We hopen hiermee de werkdruk
bij de huidige besturen aanmerkelijk te
verlichten.

Sectieraadvergadering 
driebanden.
De leden van de sectie driebanden wor-
den uitgenodigd deel te nemen aan het
ledenberaad dat op zaterdag 15 juni
a.s. in het bondsbureau, Iepenhoeve
37, te Nieuwegein plaats zal vinden.
Aanvang: 11:00 uur.
De vergaderstukken liggen klaar voor
download op de webpagina van de
Sectie Driebanden: www.knbb.nl onder
de rubriek DRIEBANDEN/organisa-
tie/sectieraad.

Sportkalender driebanden 
2013/2014
De kalender voor het seizoen

2013/2014 is in concept klaar. Er kun-
nen nog wijzigingen in komen in ver-
band met internationale afspraken. De
kalender zal dan per 1-7-2013 defini-
tief worden verklaard. De overkoepe-
lende internationale bonden kunnen tot
die datum wijzigingen in het internatio-
nale kalender aanbrengen die van in-
vloed kunnen zijn op onze sportkalen-
der. Een en ander zal telkens op onze
website worden gepubliceerd en met de
teamleiders worden gecommuniceerd.
Zie www.knbb.nl / DRIEBANDEN/ka-
lender 2013/2014.

Namens het sectiebestuur driebanden.
Santos Chocron, voorzitter.
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Doek gevallen voor team Martens Cleaning
Na een langdurig pingpongspel is het driebandenteam van Martens Clea-
ning aan zijn einde gekomen. De Stichting BIZ waaronder het team zetel-
de had na lang zoekwerk naar zowel een nieuw lokaal, na het afhaken
van De Vroone in Kapelle, als nieuwe sponsoren in het Zeeuwse geen re-
sultaat kunnen boeken.
Daarna vestigde Joop van den Ouden-
hoven, die de zoektocht en de onder-
handelingen namens de spelers verzorg-
de, zijn hoop op Henny Brugmans van
Café De Wellse Vaert die te kennen had
gegeven graag het team naar Steenber-
gen te halen. Hij had zojuist een streep
gezet onder het topteam en zag wel mo-
gelijkheden om de driebandenformatie
met biljartlegende Raymond Ceulemans
naar Steenbergen te halen. Na uitvoeri-
ge besprekingen besloot men met elkaar
in zee te gaan mits de benodigde spon-
soring rond zou komen. De spelers de-
den een flinke toegift en op  grond daar-
van zag men wel kansen. Jean van Erp
vertrok tussentijds naar Jorissen in Den
Haag omdat hij zekerheid wenste. De
andere spelers spraken hun vertrouwen
uit in de onderhandelingen en bleven
wachten in de hoop op een gunstig ver-

loop ervan. Liefhebbers om Van Erp te
komen vervangen meldden zich of wer-
den benaderd en bleken geïnteresseerd
aan te sluiten bij het team dat afgelopen
seizoen afsloot met een fraaie derde
plaats in de play-offs na voordien de la-
tere kampioen Dallinga/Frans Bevers
het knap benauwd te hebben gemaakt.
Twee maanden lang werden de onder-
handelingen een tocht tussen hoop en
vertwijfeling door het telkens opschuiven
van de dead-line. Omdat de sponsoring
niet rond kwam  werd de stekker er uit
getrokken en vertrok Raymond Ceule-
mans net als Van Erp naar Den Haag.
Martin Spoormans wilde nog wel met
de licentie van BIZ nog op zoek naar an-
dere mogelijkheden maar Joop van den
Oudenhoven leverde vele ervaringen rij-
ker en veel illusies armer de licentie van
BIZ in bij het bondsbureau. 

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..

KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Dick Jaspers demonstreert 
zijn klasse in Rosmalen
Dick Jaspers en
Barry van Beers,
de twee winnaars
van de eerste
Grand Prix toer-
nooien in Amster-
dam en Rosmalen,
voeren na die
twee edities met
gelijke punten de
ranglijst aan. Jas-
pers demonstreer-
de zijn klasse in
de Grand Prix van
Rosmalen met een
overwinning in de
finale op Glenn
Hofman.

De Nederlandse nummer één was met
1.958 veruit de beste speler van het
toernooi. Glenn Hofman haalde de fi-
nale, net als in Amsterdam, waar hij
verloor van Barry van Beers.
De drie uitblinkers van de twee toer-
nooien vormen de top drie van de rang-
lijst. Dick Jaspers en Barry van Beers
met 118 punten, Glenn Hofman is der-
de met 108. De rest volgt op gepaste af-
stand. De overwinning van Jaspers in
de finale, voor een zaal met zo’n
tachtig toeschouwers, tekende zich na
de pauze af, toen Jaspers zijn ritme had
gevonden en Hofman stilviel. De score
stond na negen beurten op 19-19.
Daarna scoorde Hofman twee caram-
boles in de volgende tien beurten, ter-
wijl Jaspers zijn geweldige klasse liet
zien en soeverein op de eindstreep af-
ging. Jaspers maakte de partij uit met
acht, bij een stand van 40-21 schitterde
Hofman nog met een nabeurt van tien.
De winnaar van het toernooi blonk
vooral uit door een sterke balans in zijn
partijen. Jaspers domineerde vrijwel al
zijn tegenstanders met gemiddeldes van
rond de twee en werd geen moment be-
dreigd. Hij versloeg Jean van Erp in de
kwartfinale na een eindsprint die zijn

tegenstander ruim op achterstand
bracht. Barry van Beers, zijn grootste
concurrent in de top van de ranglijst,
werd in een superieure partij verslagen
in de halve finale. Glenn Hofman speel-
de ook een voortreffelijk toernooi met
overwinningen in de eindronde op Jean
Paul de Bruijn en Harrie van de Ven.
De eindstand van de Grand Prix met de
gemiddeldes van de beste acht:
1 Dick Jaspers 1.958
2 Glenn Hofman 1.396
3 Barry van Beers 1.207
4 Harry van de Ven 1.126
5 Jean van Erp 1.765
6 Jean Paul de Bruijn 1.652
7 Martien van der Spoel 1.203
8 Frans van Schaik 1.196.

De top tien van de ranglijst na twee
toernooien:
1 Dick Jaspers (1.941) en Barry van

Beers (1.421), 118 punten.
3 Glenn Hofman 108, 1.275
4 Harrie van de Ven 64, 1.166
5 Raimond Burgman 54, 1.497
6 Jean van Erp 52, 1.619
7 Jean Paul de Bruijn 42, 1.674
8 Frans van Schaik 42, 1.117
9 Martien van der Spoel 36, 1.172

10 Adrie Demming 36, 1.046.

De finalisten Dick Jaspers en Glenn Hofman
Foto: Henry Thijssen

Bij vereniging OVNA in Ommel

De Peel uit Deurne aan kop 
in LOLAAR nederlaagtoernooi  
De koppositie van de Deurnese vereni-
ging De Peel is enkele keren in gevaar
geweest. BV Mierlo kwam op bezoek
en die ploeg bleef met 117% slechts 1%
verwijderd van de lijstaanvoerder.
Steeds Vooruit uit Liessel was ook te gast
in Ommel en die ploeg behaalde 116
procent. Vriendenkring uit Deurne (St.
Jozef) ging onderuit en bleef steken op
95%. Na zeven wedstrijden is de ba-
lans in evenwicht. Drie teams hebben
gewonnen, één gelijkspel en drie neder-
lagen. Meer informatie of inschrijvingen
via de site www.astensebiljartbond.nl
en dan bij Nederlaagtoernooien aan-

klikken: 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

Sportief seizoen in teken van gouden EK
Vervolg van pagina 15
Maart 2013:
• Vier teams voor de play-offs zijn

bekend: Dallinga/Frans Bevers,
TOVV.nl/MCR, Snellen Recycling en
Martens Cleaning.

• Dick Jaspers overschrijdt in de Agipi
finale een ongekende barrière. Hij
heeft in de toernooien tot nu toe
100.000 euro verdiend.

• Marco Zanetti wint de finale op mira-
culeuze wijze, na een 50-49 winst op
Jaspers en in de finale 50-49 tegen
Caudron.

• Jean Paul de Bruijn wint de Masters in
de finale tegen Dave Christiani. Bij de
prijsuitreiking zegt hij: deze titel is
voor mijn vader, die heel ziek is.

April 2013:
• Het Europees kampioenschap wordt

voor Nederland een goudrace. Oran-
je steekt ver boven alle andere biljart-
landen uit in de medailleoogst.

• Dick Jaspers en Raimond Burgman ha-
len goud bij de landenteams na winst
op de Belgische wereldkampioenen
Caudron en Merckx in de finale.

• Therese Klompenhouwer haalt goud
bij de dames in een finale tegen Kari-
na Jetten.

• Frédéric Caudron maakt de magische
serie van 28 in de halve finale tegen
Marco Zanetti. Toch wint de Italiaan
de partij, hij wordt ook Europees kam-
pioen na winst op Christian Rudolph.

Mei 2013:
• Sander Jonen kondigt aan dat Dick

Jaspers, Eddy Merckx en Frans van
Kuyk volgend seizoen in de eredivisie
voor zijn team spelen.

• Therese Klompenhouwer verslaat de

rest van de wereld en wint de Femina
Open in België.

• Dick Jaspers en Jean Paul de Bruijn
worden in België kampioen met het
team van BC Deurne.

• Dallinga/Frans Bevers wint de beker
in de finale tegen TOVV.nl/MCR.

• De jonge Koreaanse junioren wereld-
kampioen Haeng Jik Kim wordt ge-
troffen door een hersenbloeding.

• Dallinga/Frans Bevers wint ook het
landskampioenschap: in de finale van
de play-offs wordt TOVV verslagen.
Het seizoen eindigt met een daverend
feest voor het Sluiskilse team.

Juni 2013:
• Dick Jaspers en Barry van Beers lei-

den in de cyclus na twee toernooien. 
• Dick Jaspers verslaat Glenn Hofman

in de finale van de Grand Prix van
Rosmalen.
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Voor de lens van fotograaf Dirk Acx
Dat arbitreren op het hoogste niveau ui-
terste concentratie vraag is niet vreemd.
Het is daarbij gewenst, dat de arbi-
ters(sters) bij hun opstelling rekening
houden met het gezichtsveld van het pu-
bliek. Door de vele live internetuitzen-
dingen van de laatste jaren dienen zij
er ook nog op te letten om niet in de lijn
van de camera’s te gaan staan. Het in-
nemen van een goede positie om tot
een juiste beoordeling te kunnen komen
is natuurlijk het belangrijkst. Alle lof dus
voor de arbiters. Tijdens de nationale
bekerfinale in Zundert poseerde
Anja Groeneveld wel in lijn van de ca-
mera. Het was de camera van fotograaf
Dirk Acx.

Biljartminnend Nederland in beweging 
zetten met communicatie die er toe doet
De Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) is nationaal en interna-
tionaal de vertegenwoordiger van de belangen van alle biljarters.
Naast de organisatie van competities en kampioenschappen maken wij
onder andere talentontwikkelingsprogramma’s, begeleiden wij top-
sporters en promoten wij onze sport.

Team PR/Marketing/Sponsoring
Het team bestaat uit het bondsbestuurslid PR/Marketing, de directeur bonds-
bureau en een adviseur Lobby/Public Affairs. Het team werkt voor alle biljart-
disciplines: carambole, driebanden, pool en snooker. Het team is verantwoorde-
lijk voor het realiseren van de communicatiedoelstellingen en sportsponsoring.
Het team is adviserend, coördinerend en uitvoerend op het gebied van zowel
interne als externe communicatie. Nieuws en ontwikkelingen in onze sport gaan
razendsnel en daarom zijn wij op zoek naar

Vrijwilligers (online) Communicatie
Wij zoeken naar die paar mensen die succesvol kunnen zijn voor onze sport-
bond. Daarbij telt niet zozeer wat je de afgelopen jaren allemaal gedaan hebt,
maar wat je de komende jaren nog wilt leren. Waar het om gaat is dat je je in je
rol continu verder ontwikkelt en nieuwe inzichten verwerft. Dat is belangrijk voor
ons en belangrijk voor jezelf. 

Je krijgt de kans om allround kennis te maken met de ontwikkeling en uitvoering
van communicatieopdrachten. We omschrijven bewust de werkzaamheden zo
ruim mogelijk vanwege de gevraagde flexibiliteit en de veelzijdigheid van de
werkzaamheden. Wel ligt de focus op online en nieuwe media. Het verder ver-
beteren en aanvullen van content, evenals het verbeteren van de vindbaarheid
(SEO) zullen belangrijke aandachtspunten zijn. Daarnaast onderzoeken we wel-
ke nieuwe mediatoepassingen ingezet gaan worden.
Heb jij affiniteit met nieuwe (social) media en beschik je over uitstekende com-
municatieve vaardigheden op HBO niveau, een vlotte pen en een flinke dosis
doorzettingsvermogen? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

We willen geen standaard CV met brief, maar juist een innovatieve manier van
belangstelling tonen. Ben je daartoe in staat? Stuur dat dan naar Willem la
Riviere, directie@knbb.nl. Ook voor meer informatie over deze uitdaging kun je
contact opnemen met Willem, telefoonnummer 030-600 84 12.

Driebanden groot Bergeijk

Ongeslagen Ad Jansen 
grijpt wisselbeker Burgmans Biljarts

Ad Jansen van vereniging De Drie Eiken
is Bergeijks kampioen driebanden op
de grote tafel geworden. Na zeven par-
tijen had hij liefst dertien punten verza-
meld. Janssen speelde een zeer sterk
toernooi en wist in de finale met acht
deelnemers ongeslagen te blijven waar-
bij hij alleen tegen Johan Roijers een ge-
lijkspel moest toestaan. In de laatste be-
slissende wedstrijd tegen Ad Burgmans
speelde Ad Jansen zijn 13 caramboles
in 35 beurten bij elkaar en verwees

daarmee Burgmans naar de tweede
plaats. De derde plek was voor Johan
Roijers die met prachtige caramboles
liet zien hoe het spelletje gespeeld moet
worden en met 0.927 veruit het hoogste
gemiddelde scoorde. Het toernooi werd
gespeeld op moyenne wat betekende
dat de aantallen in de finale o.b.v. 45
beurten varieerde van 13 caramboles
voor Ad Jansen tot zelfs 38 voor Johan
Roijers. Met 117% scoorde Ad Jansen
ook het hoogste percentage van zijn ge-
middelde en was daarmee dan ook de
terechte winnaar. Bovendien maakte hij
in de tweede partij van deze finale een
slotserie van zes. Na afloop van een ge-
slaagd biljartweekend werd de wissel-
beker, geschonken door Burgmans Bil-
jarts, uitgereikt door Coby Burgmans
aan de trotse kampioen Ad Jansen.
Tekst en foto met dank aan Wim van Ba-
kel. 
Naam en car. Pnt Gem. HS
1. Ad Jansen (13) 13 0.337 6
2. Ad Burgmans (27) 10 0.612 5
3. Johan Roijers (38) 9 0.927 6
4. Janus Houbraken (27) 6 0.565 4
5. Wim Houbraken (18) 6 0.345 6
6. Willy van Bommel (17) 5 0.357 4
7. Jos van Tilborg (19) 4 0.336 4
8. Jac Verboven (18) 3 0.306 3

Ad Jansen

Dubbel voor Zeeuws Vlaamse formatie

Dallinga/Frans Bevers 
nu ook Nederlands kampioen

Jan Kikken schreeuwde zijn vreugde uit, nadat zijn team, Dallinga/Frans
Bevers de finale van de play-offs tegen TOVV.NL/MCR om het Nederlands
kampioenschap had gewonnen. Een paar dagen eerder was in Vlaardin-
gen met een 2-6 overwinning al een solide basis gelegd. Op eigen bodem
in Sluiskil werd met de 5-3 winst de titel in de wacht gesleept.

Frédéric Caudron beleefde de eindzege
als één van de vele hoogtepunten in een
jaar, maar was toch erg ingenomen met
zijn 50-19 overwinning die hij tijdens
de eerste ontmoeting in 18 beurten op
zijn landgenoot Eddy Merckx had be-
haald. In hotel Dallinga te Sluiskil ble-
ven de Belgen met 50-50 op gelijke
hoogte.
Jean-Paul de Bruijn, die twee keer van
Dave Christiani won, moest soms een
traantje laten. Begrijpelijk, een paar da-
gen voor het behalen van de titel was
zijn vader na een langdurig ziekbed
overleden. “Hij wilde absoluut dat ik
zou spelen’’ aldus De Bruijn. Net als tij-
dens de eerste wedstrijd in Vlaardin-
gen, was hij één van de speerpunten in
het team. De serie van zestien, waar-
mee hij op een achterstand van 34-33
tegen Dave Christiani, de beslissing in
de partij forceerde bracht het thuispu-
bliek in vervoering.
Trots als een pauw, stond Glenn Hof-
man glunderend op het podium. Hij
had immers routinier Richard Bitalis tot
twee keer toe flink vernederd (50-34 en
50-25). “Het is eigenlijk een gek jaar

voor me’’, stelde de jonge Hagenees,
die derde werd op het EK. ,,Ik speel dit
jaar geen geweldige gemiddeldes,
maar ik sta er meestal wel op het mo-
ment dat het nodig is. In deze play-offs
kon ik daarbij ook nog eens met hoge
moyennes Bitalis verslaan”.
Eddy Leppens was wel dolblij met de ti-
tel, maar niet erg gelukkig met zijn ei-
gen optreden. Twee keer moest hij de
duimen leggen tegen Frans van Kuyk. In
het eerste treffen haalde Leppens niet
meer dan 34 treffers in 36 pogingen. In
de return kende de Belg een veelbelo-
vende start, maar zag Van Kuyk toch als
eerste aankomen.
Door de overwinningen die Jean-Paul
de Bruijn en Glenn Hofman in de thuis-
wedstrijd behaalden, kon in de pauze
eigenlijk al feest worden gevierd. Meer-
ten Dallinga noemde het de bekroning
van prachtig teamwerk. “We hebben
vijf spelers, want ik reken ook Peter De
Backer mee, die op alle fronten hoog
scoren. Dat maakt Dallinga/Frans Be-
vers tot een wereldteam.’’ Na het win-
nen van de beker in Zundert een dubbel
succes voor Jan Kikken en zijn mannen. 

Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

In café-biljart-zalencentrum De Onderbouw

Negende Doesburgse kadertoernooi 
prooi voor Wim de Vos

In het weekend van 7-9 juni 2013 werd
alweer het 9e Doesburgse kadertoer-
nooi gespeeld in Zalencentrum De
Onderbouw. Dit keer met vijftien deel-
nemers, die startten in drie groepen. In
de poulewedstrijden al puike prestaties
van Maarten Broers, winst in vier beur-
ten en serie van 129 (hoogste van het
toernooi) en Jan van Dongen, zege na
vijf pogingen en reeks van 122. De
poulewinnaars werden Wim de Vos,
Jan van Dongen en Wim Nova. Zij gin-
gen strijden om de titel. Wim Nova ver-

loor in een matige
partij eerst van Wim
de Vos en daarna
van Jan van Dongen
en eindigde daar-
mee als derde. Jan
van Dongen en Wim
de Vos maakten er
een fantastische fina-
le van. De Vos had
na vier beurten een
voorsprong van 65
tegen 16. Van Don-
gen, die toch al een
prima toernooi speel-

de, perste er een serie van 97 uit, maar
Wim de Vos antwoordde prima met 61.
In de zesde poging miste Jan van Don-
gen na drie, waarna Wim de Vos het
duel met veertien uitmaakte.
Overige stand (4e t/m 15e plaats):
Wubbo Haaijer, Maarten Broers, Leo
Berendsen, Rein Peters, Martijn Egbers,
Bernard van Lith, Rudy Gerritsen, Harry
van Heumen, Raymon Gielens, Hein
van Diek, Jan Kip en Edwin Tahapary.
Verslag met dank aan vereniging De
Markt uit Doesburg.

Vlnr:  Wim Nova, Jan van Dongen en Wim de Vos. 
Foto: Sjonnie Egbers
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Camping De Goede Hoop
www.degoedehoop.nl

Vredenseweg 12
7152 DJ Eibergen-Holterhoek

Tel. 0544-461601
E-mail: overkamp@degoedehoop.nl 

Biljartcentrum Overkamp
www.biljartcentrumoost.nl

Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo Tel.: 0545-261232

BRUILOFTEN - PARTIJEN -
RECEPTIES - DINERS

www.hcrprinsen.nl
info@hcrprinsen.nl

WILHELMINA
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

w w w . h o t e l - w i l h e l m i n a . n l

Kaldenkerkerweg 1
5913 AB Venlo

Tel.: 077-3516251
Info@hotel-wilhelmina.nl

Voor een vorstelijke overnachting, een culinaire
verwenning of een smakelijk kopje koffie...

Zaalcapaciteit tot 500 personen
voor elke 
activiteit 

die u wenst

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
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Driebanden speelweek 11
In de eerste klasse haalde De Zwaantjes
met drie spelers uit. Christ van der Heij-
den 1.461, Hans Vermulst 1.054 en Ni-
co van den Heuvel 1.025. Bij D’n An-
laup scoorde Ronald Roozen precies
1.000 met 22 uit 22. Invaller Johan
Bruijnseels (O en O) deed het in de
tweede klasse prima met zeven caram-
boles na 22 beurten. Nooit Gedacht
had in klasse vier een uitblinker met Pe-
ter van den Bekerom. De twintig treffers
na slechts achttien pogingen leverden
een fraai 1.111 als gemiddelde op. 

Driebanden speelweek 12
De Zwaantjes speelt wederom een
hoofdrol in de eerste klasse. Nico van
den Heuvel verzamelde zijn 41 caram-
boles na 38 en 40 beurten. Hans Ver-
mulst was goed voor 39 uit 37. Bij HGL
drie opvallende prestaties. Frank Jonker
realiseerde 43 treffers na 33 pogingen
(1.303). Wim Ceelen kwam tot 31 pun-
ten na dertig beurten. Hennie van
Moorsel reikte met een serie van tien net
niet ver genoeg om de eerdere reeks
van elf van Hans van Eijk te evenaren of
te verbeteren. In klasse twee haalde
Christ van der Heijden (De Zwaantjes)
uit met 42 treffers en slechts 32 beurten
(1.313). Albert Bol viel in de derde klas-
se op namens 't Turfke met veertien ca-
ramboles na zesentwintig beurten. Ger-
rit van de Schaaf van ONA met twintig
uit achtentwintig en Piet Swinkels (OVU)
via 27 uit 29 presteerden ook goed.
Johan Verlijsdonk (ONA) stond in klasse
vier al na 23 pogingen aan zijn totaal
van vijftien. 

Driebanden speelweek 13
De eerste kampioen is bekend en deze
eer gaat naar De Zwaantjes uit Bakel

dat in de eerste klasse voor het vijfde
jaar op rij de titel in de wacht sleepte.
Op bezoek in café In den Sleutel te
Deurne haalde de succesvolle formatie
flink uit. Sjef van den Heuvel 1.482, Ni-
co van den Heuvel 1.413, Hans Ver-
mulst 1.300 en Johnny van Melis
0.460. Nico van den Heuvel eve-
naarde met elf caramboles het seizoen-
record van Hans van Eijk. Bij tegenstan-
der Pomerans kwam Mari van Hout tot
31 treffers na 29 beurten. Good-old
Frits van Seccelen zorgde bij VIOS voor
22 uit 29. In klasse twee redde Jan
Thijssen van Ons Vermaak de eer met
vijfentwintig treffers na drieëntwintig po-
gingen. Namens Vriendenkring haalde
Twan van der Heijden in de derde klas-
se uit met 19 uit 23. Klasse vijf had met
Theo van Dijk (Pomerans) een uitblinker
met vijftien caramboles na zesentwintig
pogingen. 

Driebanden speelweek 14
In de eerste klasse viel Nico van den
Heuvel (De Zwaantjes) in de slotweek
op met een gemiddelde van 1.708 na
41 uit 24. Van den Heuvel moest de eer
voor de hoogste serie van het seizoen
met elf treffers delen met Hans van Eijk
(D’n Anlaup). 't Vertierke werd kampi-
oen in de tweede klasse dankzij de spe-
lers Roland Jonker, Jan Huizinga, Theo
Jonkers, Toon Steevens en Arno van
Schaijk. Van Schaijk was deze week uit-
blinker met moyenne 1.059. De hoog-
ste reeks van negen bleek voor Christ
van der Heijden (De Zwaantjes). Ook in
de derde klasse een kampioen en wel
ONA. Felicitaties voor: Wim Verberne,
Jan Harmsen, Gerrit van de Schaaf,
Bert Steevens en Jan Koppens. Remy
van Dooren zorgde met 18 uit 25  voor
een goede prestatie. Louis Maas (OVU)

Limburgse finale jeugd
Cedric Thiesen 
met volle buit
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Cedric Thiesen Inaborg 14 1.30 7
2. Roy Reutelingsperger Inaborg 10 2.46 14
3. Silvy Glissenaar 't Klötske 10 1.99 22
4. Xavier Siahaya Merpati 6 1.89 13
5. Jasper Schuurmans 't Klötske 6 2.27 17
6. Luc Dael VOP/DWH 4 1.10 8
7. Kenny Boskamp ABC 't Töpke 4 1.25 9
8. Luc Veger ABC 't Töpke 2 1.95 10

Editie 45 in café In den Sleutel te Deurne

Christian Steenbakkers brengt na 
barrage Pinkstertoernooi op zijn naam

De vijfenveertigste uitgave van het
Pinkstertoernooi driebanden is in
café In den Sleutel te Deurne een
prooi geworden voor Christian
Steenbakkers uit Helmond. Hij ver-
sloeg Sjef van den Heuvel in de
barrage. Het toernooi werd over-
schaduwd door het overlijden van
organisator Sjef Geerts op 4 april.   

Voor aanvang van de slotdag was Sjef
van den Heuvel koploper met de volle
zestien punten na acht duels. Christian
Steenbakkers volgde op twee punten en
titelverdediger Nico van den Heuvel
was met twaalf punten uitgeschakeld
voor het kampioenschap. In de ope-
ningspartij vertrok Hennie van Moorsel
op tweede pinksterdag als een speer.
Na onder andere een serie van negen
had de Deurnenaar na zes beurten al
zestien caramboles. Na 42 pogingen
versloeg hij Roland Jonker met 40-25.
Ad Heesakkers en Jan Rosmulder deden
er vervolgens lang over om aan de fi-
nish te geraken gezien de 39-40 (59)
eindstand. Nico van den Heuvel boog
met 34-40 na 37 pogingen voor Hans
Vermulst. Christian Steenbakkers bleef
in de titelrace door Mari van Hout met
40-22 na 49 omlopen voor te blijven.
Sjef van den Heuvel leek met 26-20
goede papieren te hebben. Tegenstan-

der Frank Jonker dacht daar echter an-
ders over en produceerde in de volgen-
de tien beurten zijn ontbrekende twintig
treffers: 29-40 (32). Daardoor eindig-
den Van den Heuvel en Steenbakkers
beiden met zestien punten en werd een
barrage noodzakelijk. Na zestien po-
gingen kon het met 22-23 nog alle kan-
ten op. Steenbakkers tikte in de vijfen-
dertigste beurt als eerste aan. Van den
Heuvel maakte in de nastoot slechts één
van de twee noodzakelijke caramboles
en dat kostte hem de titel. De runner-up
verbeterde wel het algemeen moyenne
met zijn 1.278. De speler uit Mariahout
was daarmee iets beter dan de 1.250
van Ad Heesakkers uit 1997. Het toer-
nooigemiddelde bleef met 0.929 iets
onder het record van 0.940 uit 2007.
Frank Jonker zette met tien caramboles
de hoogste serie op het scorebord. Ni-
co van den Heuvel zorgde met veertig
punten na 22 pogingen (1.800) voor
de kortste partij. 

Sjef Geerts 
Memorial Pinkstertoernooi
Vanaf 1969 staat het Pinkstertoernooi al
jaarlijks op de kalender. Bij editie 45
werd Sjef Geerts, al sinds jaar en dag
de wedstrijdleider, node gemist. Sjef
hield alles bij en verzette heel veel werk
voor het welslagen van dit evenement.
Harrie van Hoof maakte tijdens de prijs-
uitreiking dan ook bekend dat vanaf
2014 de traditie de naam krijg Sjef
Geerts Memorial Pinkstertoernooi. Dan
wordt ook het jubileumtoernooi gehou-
den, dat door de ziekte van Sjef Geerts
in 2013 werd overgeslagen. 
Naam Plaats Pnt Gem HS
1. Christian Steenbakkers Helmond 16 1.085 7
2. Sjef van den Heuvel Mariahout 16 1.278 6
3. Hans Vermulst Bakel 12 1.169 9
4. Frank Jonker Deurne 12 1.142 10
5. Nico van den Heuvel Milheeze 12 1.108 6
6. Roland Jonker Deurne 6 0.766 7
7. Ad Heesakkers Gemert 4 0.850 7
8. Jan Rosmulder Deurne 4 0.717 6
9. Hennie van Moorsel Deurne 4 0.714 9
10. Mari van Hout Deurne 4 0.691 6

produceerde met negen de beste serie.
't Turfke kon in klasse vier de vlag hijsen
met Tonnie Thielen, Harrie Thielen, Piet
van Deursen, Piet van Bussel en Jurgen
Leijsten. Wilfred van de Ven (Neerkan-
dia) kwam met achttien punten na ze-
venentwintig pogingen prima voor de
dag. De hoogste reeks was met zes tref-
fers voor Martien van Rijt (D’n Anlaup),
Peter van den Bekerom, Wim van Otter-
dijk (beiden Nooit Gedacht) en Patrick
Nelemans (ONA). Klasse vijf bleek het
meest spannend want daar eindigden
Pomerans en 't Vertierke samen boven-
aan. Liefst zeven spelers scoorden vijf
caramboles: Theo van Dijk en Henk van
de Kerkhof (Pomerans), Joost Martens ('t
Turfke), Gerry Guffens (HGL), Harrie
van de Voort (Nooit Gedacht), Gerard
Hendriks (Oude Brouwhuis) en Jo Hug-
gers (Steeds Vooruit).  

Beslissingswedstrijd 
5e klasse driebanden
Op donderdag 30 mei is de laatste be-
slissing gevallen in de driebandencom-
petitie. Omdat zowel Pomerans als 't
Vertierke de competitie afgesloten had
met 56 punten na 12 wedstrijden, was
een barrage noodzakelijk. Deze werd
gespeeld in café 't Turfke. Het bleek een
uitermate spannende avond, die geleid
werd door de bestuursleden van de
DBB. De eerste partij werd door Mart
Bronstein gewonnen van Theo van Dijk:
7-13 na 33 beurten. Ook de tweede
wedstrijd was een prooi voor 't Vertier-
ke door winst van Herman Knorren te-
gen Ger Guffens: 14-6 na 35 pogin-
gen. De tweede helft gaf een tegenge-

steld beeld. Henk van de Kerkhof van
Pomerans won van Dorus Steevens: 16-
12 (33). Van de Kerkhof is met zijn 86
jaar het op één na oudste lid van de
DBB. Het slotduel werd een prooi voor
de kopvrouw van Pomerans, Roos Ver-
meer, die in 41 beurten Henri Saris ach-
ter zich liet: 22-12 en een hoogste serie
van 5.
Dus na deze beslissingswedstrijd was
de stand nog steeds in evenwicht. De
stijging van de gemiddeldes moest nu
bepalen, wie zich kampioen 2013
mocht noemen. Pomerans had over de
hele competitie 0,036 boven het aan-
vangsgemiddelde gespeeld en 't Ver-
tierke 0,061. Het verschil was dus
0,025 in het voordeel van 't Vertierke,
waarna Petra Koppens, Mart Bronstein,
Herman Knorren, Dorus Steevens en
Henri Saris de speldjes en de kampi-
oensbeker ontvingen. Pomerans had
zich van de beste kant laten zien en ont-
ving de tweede prijs.

De Zwaantjes, klasse 1, met vlnr: Hans Vermulst, Johnny van Melis, Sjef van den
Heuvel en Nico van den Heuvel. Foto: Carlo Manders. 

't Turfke, klasse 4, met vlnr: Harrie Thielen, Jurgen Leijsten, Tonnie Thielen, 
Piet van Deursen en Piet van Bussel. Foto: Lucie Mestrom. 
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Langstraat 6 
5851 BE Afferden (Lb)
Telefoon 0485-531257
matshoek@home.nl

Restaurant De Matshoek
Café-Zaal
Eigenaar: M. Kepser

Café-Zaal de Ster
Jimmy

Hoofdstraat 81
Hoogeloon
0497-681727

Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

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

Sportpromotions - Sportswear

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

Neerkant
CAFÉ - DARTS - BILJART

FEESTJES - PARTIJEN

Tel. 077 - 4662000

Café-biljart 
De Herströat
Herstraat 45
5961 GH Horst

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

Thuisbasis BC De Jordaan

Café-Biljart

Midwolda

3 biljarts 2.30 x 1.15
2 biljarts 2.84 x 1.42

Hoofdweg 230
9681 AM Midwolda
Tel.: (0597) 551 455
Fax: (0597) 551 252

Email: w.siemens@kpnplanet.nl

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig
Clublokaal van: 

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden
van groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot,
Tel. (0499) 57 14 42, Fax (0499) 57 73 36

Sportfoyer
de Hazelaar

Thuisbasis van: 
Driebandenteam Post Luchtkanalen

en biljartvereniging De Hazelaar

- 4 Matchtafels
- 5 Caramboletafels
- 1 Pooltafel

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

Clubhuis BV ”De Zwaan”

Hoogdijk 32
5091 CH Middelbeers

Tel. 013 - 5141266
Nu 2 biljarts

www.cafedezwaan.nl

Bruiloften• FeestenBruiloften• Feesten
Partijen • VergaderingenPartijen • Vergaderingen

De Zwaan
Café • Restaurant • Middelbeers

Liessel 
Tel. 0493-342059

q GRONDWERK

q BESTRATING

q RIOLERING

q INDUSTRIËLE VERHARDING

q LASER EGALISEREN

q BETONWERK

q CONTAINERTRANSPORT
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*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

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

Op zondag 16 juni

Deurne City Classic 9-ball 
in sportcentrum Ames te Deurne

Op zondag 16 juni vindt in sportcen-
trum Ames aan Energiestraat 1 te Deur-
ne het eerste grote Open 9-ball toernooi
plaats onder de naam Deurne City Clas-
sic. Dit internationale evenement heeft
een prijzengeld dat 100% is gegaran-
deerd. Er wordt gespeeld op twintig ta-
fels en de inschrijvingen liepen zo vlot
dat er inmiddels een wachtlijst bestaat.
De 96 deelnemers strijden onder ande-
re om een hoofdprijs van € 1.000,00.
Enkele namen en erelijst niet volledig:
Nick van den Berg (o.a. Europees kam-
pioen straight 2013)
Aziz Moussati (medeorganisator en
Eindhovenaar)

Jan van Lierop (Deurne en jongste deel-
nemer)
Ivo Aarts (o.a. brons 9-ball EK 2013)
Marc Bijsterbosch (o.a. goud Teams EK
2013)
Marco Teutscher (o.a. Ned. kampioen
9-ball 2011)
Mateusz Sniegoscki (Europees kampi-
oen 10-ball 2013)
Voor de beste dame is er ook een geld-
prijs beschikbaar.  De loting vindt zater-
dag 15 juni om 20.00 uur plaats. Meld-
tijden worden dan via Facebook be-
kendgemaakt. Zondag 16 juni zaal om
9.00 uur open en aanvang wedstrijden
10.00 uur.

Poolzaal Ames. Foto: Stefan Osnabrug

Van 5 t/m 7 juli in Rosmalen

Mart van der Heijden toernooi 
bij De Hazelaar
Het jaarlijkse Mart van der Heijden toernooi voor arbiters wordt van 5 t/m 7
juli gehouden in Sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen. Na afloop van dit toer-
nooi, waar gezelligheid voorop staat,  zullen de kinderen van Mart van der Heij-
den de prijzen uitreiken. Via voorwedstrijden wisten zich voor alle disciplines
acht spelers te plaatsen. Er wordt gespeeld in de spelsoorten libre, bandstoten,
driebanden klein, driebanden groot en kader. Op vrijdag begint men om 11.00
uur, zaterdag en zondag wordt het startsein om 10.00 uur gegeven. Omdat tij-
dens het biljarten de spieren anders worden gebruikt dan bij het arbitreren is de
massagesalon gedurende het gehele toernooi geopend. Vrijdags kunnen de deel-
nemers genieten van een koud buffet, terwijl voor zaterdag een barbecue is ge-
pland. Voor zondag staat een lunch op het programma. De uitbaters Frank en
Marco sponsoren de bloemen en verrassen de kampioenen met wat extra’s.

Tiende persoonlijk NK voor VG spelers

Weer een groot feest in biljart-
centrum Osdorp te Amsterdam

Vlnr achter: Bert Meyer, Menno Hazenoot, Niels Kromhout en Pascal Thijssen.
Voor vlnr:  Shirley van Hooff en Jeroen Kramp. Foto: Jan Thomassen. 

Het tiende Nederlands kampioenschap biljarten voor verstandelijk gehan-
dicapten klasse A en B was wederom een doorslaand succes. Liefst 36
deelnemers hebben er met alle arbiters en andere vrijwilligers weer iets
onvergetelijks van gemaakt in biljartcentrum Osdorp van Sander en Chan-
tal Jonen. Het was een geslaagd evenement: een geweldige dag! In de
A-klasse ging de Nederlandse titel naar Shirley van Hooff van vereniging
Goed Geplaatst. Niels Kromhout van 1 en nog 5 toonde zich de beste in de
B-klasse. Hieronder een impressie van Anja Groeneveld, één van de arbi-
ters. 

”Ik wil toch nog even terugkomen op
zondag 2 juni 2013 toen de 10e editie
van het persoonlijk Nederlands kampi-
oenschap biljarten voor verstandelijk
gehandicapten klasse A en B - 2013,
werd gespeeld in het gezellige en gast-
vrije biljartcentrum Osdorp van Sander
en Chantal Jonen, Amsterdam. Het was
weer een feestje waar, niet alleen de ar-
bitrage en alle vrijwilligers maar ook de
bezoekers getuigen konden zijn van
spelers/speelsters met een sportieve
spelopvatting en –instelling waar ieder-
een een voorbeeld aan kan nemen. Het
was een geslaagd evenement en een
geweldige dag, ook de dag van het
terugzien, het knuffelen, ik heb gela-
chen, gezongen, gedronken (thee, kof-
fie en fris), heerlijk gegeten, kortom ge-

noten en oh ja…. ook gearbitreerd! Ie-
dereen hartstikke bedankt, had het voor
geen goud willen missen en volgend
jaar zien we elkaar zeker weer terug!”
Klasse A Vereniging
1. Shirley van Hooff Goed Geplaatst
2. Pascal Thijssen De Kleerkast
3. Bert Meyer De Blokhut Pluryn
Klasse B Vereniging
1. Niels Kromhout 1 en nog 5
2. Jeroen Kramp 1 en nog 5
3. Menno Hazenoot 1 en nog 5
De kortste partij kwam met twee beurten
op naam van Norbert Huiberts, vereni-
ging Het Groene Laken. De hoogste se-
rie, in verhouding, kwam met zeven ca-
ramboles ook op zijn naam. Het beste
partijmoyenne was met 2.30 voor Kurt
Lauret van Swing.
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Bekerfinaledag allround voor teams RPC

Team Break in One de beste 
in sportcentrum Ames te Deurne

den. Tom en Suzan-
ne bedankt voor al-
les.
Het toernooi ging
om 12:15 uur van
start en alle teams
begonnen gedreven
aan hun partijen. Ie-
dereen haalde het
beste uit zichzelf
naar boven om uit-
eindelijk voor die
eerste plaats te mo-
gen gaan spelen.

Rond de klok van 15:00 uur waren de
eerste beslissingen
een feit en konden
de ploegen zich op-
maken voor de fina-
le/troostfinale. Tot-
dat de laatste bal in
de pocket lag, bleef
het spannend. Toen
uiteindelijk alle kruit-
dampen waren op-
gestegen, ontstond
de onderstaande uit-

slag. Verslag en foto met dank aan
Wim van den Bosch. 
Team divisie 1
1. Break in One
2. Sonny’s Jeugd
3. Oelewappers
4. Dieze
Team divisie 2
1. HOBeloze Weert
2. Carambole 4
3. Clearance Seedorf
4. De Prins
Team divisie 3
1. De Prins 4
2. Rack’m 3
3. Poolplayers 2
4. Sonny’s Nabber

Op zondag 12 mei stond het afsluitende RPC toernooi
voor dit poolseizoen op de planning in sportcentrum
Ames te Deurne. De bekerfinaledag, allround, voor
teams. De eerste vier ploegen uit elke divisie strijden
om het beste allround team dit seizoen. In divisie 1
greep Break in One, thuisbasis snooker- en poolcen-
trum Woensel, de eerste plaats. Mede door de sporti-
viteit van de spelers werd het een succesvolle happe-
ning.

Team Break in One met vlnr: Ayhan Ozver, 
Laurens Meerhoff en Kevin Chou

Ook de prijsuitreiking voor de 8-ball
competitie vond plaats. De bekers met
de daarbij behorende enveloppe met
inhoud viel hun ten deel. De RPC was te
gast bij Ames in Deurne. Gastheer Har-
ry Charalampidis en zijn personeel had-
den alles prima voorbereid voor de fi-
naledag, zodat de wedstrijdleiding al-
les vlotjes kon regelen. Voordat het toer-
nooi van start ging, werden de terugtre-
dende RPC bestuursleden, Tom Rom-
bouts en Suzanne van der Eerden in de
bloemetjes gezet voor hun inzet en be-
trokkenheid de afgelopen jaren voor de
RPC. Mede door hun enthousiasme is
de poolvereniging RPC toonaangevend
geweest binnen de regio voor hun le-

Derde divisie Zuid poolbiljart

Jeroentjekapoentje@cozmic 
pakt titel bij SPC Woensel

In snooker- en poolcentrum Woensel te
Eindhoven vielen de beslissingen in de
derde divisie Zuid van de nationale
poolcompetitie. Het team Jeroentjeka-
poentje@cozmic uit Dordrecht was de
lijstaanvoerder. Naaste achtervolger
Sonny’s Jeugd bleek één van de tegen-
standers en het duel leverde een 5-2 ze-
ge op voor Cozmic. Pascal de Smit ver-
sloeg Kevin van Megen met 60-33 in het
straight pool. De Smit zette in het 9-ball
Sonny van den Bosch met nipte 8-7 cij-
fers opzij. Ron Stieding droeg ook zijn
steentje bij. Hij was met 6-1 te sterk voor
Van den Bosch en dat was in het 8-ball.

Met Micha Poelman
bleek Ron Stieding in
het koppel met 5-3
een maatje te groot
tegen Kevin van Me-
gen en Sonny van
den Bosch. Poelman
toonde zich in het
straight met 60-35
de meerdere van
Van Megen. Jeroen
van der Kolff bleef bij
de kampioen met le-
ge handen. In het 9-

ball moest hij Guido Janssen met 8-7
voor laten gaan. Bij het 10-ball was
Janssen met 6-4 de bovenliggende par-
tij. Jeroentjekapoentje@cozmic versloeg
Pool Fools eveneens met 5-2. 
Team Pnt
1. Jeroentjekapoentje@cozmic 83
2. Sonny’s Jeugd 73
3. The Marsdeep Mobsters 64
4. Cool Runnings 60
5. Ames 2 50
6. Keizer Karel 48
7. De Ketel 46
8. Pasamabridatapourkarkaragh 41
9. Pool Fools 32

Vlnr: Pascal de Smit, Ron Stieding, Jeroen van der Kolff en
Micha Poelman. Foto: Marcel Nendels, www.spcwoensel.nl

Grand Prix 8-ball

Ivo Aarts imponeert in snooker- en
poolcentrum Woensel te Eindhoven
De GP 8-ball is een prooi gewor-
den voor Ivo Aarts. In snooker- en
poolcentrum Woensel te Eindhoven
maakte de speler uit het Limburgse
Buchten grote indruk met veel roy-
ale overwinningen. 

In de eerste ronde had Aarts een bye.
Daarna speelde Ivo Aarts tegen Kim Uy-
tenbogaardt en het werd een benauw-
de 6-5 zege. Vervolgens kwam hij niet
meer in de problemen. In winnaarsron-
de drie werd Lars van Dijk met 6-1 opzij
gezet. Bij de laatste acht was Marco
Teutscher met 7-4 het volgende slachtof-
fer. Bart Houben bleef in de halve eind-
strijd zelfs met lege handen gezien de
7-0 score. In de  finale ontmoette Ivo
Aarts de in SPC Woensel goed beken-
de Marc Bijsterbosch. Aarts wist hem
met ruime 8-1      cijfers te verslaan. Bij-

sterbosch versloeg eerder Gijs van Hel-
mond (6-5),             Oi Chung Chan (6-
5), Stefan Sprangers (7-1) en Aziz
Moussati (7-2).

Ivo Aarts. Foto: Kersten Productions

Van 21 tot en met 23 juni
Internationaal toernooi artistiek 
in biljartcentrum Overkamp te Eibergen  
Er zijn van 21 t/m 23 juni twintig deel-
nemers vanuit vijf landen bij het invita-
tietoernooi artistiek in biljartcentrum
Overkamp aan Vredenseweg 12 te Ei-
bergen. 
Naast meerdere landskampioenen komt
ook een selectie van spelers uit Neder-

land, België, Duitsland, Oostenrijk en
Hongarije. Deelnemerslijst en meer in-
formatie komen zoals gebruikelijk op
www.ciba-online.net. Op vrijdag is de
aanvang om 19.00 uur. Zaterdag en
zondag vanaf 11.00 uur en dan tot cir-
ca 18.00 uur. Jan Jansen en Benny Smits ook succesvol

Nederlands record artistiek voor
Sander Jonen

In het weekend van 8 en 9 juni heeft
Sander Jonen een nieuw Nederlands re-
cord artistiek gevestigd. In Almelo
kwam Jonen tot een totaal van liefst 389
punten. Dit betreft het record met kunst-
stofballen, dus geen ivoor. Hij ver-
klaarde na afloop dat zelfs de vierhon-
derd punten mogelijk geweest waren.
Het bleek een zeer succesvol toernooi
want Jan Jansen uit Almelo met 139

punten en Geldroppenaar Benny Smits
dankzij 113 punten kwalificeerden zich
voor de eerste klasse. 

Op 17 en 18 augustus 
toernooi in BC Osdorp
In het weekend van 17 en 18 augustus
wordt in biljartcentrum Osdorp aan de
Jan Rebelstraat 24 te Amsterdam een
laagdrempelig toernooi artistiek geor-
ganiseerd.
Iedereen kan meedoen. Behaalt men
van de zeventig figuren 105 punten,
kun je in januari 2014 deelnemen aan
de eerste klasse artistiek. Onder andere
wereldkampioen Sander Jonen zal be-
hulpzaam zijn. Alleen eigen libre- of
driebandenkeu meebrengen is voldoen-
de want voor het overige wordt ge-
zorgd. Het toernooi staat ook open voor
Belgen en Duitsers. Inschrijven voor 12
augustus. Opgeven via de e-mail: in-
fo@sanderjonen.nl. Meer info op zijn
mobiel 06-55708178.
Naam Pnt Brt
1. Sander Jonen 389 142
2. Robert van Veenendaal 232 166
3. Willem Schreuder 165 184
4. Jan Jansen 139 191
5. Remy Sleijpen 129 189
6. Benny Smits 113 191

Sander Jonen. Foto: Henry Thijssen  

Hans Klok en Freddy ter Braak
naar zege bij Overkamp

hebben gespeeld. Hij bleef in Eibergen
het hele weekend ongeslagen. In de fi-
nale wist hij zijn 125 caramboles tegen
Tom Temmink in één beurt uit te spelen.
Met een algemeen moyenne van 23.50
was hij verreweg de sterkste. Temmink
werd met 10.43 tweede. Drie en vier
was voor Jacob Bergsma en Dimitris
Gkotsopoulos. Tegelijkertijd werd er een
toernooi bandstoten gehouden. Deze
werd een prooi voor Freddy ter Braak.
In de poulewedstrijden won hij alle par-
tijen met een gemiddelde van 6.70.
Hiermee had hij al een riante voor-
sprong op Axel Büscher die met een mo-
yenne van 4.45 tweede stond. In de fi-
nale revancheerde Büscher zich tegen
Ter Braak. In elf beurten wist hij hem
kansloos te laten. Ondanks deze neder-
laag greep hij toch de eerste plaats al
was het maar nipt. Ter Braak behaalde
zes punten en 5.17. Büscher eindigde
eveneens op zes punten maar met
4.86. Brian ter Braak werd derde en Pe-
ter Heutinck vierde. Tekst en foto: Harrie
Overkamp.

Hans Klok heeft het invitatietoernooi an-
kerkader 47/2 bij BV Overkamp ge-
wonnen. De torenhoge favoriet maakte
zijn opwachting na 10 jaar niet meer in
wedstrijdverband een toernooi 47/2 te

Hans Klok
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Eredivisie topteam ronde 12

Seizoenafsluiting met gouden
randje voor kampioen Etikon

Etikon met vlnr: Bennie Deegens, Freddy ter Braak, Patrick Niessen, 
Jean-Paul de Bruijn en Henri Tilleman. Foto: Adri van Silfhout

De topteamcompetitie eredivisie zit er-
op. Zoals al bekend, stonden de num-
mers 1, 2 en 3 voor de laatste competi-
tieronde al vast. Etikon voor de achtste
keer op rij en negende keer in totaal,
was alweer de Nederlandse kampioen.
Biljartkeu.nl/de Veemarkt uit Doetin-
chem werd verdienstelijk tweede en De
Graafschap Biljarts uit Rumpt eindigde
als derde. Dit team wist als enige, op de
openingsdag, Etikon een nederlaag toe
te brengen. Onderin zijn de beslissin-
gen ook bekend. Voor TS Metals/Zand-
weerd uit Mariënberg viel op de laatste
competitiedag het doek en degradeert
samen met Osdorp/Biljartshop Leiden
uit Amsterdam naar de eerste divisie.

Biljartkeu.nl/de Veemarkt, 
Etikon en De Wellse Vaert
Biljartkeu.nl/de Veemarkt – Etikon 3-3.
In De Veemarkt in Doetinchem verloor
Ludger Havlik met 45-200 na drie beur-
ten in het ankerkader 47/2 van Henri
Tilleman. Michel van Silfhout deelde in
het 71/2 na vier pogingen de buit met
Patrick Niessen. Verrassend was de ze-
ge van Raymund Swertz in het bandsto-
ten tegen Jean-Paul de Bruijn: 100-61
(11). 

Afscheid van teammanager 
Bennie Deegens
Etikon – De Wellse Vaert 6-0. De num-
mer vier, De Wellse Vaert moest het
daarna ontgelden tegen de manschap-
pen uit Haarlo. De 6-0 was een
waardig afscheidscadeau voor team-
manager Bennie Deegens. Namens de
spelers en de sponsor werden Deegens
en zijn vrouw in de bloemetjes gezet
voor de inzet die zij voor het team heb-
ben betekend. 9x Nederlands kampi-
oen en 4x Europees kampioen is een
prestatie van formaat, waaraan de to-
meloze inzet van de Borculose team-
manager ten grondslag lag. Zowel
Bennie als Agnes Deegens kreeg na-
mens de spelers een prachtige arm-
band als blijvende herinnering. Een
schitterende afsluiting van een bewo-
gen periode, waarna Dinand Prinsen
het stokje gaat overnemen. Tilleman,
Niessen en De Bruijn bleken in de
wedstrijd veel te sterk voor respectie-
velijk Wiel van Gemert, Fabian Blon-
deel en René Luijsterburg.
Biljartkeu.nl/de Veemarkt – De Wellse
Vaert 2-4. Havlik bleef Van Gemert
nipt de baas. Van Silfhout boog voor
Blondeel en Swertz speelde 8.00 moy-

Ankerkader 47/2 invitatietoernooi 
Voor het vierde achtereenvolgende jaar
wordt in Biljartcentrum Oegstgeest op
vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25
augustus het 47/2 invitatie kadertoer-
nooi georganiseerd. Biljartkeu.nl/De
Graafschap is de nieuwe hoofdsponsor
van het toernooi. Hoewel nog maar kort
op de kalender heeft dit evenement in-
middels zijn bestaansrecht meer dan be-
wezen. Het idee van initiator Ronald
Filippo om aan het begin van het natio-
nale biljartseizoen een 47/2 ankerka-
dertoernooi op te zetten viel onmiddellijk
in goede aarde. Vanuit het hele land is
de animo tot deelname inmiddels zo
groot dat er wordt nagedacht over uit-
breiding van het aantal deelnemers.
Dit keer start Filippo nog in de bekende
setting: acht deelnemers, twee poules,
kruisfinales en de eindstrijd op zondag.
Het deelnemersveld is toonaangevend in
het op de matchtafel te spelen 47/2 an-
kerkader en kent zelfs internationale deel-
name. Uit België bijvoorbeeld komt Pa-
trick Niessen, behorend tot de wereldtop
in deze spelsoort. Niessen is tevens
bondscoach in dienst van de KNBB. Uit
Duitsland verschijnt Micha van Bochem
aan de tafel, die zijn sporen meer dan
verdiend heeft in o.a. de nationale Topte-
amcompetitie. Natuurlijk mag drievoudig
winnaar Peter de Bree uit Middelburg
niet ontbreken. Het veld wordt gecom-
pleteerd door Ronald Filippo zelf, zijn
teamgenoot Vincent Veldt (Heemskerk),
deelnemer van het eerste uur Freek Ot-
tenhof uit Amsterdam plus Ian van Krie-
ken (Naaldwijk) en René Luijsterburg
(Oudenbosch). Ook de laatste twee zijn
de afgelopen jaren zeer succesvol in de
Topteamcompetitie, alsmede individueel
en dat in meerdere spelsoorten. Het ge-
heel staat onder leiding van Martien de
Gier. Deskundige arbitrage wordt o.a.

verzorgd door Co Bolten en Ton Ebben-
horst. Het biljartcentrum Oegstgeest vol-
doet aan de hoogste eisen zoals prima
biljarts en klimaatcontrole, zodat niets de
deelnemers in de weg staat om tot goede
prestaties te komen. Ook is Filippo erin
geslaagd een meerjarig sponsorcontract
te sluiten met Biljartkeu.nl, een overeen-
komst die meer biedt dan het sponsor-
schap alleen. Afspraak is onder andere
om in goede samenwerking de toekomst
van dit toernooi te waarborgen, uit te
breiden en om de klassieke spelsoorten -
zoals het 47/2- de aandacht te schenken
die zij verdienen.

Speelschema
Vrijdag 23 augustus
start poules aanvang 19.15 uur.
Zaterdag 24 augustus
vervolg poules aanvang 10.00 uur.
Zondag 25 augustus
kruisfinales/finale aanvang 10.30 uur.
Locatie: 
BCO – Oegstgeest, Voskuijl 38a te
Oegstgeest. Telefoon 071 – 5173838.
Toegang gratis.

Patrick Niessen

NK kaderteams
De Poedel herovert titel in De Onderbouw
te Doesburg

loor met slechts twee
caramboles te gaan
in negen beurten van
Frans van Hoeij van
BV De Ram. Geurt
wist in een moeiza-
me partij na achttien
pogingen aan het
langste eind te trek-
ken tegen Jos Vlot
van HWA Boele.
Daarmee heroverde
meervoudig Neder-
lands kampioen De
Poedel de titel in de
kadercompetitie. De
Ram pakte het zilver
met Demi Pattiruhu,
Ton van Eekelen,
Frans van Hoeij, Ron-
ny Mathysen en Wil-
bert van Dijke. 
HWA Boele wist het

brons te bemachtigen. 
Samengevat: een mooi en spannend
toernooi met als hoogtepunten naast het
kampioenschap van De Poedel de drie
partijen in slechts 3 beurten van Geurt
Veer, Demi Pattiruhu en Ricardo Goud.
Tekst met dank aan Wim de Vos, vereni-
ging De Markt uit Doesburg.
Team Pnt PP %
1. De Poedel 8 28 92.73
2. BV De Ram 8 25 86.50
3. HWA Boele 4 19 86.91
4. BCS/Meilink Biljarts 4 18 87.81
5. De Engel/Van der Aart 4 18 83.23
6. Kabelrups.com/Kronenhuis 2 12 75.12

De eerste speeldag stelde De Poedel uit
Nijkerk zich nadrukkelijk kandidaat voor
de titel. Slechts één partij werd die vrij-
dag verloren. Op zaterdag keerde de
spanning echter terug. De Poedel verloor
enkele partijen en BCS/Meilink Biljarts,
BV De Ram en HWA Boele wisten aan-
sluiting te krijgen. Zondagmorgen startte
ronde tien met vier kanshebbers: De Poe-
del en BCS/Meilink Biljarts konden op
dat moment maximaal negen wedstrijd-
punten halen en BV De Ram en HWA
Boele hoogstens acht. In ronde tien viel
als eerste HWA Boele af als kanshebber,
in sessie elf gevolgd door BCS/Meilink
Biljarts. De twaalfde
en laatste ronde
moest de beslissing
gaan brengen, De
Poedel of BV De Ram
uit Roosendaal.
In die slotronde
speelden Geurt en
Eep Veer; één van
beiden moest winnen
om het kampioen-
schap te be-
machtigen. Eep ver-

Van vrijdag 31 mei t/m zondag 2 juni 2013 werd in
Zalencentrum De Onderbouw in Doesburg om het
Nederlands kampioenschap kadercompetitie gestre-
den. Biljartvereniging De Markt organiseerde deze fi-
nale in het kader van haar 25-jarig bestaan. De Poedel
bleek al voor de zesde keer de sterkste van Nederland.
Het team bestond uit Geert Veer, Eep Veer, Harry Smink
en Arie Veer. 

De Poedel. Foto: Ton Stieding

Zilver voor De Ram 

enne in het bandstoten tegen de 10.00
van Luijsterburg. 

TT The City, 
Biljartcentrum Arnhem en 
De Graafschap Biljarts
De beste partij kwam op naam van Freek
Ottenhof die Martijn Egbers met 150-39
na zes pogingen kansloos liet. Biljartcen-
trum Arnhem – De Graafschap Biljarts
4-2. Johan Devos trok nipt aan het kortste
eind tegen Martien van der Spoel: 190-
200 (3). Series van respectievelijk 160
en 159. TT The City – De Graafschap Bil-
jarts 2-4. Jos Bongers blonk met een ge-
middelde van 50.00 uit in het banden-
spel tegen Dave Christiani. De winnaar
realiseerde een hoogste reeks van 97. 

TS Metals/Zandweerd, 
Osdorp/Biljartshop Leiden
en De Wellse Vaert 2/
Reedijk Bandenservice  
TS Metals/Zandweerd – Osdorp/Bil-
jartshop Leiden 4-2. Robin Jonker zette
Wouter Heida met 200-33 na vijf om-
lopen opzij. Dennis Timmers bleef Germ
Bot drie caramboles voor. Dave van
Geel werd bijna gedubbeld door Geor-
ge Kenter. Osdorp/Biljartshop Leiden –
De Wellse Vaert 2/Reedijk Bandenser-
vice 2-4. Heida en Bot bleken niet op-
gewassen tegen Ian van Krieken en
Peter de Bree. TS Metals/Zandweerd –
De Wellse Vaert 2/Reedijk Bandenser-
vice 6-0. Van Geel en Jonker stonden
beiden na negen beurten aan de finish.

KNBB sluit sponsorovereenkomst met Qpod
Met het ondertekenen van de sponsoro-
vereenkomst met Qpod eind mei heeft
de KNBB Sectie Pool voor haar top-
sportprogramma een passende partner
gevonden. De samenwerking betekent
dat Qpod het wedstrijdprogramma van
de selecties zal ondersteunen. Op de
evenementen deeluitmakend van het
topsportprogramma dragen de selectie
spelers de naam Qpod uit. 
Op de afgelopen Eurotour Oostenrijk
waarop het Nederlandse team zeer suc-
cesvol was met de uiteindelijk toernooi-
winst van Niels Feijen als hoogtepunt
vond de start van deze samenwerking
plaats.
Willem La Riviere Directeur KNBB over
deze samenwerking: “Partners als
Qpod helpen de hoge ambities binnen
topsport waar te maken. De kwaliteit

van het product sluit perfect aan bij het
streven naar perfectie waar de Neder-
landse spelers altijd voor willen gaan.
De KNBB is verheugd met deze samen-
werking en nodigt andere bedrijven
graag uit dit voorbeeld te volgen”

Over Qpod
Qpod is in 2012 opgericht door de En-
gelse filmmaker, regisseur en schrijver
Michael White. De exclusieve produc-
ten zijn een combinatie van een uniek
design met  innovatieve stijl en klasse.
De zeer precies vervaardigde Qpod is
handgemaakt met gepolijste inleg van
parelmoer of edelsteen. Naast het
Nederlandse team zijn ook internatio-
nale biljart professionals zoals Ralph Ec-
kert, Thorsten Hohmann en Dominc Da-
le enthousiast over de stijl van de Qpod. 
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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

Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64

www.eureka-billard.nl

PACKAGE DEAL AANBIEDINGEN VAN EUREKA
Maxtonkeu model Minerva € 79,00
met GRATIS tas t.w.v. € 15,00

Maxton Minerva € 79,00
met GRATIS als tas of koffer t.w.v. € 15,00

Maxton Minerva keu € 79,00
met GRATIS koffer of tas t.w.v. € 15,00

Adam Keu Raimond Burgman Biljartkeu
Toss Creation € 199,00
nu met GRATIS Adam extension t.w.v. € 29,95

Longoni keu
van € 110,00 voor

€ 89,00

POOLBALLEN ARAMITH
SUPER, PRO, 57.2 MM
Van € 199,00 voor € 159,00
Met GRATIS doos biljartkrijt
MASTER (12st)

Super Aramith TV Pro
poolballen
van € 230,00 voor 

€ 175,00

Super Aramith
De Luxe
van € 79,00 voor

€ 64,50

Super Aramith
Dark red
van € 78,00 voor

€ 62,50

Super Aramith 
Tournementh ballen
De maanden Juni-Juli-Augustus
van € 80,00 voor       € 65,00

Buffalo Rudis Keu 
4 modellen leverbaar, alle gewichten, 
490-500 met 11mm top, 510-520-530 met 12mm top, 
deze keu wordt geleverd 
met extra top voor de prijs van € 299,00
Nu met GRATIS koffer of tas t.w.v. € 25,00
Deze keuen worden standaard geleverd met 
Moori pommerans

Buffalo Accu Lock keu       € 145,00
met GRATIS koffer t.w.v. € 20,00

Buffalo Accu Lock keu       € 145,00
met GRATIS koffer t.w.v. € 20,00

Buffalo Revolution met soft grip
470-480-490 gram met 11mm top
510 en zwaarder met 12mm top        € 195,00
met GRATIS koffer of tas t.w.v. € 25,00

Longoni Model BS € 185,00
Met GRATIS Biljarttas t.w.v. € 39,00

Openingstijden showroom: Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur


