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Zie ook de uitneembare special in dit blad

WK driebanden na 39 jaar 
weer terug in Antwerpen

De Distel biljarts
Dealer van Chevillotte & Olympus

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal

0165 820 997
www.dedistelbiljarts.nl

We gaan terug naar april 1974, wanneer er voor het laatst een WK drie-
banden in Antwerpen werd gehouden. Het was in de Stadsfeestzaal, dat
de Japanner Nobuaki Kobayashi het elf jarig durende schrikbewind van
Raymond Ceulemans doorbraak, al was het maar voor één jaar. Het was
met 59-60 in een adembenemende finale. De inmiddels 76-jarige en
21-voudig wereldkampioen zal niet meer actief aan het toernooi deel-
nemen, maar vanaf zijn ereplaats gaat hij zeker geen partij missen. Zijn
kleinzoon Peter is er wel bij.

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”

Van 16 tot en met 20 oktober staat de
stad Antwerpen weer in het teken van dit
meest prestigieuze driebandenevene-
ment ter wereld. De Lotto Arena, waar dit
WK wordt gehouden biedt plaats aan
zo’n 1000 toeschouwers. Naast een
groot aantal privésponsors wordt het
WK structureel ondersteund door de stad
Antwerpen en de provincie Antwerpen.
Het wereldkampioenschap is tevens op-
genomen in het jaarprogramma van Ant-
werpen Europese Sporthoofdstad 2013.
Met initiatiefnemer en ervaren organisa-
tor Ludo Dielis aan het roer is een ge-
slaagd spektakel gegarandeerd.

Gabriels biljarts
Op de vier Gabriels tafels van het model
Kronos, geleverd door Loontjens Biljarts
uit Middelburg, zullen voor Nederland
Dick Jaspers en Jean-Paul de Bruijn in ac-
tie komen. De Belgen zelf hebben met
titelverdediger Eddy Merckx, Frédéric
Caudron, Roland Forthomme, Eddy Lep-
pens, Peter Ceulemans en Jef Philipoom
zes troeven in het spel. Het zijn klinkende

namen die de deelnemerslijst vullen. Zo
verschijnen naast de eerder genoemde
cracks ook coryfeeën als Törbjorn Blom-
dahl, Jeremy Bury, Marco Zanetti en
Daniël Sanchez aan tafel. Zeker dient
men rekening te houden met de vijf
Koreanen, waaronder Sung-Won Choi
en Kyung-Roul Kim, die dankzij hun
plaats bij de eerste 22 van de wereld-
ranking geplaatst zijn. 
Nadat op woensdag 16 oktober om
13.00 uur de openingsceremonie heeft
plaatsgevonden, starten de poulewed-
strijden. De 48 deelnemers zijn inge-
deeld in 16 poules van drie. De poule-
winnaars plaatsen zich voor de achtste fi-
nales, die op zaterdag 19 oktober ge-
speeld worden, gevolgd door de kwartfi-
nales. Op zondag 20 oktober beginnen
om 13.00 uur de halve finales, om
16,00 uur gevolgd door de finale.
Verder informatie, waaronder wedstrijd-
schema, routebeschrijving, parkeermo-
gelijkheden etc. treft u in de uitneembare
special op de pagina’s 15, 16, 17 en
18.

Organisator Ludo Dielis tijdens de perspresentatie. 
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom.com

Poortenaarlaan 74
3431 RJ Nieuwegein

06-21803927
www.hektischbiljartschool.nl

Poortenaarlaan 74
3431 RJ Nieuwegein

06-21803927
www.hektischbiljartschool.nl

Extra aanbiedingen 
in verband met 

15-jarig bestaan 
van Derks Optiek 
& Hoortechniek

Zie ook pagina 2 
van deze biljartkrant
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driebanden 2014
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Multifunctioneel centrum De Werft
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Brillen, contactlenzen en hoortechniek

Feest bij 15-jarig bestaan 
Derks Optiek & Hoortechniek in Druten

Het team van Derks Optiek & Hoortechniek

In september is het al weer 15 jaar geleden dat Patrick & Trudie Derks hun
optiekzaak in Druten openden. Dit is de geboorteplaats van Joop, de va-
der van Patrick. Al na zeer korte tijd kon Patrick het echt niet meer alleen
af, dus heeft Trudie haar baan als kraamverzorgster opgezegd en is fullti-
me in de zaak mee gaan werken. Dit bleek een perfecte match te zijn.  Bij
Derks Optiek & Hoortechniek zijn opticiens, contactlensspecialisten en op-
tometristen opgeleid en werkzaam. Momenteel bestaat het team uit acht
personen.

Biljartbril
De interesse in de biljartsport werd bij
Patrick gewekt toen hij een keer een
toernooi bijwoonde met zijn vader Joop
en broer Jos, ook fervent biljarters. 

Patrick Derks zag met eigen ogen hoe
een aantal biljarters liep te tobben en
problemen ondervond van hun be-
staande bril, Patrick dacht direct “dit
moet beter kunnen”.

Na een aantal proefbrillen gemaakt te
hebben en zelf ook aan het biljarten te
zijn gegaan, heeft Patrick een geheel ei-
gen meet- en testmethode voor biljart-
brillen gemaakt. Daarbij test hij de ogen
volgens de methode van professor Haa-

se. Hierbij worden de beelden van het
rechter- en het linkeroog gescheiden
van elkaar gemeten en als laatste weer
gekoppeld zodat je een ontspannen
zicht heb op de gewenste speelafstand.
Na deze speciale oogmeting wordt de
“biljarttafel” gedekt en komen de bil-
jartballen op verschillende afstanden op
tafel te liggen. Dan krijgt de biljarter
een proefbril op zodat hij direct kan
zien hoe perfect het zicht wordt.
Als de biljarter overtuigd is van het
scherpe zicht worden de diverse montu-
ren erbij gehaald. Biljartbrillen van
Derks Optiek zijn altijd voorzien van
speciale kunststof glazen en worden
door Patrick zelf geslepen en afgemon-
teerd. Daardoor zijn in principe alle vor-
men mogelijk of u nu een rond glas wilt
of een vierkant, alles kan. Alle biljart-
brillen worden afgeleverd met antislip
neussteuntjes zodat de bril niet tijdens
het spel afzakt.
Derks heeft reeds honderden biljartbril-
len gemaakt en kan u dus deskundig en
persoonlijk adviseren. Het is vanwege
de drukte wel nodig dat u een afspraak
maakt zodat ze rustig een uurtje voor u
kunnen inplannen. 

Feest met aanbiedingen
Vanwege het 15-jarig bestaan geeft
men 15% korting op de nieuwste col-
lectie. Op monturen van 2012 kortin-
gen tot liefst vijftig procent. De actie
duurt de hele maand september. Tot
ziens bij Derks Optiek & Hoortechniek
aan Markt 1d te Druten. Telefoon 0487-
511630 en www.derksoptiek-druten.nl

Driebanden extra klasse 27-29 september

Nationale voorronde in 
biljartcentrum de Molen in Reusel
Vereniging de Molen
organiseert in het ge-
lijknamige biljartcen-
trum aan Molen-
straat 8b te Reusel
nationale voorwed-
strijden in het drie-
banden klein extra
klasse. In deze hoog-
ste klasse op de klei-
ne tafel loopt het mo-
yenne vanaf 1.000
en hoger. De partij-
lengte is vijftig ca-
ramboles en ieder-
een speelt zes duels.
Op vrijdag 27 sep-
tember wordt om
19.00 uur begonnen. 
Naam Vereniging
1. Christian Steenbakkers Karper '83
2. Paul Valckx Inaborg

Biljartcentrum de Molen

3. Ad Vermeer Ambiani
4. Rob Mans BC Tegelen
5. Pieter Hulsen Wapen van Eerschot

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Worldcup driebanden Peloponessos kozoom.com 16-22 september
Triatlon Anag Olomouc kozoom.com 4-6 oktober
Eurotour 9-ball Cyprus kozoom.com 10-12 oktober
WK driebanden Antwerpen kozoom.com 16-20 oktober
Worldcup driebanden Medelin kozoom.com 4-9 nov
European Open 9-ball kozoom.com 4-9 nov
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 1-7 dec
Eurotour 9-ball Treviso kozoom.com 4-8 dec
Multidisciplines Blankenberge kozoom.com 5-12 jan
Masters driebanden Kaatsheuvel kozoom.com 16-19 jan
Worldcup driebanden Antalya kozoom.com 10-16 feb

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

Doosje met 2 krijtjes – schuurblokje  pomeransvormer 
invisible keugrip – 2 handschoentjes (zw) links of rechts.

Totale waarde pakket is € 44,70

Nu via de
webwinkel 

€ 27,95
www.caudron billiardproducts.com
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Het volgende
nummer 

verschijnt
23 oktober

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 16 oktober

Willie van den Heuvel wint 
debutantendag Zuid-Nederland

Onder leiding van de gewestelijke
jeugdconsul Bert van den Hooff werd in
biljartcentrum ’t Hartje van Oosterhout
te Oosterhout de debutantendag van
Zuid-Nederland op succesvolle wijze af-
gewerkt. Er werd in setjes met handicap
gespeeld, wat de jeugd erg motiveerde.
De jonge talenten waren ingedeeld in
twee poules van vier. Jeannette van den
Hooff won in poule één al haar partij-
en. In poule twee was de strijd heftiger.
Daar eindigden drie spelers op vier
matchpunten, terwijl de nummers twee
en drie zelfs evenveel setpunten behaal-
den en dus het percentage van het ge-
middelde de beslissing moest brengen.

Eindstand poule 1
Naam Vereniging MP SP voor tegen
1 Jeannette van den Hooff BV Roothaert 6 7 2
2 Delano Vonk BV Amorti 4 6 3
3 Dennis de Ronde BV Bellevue 2 4 5
4 Annie van den Heuvel BV de Arend 0 1 8

Eindstand poule 2
Naam Vereniging MP SP voor tegen
1 Willie van den Heuvel BV de Arend 4 7 2
2 Pim ten Westenend ABC ’t Töpke 4 5 4
3 Merijn van Nispen BV Bellevue 4 5 4
4 Femke Nelissen BV Amorti 0 1 8

De strijd om plaats zeven en acht werd
gewonnen door Femke Nelissen. Den-
nis de Ronde bleek in de wedstrijd om
de vijfde en zesde plaats het sterkst te
zijn en maakte de tweede set met een
serie van elf vanaf acquit uit. In de eer-
ste kruisfinale moest Jeannette van den
Hooff de eer met 1-2 aan Pim ten
Westenend laten. Willie van den Heu-
vel plaatste zich in de andere kruisfina-
le met 2-1 ten koste van Delano Vonk
voor de eindstrijd. De troostfinale werd
vervolgens een prooi voor Delano Vonk.
Tijdens de finale trok Pim ten Weste-
nend de eerste set met 7-1 naar zich
toe. Willie van den Heuvel wist de twee-
de set met 5-4 te winnen om vervolgens
in de derde set met 5-5 de beslissing te
forceren en wist op te eisen. 

Jan Verhaas benoemd tot erelid van de KNBB

Mark Williams wint profsnooker-
toernooi Rotterdam Open

Ondanks de zomerse omstandigheden
vielen er bijna veertig century breaks te
noteren - met de 142 van Matthew Selt
als hoogste – mocht het toernooi zich
verheugen in honderden betalende toe-
schouwers. Zij zagen hoe profreferee
Jan Verhaas, die het toernooi naar
Nederland haalde en de finale leidde,
voor zijn verdiensten benoemd werd tot
erelid van de KNBB. 

Mark Williams, voor-
malig nummer één
van de wereld, joeg
sinds 2011 op een
nieuwe toernooizege
en toonde op zater-
dag weer vlagen
van zijn vroegere
klasse door Jamie
O’Neill met 4-0 uit te
schakelen. Zondag
raasde hij voorbij
Sam Baird en Stuart
Bingham, alvorens
met moeite (4-3),
Gary Wilson de
baas te blijven in de
halve finale. 
Bij afwezigheid van
de Australische num-
mer één van de
wereld Neil Robert-
son was de Engels-
man Mark Selby als
nummer twee de

‘hoogste’ speler in Rotterdam. De titel-
houder van het UK Open en de Masters
vloerde zondagochtend met een 132-
break een andere Robertson, Jimmy, die
verrast had met de 4-3-uitschakeling
van Judd Trump, ondanks een 125-serie
van deze nummer 3 van de wereld. 
Viervoudig wereldkampioen John Hig-
gins ging in de achtste finales met 1-4
ten onder tegen zijn Schotse landgenoot
Stephen Maguire. Die kreeg daarna
met dezelfde cijfers klop van de Engels-
man David Gilbert. Martin Gould roste
met series van 107 en 137 Anthony
McGill van tafel en legde daarna in de
kwartfinale Selby het vuur aan de sche-
nen, maar die bleef met 4-3 overeind.
Vervolgens stapte Selby dankzij een 4-
3-zege op Gilbert ook de finale binnen.
In de finale nam Selby met 2-1 de lei-
ding dankzij een 136-break, maar Wil-
liams antwoordde met 52 en 67. Met
de toernooiwinst al in het vizier miste
Williams echter een rode bal, waarna
Selby er met een 77-clearance alsnog
3-3 van wist te maken. In de beslissende
frame maakte Williams het karwei af
met een 65.

Tweevoudig wereldkampioen Mark Williams heeft in
Rotterdam het profsnookertoernooi Rotterdam Open
gewonnen. In de finale versloeg de linkshandige spe-
ler met 4-3 de nummer twee van de wereld, de
Engelsman Mark Selby en verdiende daarmee 25.000
euro. 

Mark Williams. Foto: www.fogra.nl

Jan Verhaas. Foto: www.fogra.nl

Op zondag 15 juni 2014
Persoonlijk NK voor VG spelers 2014 
in partycentrum Osdorp
Het is gelukt om een datum vast te leggen voor het Persoonlijk Nederlands kam-
pioenschap biljarten voor verstandelijk gehandicapten 2014. De locatie is we-
derom partycentrum Osdorp in Amsterdam en de datum is zondag 15 juni.
Noteer het alvast in uw agenda a.u.b.?
In de afgelopen jaren waren er telkens zo veel spelers die teleurgesteld waren
dat ze niet konden meedoen dat er een verandering is doorgevoerd. Er wordt nu
gespeeld op 12 tafels en er kunnen maar liefst 48 spelers meedoen, i.p.v. 36. 

Nat. voorr. op 28 en 29 september

Libre groot 1e klasse
in sportcentrum
Ames te Deurne
Op zaterdag en zondag 28 en 29 sep-
tember wordt in sportcentrum Ames aan
Energiestraat 1 te Deurne een nationale
voorronde libre groot eerste klasse ge-
speeld. De moyennes zijn 25.00 en ho-
ger en de partijen gaan over driehon-
derd caramboles. Aanvang beide da-
gen 11.00 uur. 
Naam Vereniging
1. Wiel van Gemert Reuver '03
2. Hein van den Hurk EMM
3. Sjef Jansen 't Zwaantje
4. Guido Kauffeld VOP/De Witte Hoeve
5. Tonny van de Meerakker HAS
6. Richard van Oosterhout De Peel 

Nationale kadercompetitie Zuid-West

De Ram opent seizoen met dubbele winst
Speelronde 1
De Wellse Vaert en Kaderteam ’s Lands
Welvaren 2 kwamen in Steenbergen tot
4-4. De Posthoorn/RBS 2 verloor met
2-6 van De Ram. Ronny Mathysen van
de gasten speelde in negen beurten de
kortste partij. De Wellse Vaert 2 ging in
eigen huis met 2-6 onderuit tegen
HWA/AB Kool Speelautomaten. Honky
Tonk deelde de buit met Kaderteam
’s Lands Welvaren. 

Speelronde 2
De Wellse Vaert kwam weer tot remise,
deze keer was het tegen Posthoorn/
RBS 2. De Ram wist thuis een 6-2 over-
winning te behalen op De Posthoorn
RBS 1. 
Thuisspeler Wilbert van Dijke was in
vijf pogingen klaar met Jaco Robbe-
mont. Honky Tonk 2 kon gezien de 3-5
eindstand niet overeind blijven tegen
De Wellse Vaert 2.  

Nationale kadercompetitie poule West-Nederland
Slecht begin voor BCO Van der Luyt Selfstorage
BCO Van der Luyt Selfstorage startte
de competitie met een 2-6 thuis neder-
laag tegen De Vries Juwelier. Ronald
Filippo redde de eer. 

De tweede ronde ging het weer mis,
op bezoek bij Kitseroo Speelautoma-
ten ging de formatie uit Oegstgeest
met 8-0 onderuit. Onder ons/Pearle
kaderteam ontving BCS Meilink Biljarts
en speelde gelijk. Bij de gasten was er
winst voor Pieter van der Geest en Rob
Kok.
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Fashion
Specialist in 

kleding voor:

Biljarten
Darten

Muziek

• Met de betere pasvorm

• Uitmuntende stof kwaliteit

• Informatie en bestellingen

• Opmeten en bezorgen

Boxtel: 0411 - 611166

Fax: 0411 - 675095

Mobiel: 06 - 26 54 45 56

Email: jbfashion@home.nl

J.B. de Vocht

Tijdens Simonis Biljartlakens landsfinale

KNBB eert succesvolle 
internationale medaillewinnaars

Boven vlnr: Dick Jaspers, Raimond Burgman, Raymund Swertz, Freddy ter Braak,
Henri Tilleman, Monique van Exter, Erik Vijverberg, Jim van der Zalm, Therese
Klompenhouwer, Karina Jetten en Glenn Hofman. Onder vlnr: Guido Kauffeld, 
Ivo Aarts, Ferry Jong, Jeffrey Lenaers, Sam van Etten en Joey de Kok. 
Foto: André van Hattum
Op zondag werden tijdens de Simonis
Biljartlakens landsfinale in Nieuwegein
onder anderen de succesvolle Neder-
landse spelers gehuldigd die actief wa-
ren op het EK carambole in Branden-
burg en EK poolbiljart in het Sloveense
Portoroz. In Duitsland was Nederland
het veruit beste land met in totaal acht-
tien medailles, goud 7x, zilver 4x en
brons 7x. Ook in Portoroz was Neder-
land goudhaantje. Er waren bij de pool-
biljarters drie gouden en vier bronzen
medailles te bewonderen. Ook dit le-
verde de eerste plaats in het landen-
klassement op. In de bloemetjes gezet
werd ook Erik Vijverberg in verband
met zijn tweede plaats op het WK ar-

tistiek. Freddy ter Braak was eveneens
aanwezig om samen met Henri Tilleman
in de schijnwerpers gezet te worden
vanwege de Europese titel van topteam
Etikon. Wellicht dat er een KNBB breed
jaarlijkse dag van gemaakt wordt. On-
danks het feit dat de conferenciers op
weg naar de ceremonie een ongeluk
kregen en naar het ziekenhuis moesten,
verliep de huldiging soepel dankzij de
improviserende kwaliteiten van enkele
bestuursleden. 
Tijdens de huldiging kreeg ook Evert
Hulleman speciale aandacht vanwege
zijn vele en jarenlange verdiensten.
Tony Hondman vroeg zijn vriendin
Linda Eshuis ten huwelijk.

NK bedrijventeams

PV Party Puppies verslaat Datakunde
in finale in partycentrum Osdorp

Winnaar PV Party Puppies

PV Party Puppies heeft zich op zaterdag 22 juni bij Sander Jonen in
partycentrum Osdorp tot winnaar mogen laten kronen van het NK biljar-
ten voor bedrijventeams 2013. In de eindstrijd werd ten koste van Data-
kunde de nationale titel in de wacht gesleept. Het Groninger ICT team
Datakunde behaalde derhalve het zilver. 

voor het goud. De groei die PV Party
Puppies had doorgemaakt in de afge-
lopen maanden was erg sterk zicht-
baar. Twee partijen waren binnen 20
minuten al gespeeld. Datakunde won
één van de drie duels. Er was geen ron-
de met driebanden, zoals dat in de re-
giofinale nog wel het geval was, en
daarmee de gouden plak voor PV Party
Puppies. De overige zes finalisten wa-
ren: Alpha Fry Technologies BV, café ’t
Wilbert, Struik Foods Europe BV, Kamer
van Koophandel, Weerink Catering en
Bergh Hybrid Circuits. Tekst en foto met
dank aan Fabian Paf van Datakunde.

Er was in partycentrum Osdorp een
mooie ambiance waar acht teams ver-
deeld over twee poules de strijd met el-
kander aangingen. PV Party Puppies
bestaat uit veelal onervaren spelers die
na de regiofinale een trainingskamp
hadden doorstaan bij hun kopman. De-
ze training wierp haar vruchten af en
PV Party Puppies stoomde door naar de
winst in de poule. Na twee verliespartij-
en in de poulefase werd het spannend
voor team Datakunde. Hierna werd ech-
ter weer gewonnen en winst in de pou-
le was een feit. Een finale waarin op
drie tafels simultaan werd gespeeld

Zaterdag 26 oktober lesmoment voor dames

Voor de derde keer 
het Grand Diva toernooi
In het weekend van 25 tot en met 27 ok-
tober wordt in biljartcentrum Pot in
Groenlo het Grand Diva toernooi ge-
houden. Dan spelen in drie spelsoorten,
libre/kader, bandstoten en driebanden,
zes topbiljartsters namelijk Monique
van Exter, Harmie Evenhuis, Joke Breur,
Marieke Jonkergouw, Janneke Horne-
man en Christel Willemse. Vorig jaar
pakte Francine Yperen de titel; zij is dit
jaar verhinderd. Vrijdagmiddag om
13.30 uur wordt van start gegaan en
om 19.00 uur begint de avondsessie.
Zaterdag en zondag is de aanvang om
10.00 uur. 

Het is de moeite waard om te komen kij-
ken. Speciaal worden dames uitgeno-
digd om zaterdagmiddag (14.00 uur)
van de Diva’s een korte les te krijgen.
Ook al heb je nog nooit gebiljart, zij
willen met alle plezier uitleggen hoe het
moet en waarom biljarten zo leuk en
interessant is. Ook degenen die al spe-
len, kunnen zich opgeven bij Petra Pot
van  biljartcentrum Pot in Groenlo, voor
een les. Dit alles tegen een vergoeding
van 5 euro, hetgeen ten goede komt
aan de organiserende vereniging.
Een goede reden om Groenlo in je bil-
jartagenda te zetten !

In partycentrum Osdorp te Amsterdam

Laatste voorronde voor het NK teams
met VG-spelers goed afgesloten

De sfeer was door
dit alles nog hechter
tussen alle spelers en
natuurlijk ook de be-
geleiders, supporters
en natuurlijk niet te
vergeten het arbitra-
gekorps. Zeven
teams hebben tot het
einde van de dag
gestreden om mee te
mogen naar de fina-
le in Veldhoven, die
op 21 en 22 decem-
ber plaatsvindt. Uit-
eindelijk wist het
team met Arjan erin,
De Reiger A, toch
nog de eerste plaats
te bereiken. Gevolgd
door Het Groene La-
ken en Bronlaak A.
Deze drie ploegen
zijn zeker van een
plaats in de finale dit
jaar. Een tegenvaller
voor de teams van 1
En nog 5 uit Oegst-
geest, nog geen en-
kele eindstrijd ge-

mist, ook nog nooit winnaar geworden
in de finale maar dit keer niet mee naar
Veldhoven. Soms zit het mee, soms even
niet. 
Ze hadden zich met drie teams inge-
schreven maar door ziekte kon dat al
niet doorgaan. Er werden van de overi-
ge spelers twee teams gevormd maar
deze wisten net niet hoog genoeg te
eindigen.

Op zaterdag 29 juni begon de laatste voorronde voor
het NK teams met VG-spelers enigszins anders als ge-
wenst. De dag ervoor hadden de teams van De Reiger
afscheid moeten nemen van Cock Luken, begeleider en
tevens vader van Arjan. Daarom werd op gepaste wij-
ze begonnen met een minuut stilte ter nagedachtenis
aan hem. Zijn aanwezigheid zal gemist worden. De
voorronde was in partycentrum Osdorp in Amster-
dam. 

Team De Reiger A

NK 12 oktober in Veldhoven

Recreantentoernooi 
wordt PK klasse C voor VG-spelers
Na twee jaar drie recreantentoernooi-
en te hebben georganiseerd, is beslo-
ten in de landelijke werkgroep om er
een PK klasse C van te maken. Dit zijn
alle deelnemers die graag spelen maar
met hun gemiddelde onder de 0.250
zitten en/of hulp aan de tafel nodig
hebben.
Dit jaar is zaterdag 12 oktober de dag
waarop zeventien spelers biljarten om
de titel Nederlands kampioen klasse C.
De wedstrijden worden op vier tafels

gespeeld in biljartcentrum La Caram-
bole aan Oortlaan 156 in Veldhoven.
Aanvang wedstrijden 10.30 uur.
Iedereen is van harte welkom om te ko-
men kijken en aan te moedigen. De
aangemelde spelers komen uit de teams
van BC De Pommerans uit Oirschot, BC
Goed Geplaatst uit Duizel en BC Cello
uit Vught.
Voor meer informatie kunt u mailen naar
sbpv@live.nl of bellen naar Petra Strij-
bos 06-28050314.
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Topteam jeugd 

Horna verslaat Topteam Biljartpoint 

Rioolnet/Geodis/Töpke 3 – Rioolnet/
Geodis/Töpke 4-2 en 2-4. Peter van
Beljouw zorgde met honderdveertig ca-
ramboles na acht beurten voor de kort-
ste partij. Topteam Biljartpoint – ’s-Her-
togenbosch 6-0 en 4-2. Daisy Werdek-
ker realiseerde een serie van 183. Sven
van Lokven revancheerde zich daarna.
JBV Amorti – Horna 4-2 en 2-4. Kevin
van Hees kreeg slechts twee kansen van
Jordy Jong gezien de 8-225 (2) score.
Jong maakte een serie van 224. Stef
van Hees en Hans Snellen versloegen
respectievelijk Sam van Etten en Ferry
Jong. In de tweede ronde haalde Stef
van Hees uit door zijn 225 treffers in de
tweede omloop ineens bij elkaar te tik-
ken. Jordy en Ferry Jong gebruikten res-
pectievelijk vijf en zeven pogingen voor
hun totaal van 225. Rioolnet/Geodis/
Töpke – Rioolnet/Geodis/ Töpke 2 2-4
en 0-6. Daan Glissenaar bleef met hon-
derdtwintig treffers na acht beurten aan
de goede kant van de score. Topteam
Biljartpoint – JBV Amorti 4-2 en 4-2.
Daisy Werdekker begon met 200 uit 6
met daarbij serie van 125 en daarna
was ze goed voor tweehonderd uit
twaalf en reeks van 102. 

Tegenstander Stef van Hees bleef on-
danks moyennes van 34.00 en 16.75
met lege handen. Hij scoorde reeksen
van 116 en 130. Horna – ’s-Hertogen-
bosch 6-0 en 4-2. Jordy Jong realiseer-
de  225 uit 8 met reeks van 167. Jeffrey
Lenaers behaalde in de tweede partij
tweehonderd treffers na vijf pogingen.
Bij de gasten was Sven van Lokven al
na vijf omlopen aan zijn honderdzeven-
tig punten en daarbij een reeks van
149. Horna – Topteam Biljartpoint 4-2
en 4-2. Geen partijen onder de tien
beurten maar uiteraard wel de nodige
series. Daisy Werdekker realiseerde met
124 de hoogste reeks namens de be-
zoekers. Jordy Jong kwam in eigen huis
tot 112. Horna is nu kloploper al liggen
Topteam Biljartpoint en Rioolnet/Ge-
odis/Töpke 2 wel op de loer. ’s-Herto-
genbosch – JBV Amorti 2-4 en 4-2. Be-
zoeker Stef van Hees snelde in zes om-
lopen naar de eindstreep van 225 tref-
fers en daarbij was een serie van 148.
Thuisspeler Sven van Lokven zette reeks
van 126 in de boeken en deed dit in het
tweede duel met 111 nog eens dunne-
tjes over. Hij scoorde toen honderd-
zeventig uit negen.

Stef van Hees. Foto: Billardmagazin Touch

Derde divisie driebanden poule 4

Tonnie van Iwaarden zet 1.590 neer
Speelronde 1
BH Keukens hield aan de ontmoeting
met De Stene Brug een 0-8 nederlaag
over. Bottles/de Parel speelde gelijk te-
gen Teletronika. In Kwadendamme won
’s-Lands Welvaren met 6-2 van Steketee-
De Vroone. Tonnie van Iwaarden redde
met 1.590 de eer voor de gasten. Ook
De Wellse Vaert 2 kwam tot een 6-2 ze-
ge, ’t Bierwinkeltje was hiervan het
slachtoffer. Hoondert De Waard en Ma-
chielsen FA/Pressplate kwamen remise
overeen. Voor De Distel 3 en Van Has-

selt Autoschade kwam eveneens een
gelijke stand in de boeken.

Speelronde 2
De Stene Brug behaalde een 6-2 over-
winning op De Distel 3. Hoondert de
Waard deelde met 8-0 een flinke tik uit
aan ’s Lands Welvaren. Steketee-De
Vroone kreeg bezoek van De Wellse
Vaert 2 en verloor met 2-6. Voor de be-
zoekers speelde Rinus Pankow 0.921.
Met 6-2 wist ’t Bierwinkeltje van
Bottles/de Parel te winnen.

Derde divisie driebanden poule 5

De Hazelaar 2 neemt de leiding
Speelweek 1
De Hazelaar 2 bleef met 6-2 overeind
tegen ADC Repro. Debutant De West-
hoek/van der Lee Schilderwerken wees
Autobedrijf Lion van Loon met 6-2 terug.
De kopman van de thuisploeg Daniël
van der Geld was met 0.972 de beste
speler. De Hazelaar 3 moest het met 2-
6 afleggen tegen huisgenoot De Haze-
laar 5. In Waalwijk kwam café De Mo-
lenvliet tot 4-4 tegen Eekhoorn 3. BCG
IJssalon Fratello ging in de huislijke der-
by met BC Goirle stevig onderuit, het
werd 1-7.

Speelweek 2
Autobedrijf Lion van Loon was niet op-
gewassen tegen De Hazelaar 2 en ver-
loor met 2-6. In Waalwijk vond de ont-
moeting plaats tussen de huisgenoten
ADC Repro en Café Molenvliet. De
winst ging met 6-2 naar ADC Repro.
Voor Café Molenvliet redde de jeugdi-
ge Raymon van Heumen de eer. Eek-
hoorn 3 behaalde een 6-2 overwinning

op ’t Rijens Vat. In eigen huis moest BC
Goirle De Hazelaar 3 met 2-6 voor la-
ten gaan. Voor DC Michielsen mochten
alle inspanningen in de ontmoeting met
BCG IJssalon Fratello niet baten, het
werd 1-7.

Daniël van der Geld
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom.com

KNBB district Den Haag

Finale 1e klasse
driebanden klein
Aan de Loosduinsekade 341 in Den
Haag wordt van 8 t/m 13 oktober de
finale driebanden klein eerste klasse
gehouden.
Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Tony van Es Rio Deux 0,706
2. Charles Disma Jorissen 2000 0,659
3. Fred Hanjoel Jorissen 2000 0,633
4. Jan den Heijer GBC 0,576
5. Theo Kuijvenhoven GBC 0,567
6. Andre v. Emmerik Jorissen 2000 0,559
7. Robbie Duesman Rio Deux 0,555
8. Leo Meershoek Nieuw DK 0,553
9. Billy Sewsaran Beek de 0,549

10. Cor Trampe Jorissen 2000 -,---

District Noord West Nederland

Finale 3e klasse
driebanden klein
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. A. Blaauboer TOG 12 0.384 4
2. P. Wenker Prins Hendrik 10 0.342 4
3. A. Sleutel KOT 8 0.349 5
4. A. Zutt Ons Genoegen 8 0.308 4
5. A. Weyers TOG 7 0.373 3
6. J. Stam Wier mr.85 6 0.371 3
7. K. Wiersma Breezand 4 0.296 4
8. J. Voulon KOT 1 0.284 3

Tweede divisie driebanden poule 2

Goede start voor Meerten Dallinga
Q-lite. Meerten Dallinga van de thuis-
club speelde met 1.093 de beste partij.
Pearle Opticiens zag TOVV.NL/ MCR 5
maar met drie spelers opkomen en te-
kende voor een 8-0 overwinning.
HWA/Hordijk Bilj. Art. bleek met 5-3
net iets beter dan De Distel Biljarts 2.

Speelronde 2
Met 6-2 klopte De Distel 2 het bezoe-
kende GS vd IJssel BV. Centre du Lac
kwam in de confrontatie met Pearle
Opticiens ook tot 6-2. Pascal Claus won
met 0.952 de enige partij voor Pearle
Opticiens. TOVV.NL/MCR 5 en Polka
Print deelden de punten.

Speelronde 1
Polka Print speelde in Hotel Dallinga te
Sluiskil met 4-4 gelijk tegen Sprundel/

Meerten Dallinga

Thuisbasis BV Sportcafé RKC

BV De Hofstede

06 - 53 97 91 65

Akkerlaan 2 Waalwijk

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

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

7 dagen per week open.

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

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

7 dagen per week open.

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

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

Grand - Café ” De Kroon”
Restaurant

Uitgebreide menukaart 
ook seizoensmenu’s
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Telefoon: 0113-649283 • Fax: 0113-644312
E-mail: info@tapperijslandswelvaren.nl
Website: www.tapperijslandswelvaren.nl

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

Nieuweweg 2
Hulst
0114-

311729

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

www.eetcafedeherleving.nl

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

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

Derde divisie driebanden poule 1

Hoogstaande partij tussen 
Reinier Schretlen en Frans Dekker

Partycentrum Osdorp 4 – Valk Waar-
land 4-4. Kopman Reinier Schretlen be-
leefde een goede seizoenstart met 35
caramboles na 32 beurten en dat lever-
de een moyenne op van 1.093. Zijn
tegenstander Frans Dekker bleef slechts
twee punten achter en eindigde op
1.031. BeautySauna Peize – BCO/
Puzzlingworld.nl 2-6. De beste bleek
namens Het Hart van Lisse – Oud Die-
men 6-2. Vierde man Richard van Schie
gaf met 0.731 het goede voorbeeld.
de gasten Bob van Ingen Schenau met
0.714. Valk Waarland – BV Zaanzicht
4-4. In de Liefhebber te Warmenhuizen
verzamelde Loek Valk de dertig treffers
al na eveneens dertig pogingen.
BCO/Puzzlingworld.nl – Partycentrum
Osdorp 4 6-2. Paul Witteman realiseer-
de een serie van zeven.

Reinier Schretlen. 
Foto: Nico van der Zee

Vierde divisie driebanden poule 5

Voortvarende start voor Eekhoorn 4
Eekhoorn 4 maakte met de 7-1 over-
winning op huisgenoot DKM Tools een
voortvarende start. Jaap van den Berg,
Hans Windmeijer en René Luiken kwa-
men tot winst. Arie Hermans wist met re-
mise tegen Wilfred Tempelaars het to-
taal op zeven punten te brengen. Ook
de tweede ronde werd op bezoek bij
RCD/Kloens Bestrating een 2-6 zege

behaald. Nu werden de punten ge-
claimd door Arie Hermans, Henk van
Wanrooij en René Luiken.
Eekhoorn 5 opende met de 6-2 winst op
Corné v/d Nieuwenhuizen Schilder-
werken ook goed. Aldo Maspromatteo
was met 0.769 de betere speler. Een
week later werden ze door DKM Tools
met 8-0 afgestraft.

KNBB district Den Haag

Finale vijfde klasse libre
De Haagse districtsfinale libre vijfde
klasse wordt van 30 september t/m 6
oktober gespeeld aan de Rijklof van
Groenstraat 2 in Den Haag. Voor de
door de weekse avonden zijn de aan-
vangstijden 19.00 uur. Op de laatste
speeldag, zondag 6 oktober vangt men
om 12.00 uur aan.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Leo Pistoor BCCD 1,21
2. Henk van El Morgenstond 1,13
3. Joke Veenstra BCCD 1,01
4. Wendy Roerdink Zuiderkwartier 0,88
5. Nel Bolten GBC 0,63
6. Monique van Grol BCCD -,--
7. Alex Roeten WBD -,--
8. John Roeten WBD -,--

Vierde divisie driebanden poule 1

Partycentrum Osdorp 5 
tweemaal met 3-5 onderuit 
Partycentrum Osdorp 5 – 't Koetshuys 2
3-5. In Amsterdam won Frans Opdam
en speelde Ton Nieuwendijk remise.
Opdam en Toon Schaap maakten bei-
den een serie van vijf. OSP Catering –
Quant Schilderwerken 5-3. Bij de be-
zoekers bleef Sam Lenting aan de goe-
de kant van de score en deelde Niels
Quant de punten. BV Lang Rond –

Partycentrum Osdorp 5 5-3. Rob Tijms
haalde uit tegen Ton Nieuwendijk: 20-8
(27). Het gelijkspel ging tussen Ton
Deen en Toon Schaap en leverde bei-
den 0.641 op. Quant Schilderwerken –
Hairstyling Peter Borst 8-0. In de Lief-
hebber te Warmenhuizen zorgde Jack
Buisman dankzij 0.500 voor het beste
gemiddelde.  

Vierde divisie driebanden poule 3

De Hazelaar 6 en 9 nog met lege handen
Speelronde 1
De Hazelaar 9 kreeg thuis met 1-7 om
de oren van Eekhoorn 6, terwijl De Ha-
zelaar 7 de punten door een 6-2 over-
winning op Café De Uitspanning 3 vei-
lig stelde. BC Capelle 7 speelde 4-4 ge-
lijk tegen BC Capelle 2. Voor de gasthe-
ren blonk Shyaam Poedai uit met
0.909. BC Capelle 6 kwam in de ont-
moeting met Hordijk Bilj Art. 2 eveneens
tot remise. De Hazelaar 6 moest de eer
met 3-5 aan Böhnke/Berkhof Auto’s la-
ten.

Speelronde 2
Böhnke/Berkhof Auto’s had geen moei-
te met De Hazelaar 9 en won met 8-0.
HWA Hordijk Bilj. Art. 2 walste met de-
zelfde cijfers over De Hazelaar 6 heen.
De Staart/TVM bleef met 6-2 aan de
goede kant van de score tegen BC Ca-
pelle 7. Eekhoorn 6 speelde gelijk tegen

Shyaam Poedai

De Hazelaar 7 en BC Capelle 2 won
met 6-2 van BC Capelle 6.
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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

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

In Memoriam Jan Donkers
Maandag 17 juni overleed Jan 
op 66-jarige leeftijd, veel te vroeg.

Hij wilde nog zoveel, maar zijn longen
niet, die waren helemaal op en na nog
een longontsteking, kwam Jan dit niet
meer te boven.
Jan, een zeer actief man en altijd duide-
lijk aanwezig.
Een van zijn hobby’s was biljarten. Van-
af de oprichting was hij voorzitter van de
Koikarpers uit Mierlo-Hout, waar hij re-
cent nog 2 x districtskampioen 2e klasse 
bandstoten was.
Helaas heeft Jan veel te kort kunnen
genieten van zijn grote liefde Anja,
kinderen en kleinkinderen.
Zijn levensvisie “alles komt goed”
verdween langzaamaan.

Jan heeft het niet altijd makkelijk gehad, maar bleef altijd een aardig, vrolijke en
humoristische man, een echte bon-vivant. 
Ook een man met een mening, waar hij altijd achter stond.
Jan, je vele vrienden van de Karper zullen je missen en wensen Anja, kinderen
en kleinkinderen heel veel sterkte met dit vreselijke verlies.

Jan Donkers, Hij was er.

Van Rood in Mill

Frans Jacobs en Helene van Aarle
winnaars in De Wester

In De Wester te Mill zijn de finales ge-
speeld van het dertiende toernooi van
Rood. In de A-klasse ging de strijd tus-
sen Frans Jacobs en Lambert van Uden.
Het werd een zinderende wedstrijd
waarbij driebandenspecialist Van Uden
met geweldig mooie caramboles toch
ten onder ging tegen Jacobs met zijn li-
brespecialiteit. In de zeventiende beurt
stond Van Uden nog op voorsprong met
30-24 maar in de laatste drie pogingen
kwam Jacobs op 32 treffers. Lambert
van Uden moest in de nastoot nog twee
caramboles om gelijk te komen. Dit luk-
te hem niet. Eindstand 32-31 na een ge-
weldig mooie partij.
In de B-klasse ging de finale tussen de
82-jarige Martien van Hout en Helene

van Aarle. Hierbij
was Van Aarle de
sterkste en won met
14-11. De hoogste
serie van het toer-
nooi in de A-klasse
ging met 13 caram-
boles naar H. v.
Vught en in de B-klas-
se met 8 treffers naar
M. v.d. Elzen. Tekst
en foto met dank
aan Jan Nabuurs.

Klasse A Woonplaats
1. Fr. Jacobs Mill
2. L. van Uden Reek
3. H. Peeters Gemert
4. H. van Vught Uden 
5. P. Broers Grave
6. H .van Kuppeveld Grave
7. H. van Bommel Mill
8. H. Theunissen Beers

Klasse B Woonplaats
1. H. van Aarle Schijndel
2. M. van Hout Zeeland
3. J. Peeters N. Bergen
4. J. Bulkens Gassel
5. C. van de Vorst Mill
6. H. Marinussen Zeeland
7. B. Linders Wanrooy
8. M. Willems Mill

Vlnr: Frans Jacobs en Helene van Aarle

Libre 6e klasse district Nijmegen

Jordey Smitjes 
winnaar
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jordey Smitjes DWS 6 0.75 8
2. Theo Peters Lammie 4 0.66 5
3. Jesper van de Bogaard Kaketoe '80 2 0.66 5
4. Christian Schattevoet Kaketoe '80 0 0.41 4

Nu 4 kleine biljarts en 2 matchtafels

Biljartcentrum 't Ottertje vervangt 
pooltafel door klein biljart

De toegenomen belangstelling voor bil-
jarten vertaalt zich ook in het aantal
teams dat 't Ottertje als thuisbasis heeft.
Vorig seizoen telde men elf teams en nu
komen Riekie en Wim Libregts tot een
totaal van dertien. Er zijn zeven ploe-
gen actief in het district Nijmegen en
men beschikt nu voor het eerst ook over
een viertal in de nationale tweede divi-
sie driebanden (groot). Binnen Biljart-
kring Noord-Limburg is ’t Ottertje met
vijf teams vertegenwoordigd. Steeds
meer toppers uit de regio Nijmegen ko-
men er biljarten omdat het de enige lo-
catie in de buurt is waar matchtafels
staan. Ook uit Duitsland is de belang-

stelling groot. Niet zo verwonderlijk
want de uitbaters zijn beiden actieve
spelers. Voor dit seizoen staan er onder
andere drie KNBB districtsfinales Nij-
megen, één gewestelijke eindstrijd en
ook nationale voorwedstrijden op het
programma. Biljartcentrum 't Ottertje,
waar men voor een gunstige prijs wordt
voorzien van een hapje en een drankje,
is zeven dagen in de week vanaf 9.00
uur tot 01.00 uur geopend. Dit uitge-
zonderd twee korte vakanties. Ook wie-
lerliefhebbers vinden op zondagmor-
gen al vroeg ’t Ottertje goed te vinden.
Voor meer informatie, telefoon 0485-
324430 of www.ottertje.nl.

Op 17 augustus 2012 werd biljartcentrum 't Ottertje aan St. Janstraat 1 te
Ottersum na een flinke uitbreiding door Dick Jaspers geopend. Een jaar la-
ter vindt er een wijziging plaats. De pooltafel is door Van den Berg Biljarts
uit Boekel vervangen door een zelfgemaakt 2.30 biljart. Daardoor staan
er nu in de biljartruimte 3 identieke 2.30 biljarts en 2 matchtafels. In het
knusse café bevindt zich ook nog een 2.30 biljart. 

Kaderkampioenschap van Nijmegen

Theo Derksen winnaar in Wijchen
Het kaderkampioenschap van district
Nijmegen is een prooi geworden voor
Theo Derksen uit Grave. In zijn poule
eindigde hij als tweede, achter Lyon

Megens. In de andere groep legde Rini
Megens beslag op plek één. Hier was
het Hendrie Kleinlugtenbeld die runner-
up was. Na de kruisfinales en eindstrijd
bleek Theo Derksen de beste van ieder-
een in Wijchen. Er waren veertien deel-
nemers bij dit toernooi. Lyon Megens
presteerde het om in een partij zijn hon-
derdveertig caramboles neo 57/2 in de
openingsbeurt te verzamelen.
Naam Prt Pnt Gem HS
1. Theo Derksen 57/2 (115) 6 11 13.26 107
2. Hendrie Kleinlugtenbeld 38/2 (85) 6 8 12.62 66
3. Rini Megens 57/2 (125) 5 8 23.75 75
4. Lyon Megens neo 57/2 (140) 5 8 24.16 140
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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
www.bcwapenvaneerschot.nl  

BILJARTCENTRUM

Het Wapen Het Wapen 
van Eerschotvan Eerschot

1e Divisie team: Man op Maat/Corfu

2e Divisie teams: Het Wapen van Eerschot
aMate Communications

3e Divisie team: Voegersbedrijf W. Smetsers

Voegersbedrijf
Willy Smetsers

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

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

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.

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

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!

Neerkant
CAFÉ - DARTS - BILJART

FEESTJES - PARTIJEN

Tel. 077 - 4662000

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

Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

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

Café Zaal Eetcafé

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

•  biljart en darts 
•  jeu de boules

• verrassende menu’s 
•  feesten •  thema-feesten

•  groot terras 
voor feesten en partijen

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
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Zonnepanelen op bedrijfspand

Van Esch Biljarts uit Asten 
gaat voor ‘groen’

Zonnepanelen op het bedrijfspand

Ook voor klanten heeft Van Esch Bil-
jarts diverse mogelijkheden om duur-
zaam om te gaan met energie. Zo is
de ringvormige TL-lamp voor boven de
biljarttafel veel zuiniger in energiever-
bruik en gaat veel langer mee dan de
gloeilamp van 150 Watt die voorheen
werd gebruikt. Daarnaast geeft ze een
helder wit licht af en niet zo veel warm-
te als de eerder gebruikte gloeilam-
pen.
Eveneens worden er door Van Esch Bil-
jarts steeds vaker digitaal regelbare
energiezuinige thermostaten geplaatst
op biljarts in plaats van de analoge

thermostaat. Met een simpele druk op
de knop wordt de hoogte van de bil-
jartverwarming na het spelen terugge-
zet naar een temperatuur die 5 graden
boven de omgevingstemperatuur ligt.
Dat is voldoende om te voorkomen dat
de leisteen en daarmee het biljartlaken
vochtig zou kunnen worden. Indien het
biljartlaken vochtig wordt, verliest het
immers haar elasticiteit. Door het (tij-
delijk) verlagen van de temperatuur
wordt ook elektriciteit bespaard. Met
eveneens één simpele druk op de knop
past men de temperatuur weer naar de
ingestelde hogere temperatuur aan.

Van Esch Biljarts heeft de ambitie om de ‘groenste’ biljartmaker van
Nederland te worden. De biljartvakhandel uit Asten heeft een prima begin
gemaakt met de plaatsing van zonnepanelen op het dak. Ze willen zelf-
voorzienend worden in hun stroomvoorziening.
Alle verlichting in de showroom en het bedrijfspand aan de Van Kuppen-
veldweg 5 in Asten is voorzien van spaar- en led verlichting. 

Ook uitbreiding district Doetinchem en Twente

Nieuwe gewestelijke arbiters 
Berkel & Slinge

In het district Berkel en Slinge werd de
cursus gewestelijke arbiters gegeven. Er
waren zes kandidaten van het district
Berkel en Slinge, één van district Doet-
inchem en één van district Twente. Na
zeven maandagavonden werd het exa-
men afgenomen. De acht cursisten de-
den eerst het theorie-examen en wie
daar geen 32 van de 40 vragen goed
had, mocht geen praktijkexamen doen.
Iedereen mocht praktijk doen dus met
de theorie zat het wel goed. Na een
korte pauze begon het praktijkexamen.
Allen moesten 20 minuten arbitreren,
zowel driebanden groot als ook het an-

kerkader groot. Bij het ankerkader wa-
ren Rob Pot en Axel Büscher de demon-
stratiespelers en bij het driebanden
werd die rol vervuld door Henk Prinsen
en Ronnie Freriks. De spelers deden hun
best om het niet al te gemakkelijk voor
de kandidaten te maken. Om 17.00
uur maakte examinator Johan Mensink
samen met docent Paul Beckers bekend
dat allen met een ruim voldoende ge-
slaagd waren. De KNBB is na deze cur-
sus dus weer acht gewestelijke arbiters
rijker. 
Tekst en foto met dank aan Johan Jan-
sink.

Vlnr: Examinator Johan Mensink, voorspeler Axel Büscher, docent Paul Beckers,
voorspeler Henk Prinsen. Verder de gewestelijke arbiters Bennie Wubbels, Fred
Olde Kalter (Twente), Bertus Dijkstra (Doetinchem), Cor Zorn, Henk Droppers,
Wim Lammers, Marco Ubbink en Johan Jansink

Den Hoek 1 wint De Ballen Bokaal

Op 24 en 25 augustus hebben vijf gere-
nommeerde driebandenteams bij ’t
Huukske in Hapert gestreden om De Bal-
len Bokaal.  Gegeven de door Ad Burg-
mans en de zijnen enige dagen daar-
voor gelegde nieuwe lakens was het
toernooigemiddelde van 0.537 een
aanduiding voor de strijdlust en inzet
van de spelers. Alsmede voor hun kwa-
liteiten, immers het gerealiseerde ge-
middelde lag ruim 7% boven dat waar-
mee de spelers hun nieuwe competities
aangaan. Hoewel de partijen waren af-
gestemd op de gekende capaciteiten
van de spelers in de reguliere biljart-
competities kennen ook deze sporters
hun pieken en dalen. Dit kan dan leiden
tot een (onverwacht) korte partij. Leek
Hans Verhorevoort, van Den Hoek 2,
met eerst een partij van 24 beurten (40
is in dit toernooi de norm), gevolgd door
één van negentien met vlag en wimpel
te slagen voor de prijs voor de kortste
partij, zijn clubgenoot Ralph Jansen, van
Den Hoek 1, wist alsnog het record op
zeventien beurten te stellen. Ralph had
dermate goed gebiljart in deze partij,
dat hij ook het hoogste partijgemiddelde
van het toernooi had: 0.941. Terwijl hij

in de competitie staat
ingeschreven met
0.400.  Bij het rijtje
van spelers met de
hoogste serie van zes
vinden we drie spe-
lers, allemaal van
Den Hoek uit Hooge
Mierde: Sjef van Gis-
bergen, Frank Hom-
mering en Wiet Kaa-
thoven. Naar verhou-
ding heeft Sjef hier
de beste prestatie ge-
leverd. En wanneer
de ene speler “beter
dan verwacht”
speelt, dan houdt dat

dikwijls in, dat de andere speler dat niet
kan bijhouden en daardoor niet alleen
de partij verliest, maar vaak ook nog
met een uitslag die schril afsteekt bij de
resultaten van de winnaar. En binnen de-
ze groep spelers kwam de pechprijs te-
recht. Met name bij Frans Hendriks van
de Koster 2, die in zijn partij tegen Hans
Verhorevoort niet verder kwam, dan 5
caramboles, zijnde 31%. Aan het toer-
nooi deden twee teams van De Koster uit
Reusel en twee van Den Hoek uit Hooge
Mierde mee. Voor de pikorde binnen de
vereniging waren de onderlinge uitsla-
gen natuurlijk van groot belang. Welnu,
De Koster 2 tegen De Koster 3 eindigde
in een overduidelijke stand van 25 tegen
31. Bij Den Hoek ontstonden geen ver-
schuivingen in de onderlinge verhoudin-
gen: Den Hoek 1 tegen Den Hoek 2
werd de uitslag 29 tegen 26.

Eindstand
Team Punten % car
Den Hoek 1 126.37 88.6
Den Hoek 2 111.61 84.1
Groenendaal 1 109.18 83.3
De Koster 2 107.95 81.5
De Koster 3 105.42 81.6

Het winnende team Den Hoek 1 uit Hooge Mierde met
v.l.n.r. Frank Hommering, Ralph Jansen en Wiet Kaethoven.
Guus van Grinsven ontbreekt op de foto

Nat. voorw. 27-29 september

Libre groot 1e klasse in 
biljartcentrum ’t Ottertje te Ottersum
In biljartcentrum 't Ottertje aan St. Jan-
straat 1 te Ottersum vinden van 27 tot
en met 29 september nationale voor-
wedstrijden libre groot eerste klasse
plaats. De partijlengte is driehonderd
caramboles en de moyennes zijn 25.00
en hoger. Aanvang op vrijdag 27 sep-
tember om 19.00 uur. 

Zaterdag en zondag om 11.00 uur. 
Naam Vereniging
1. Micha van Bochem Kaketoe '80
2. Martijn Egbers Rembrandt
3. Rini Megens Woezik
4. Sven Nabuurs Moira
5. Robert Prakke Kaketoe '80
6. Tom Temmink DSS Giesbeek

Zesde Maassingel toernooi bandstoten

Gerard van Schijndel de beste in 
biljartcentrum JBGB

Het zesde Maassingel bandstotentoer-
nooi voor spelers uit de KNBB dagcom-
petitie is een prooi geworden voor Ge-
rard van Schijndel van vereniging DOS.
In biljartcentrum JBGB te ’s-Hertogen-
bosch werden meer dan 250 wedstrij-
den gespeeld. Het was een geweldig
enerverend en gezellig evenement. Na

ongeveer vier maan-
den biljarten bleef
het tot het einde heel
spannend. Op de
laatste dag waren er
nog vier deelnemers
die winnaar konden
worden, maar de
speler met de sterkste
zenuwen mocht aan
het einde van de
middag de wisselbe-
ker in ontvangst ne-
men. Het was Ge-
rard van Schijndel
van biljartvereniging
DOS uit Den Bosch
die zich in de finale-

partij de beste toonde. Hij hield zijn
clubgenoot Christ van Deursen ruim op
afstand. 
Naam Vereniging
1. G. van Schijndel DOS
2. J. van Vugt Zuid
3. C. van Deursen DOS
4. J. de Groot NGTR

Foto: Boy de Groot
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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 “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

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

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

‘T HANGIJZER

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

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

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Clublokaal Karper 83 en De Koikarpers

Café-Zaal de Ster
Jimmy

Hoofdstraat 81
Hoogeloon
0497-681727
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Eerste divisie driebanden poule 2

Wil Janssen van Man op Maat/ 
Corfu behaalt moyenne van 1.818 

Speelronde 1
Burgmans-Biljarts.nl – Man op Maat/
Corfu 4-4. Johan Roijers 1.111 had een
slotserie van negen. Bij de gasten bleek
Michel van Camp de beste via 1.184.
De Molen – Eekhoorn 2-6. De promo-
vendus redde dankzij nieuweling Men-
no de Vries 1.363 de eer tegen de
1.090 van Wiljan van den Heuvel. Vier-
de man en nieuw bij het team uit
Oosterhout, Kay de Zwart, haalde uit
met 1.428. Dat moyenne had hij ook
nodig want thuisspeler Luc Royberghs
behaalde 1.250. Eekhoorn 2 – AJ Bil-
jart/Van der Sanden 2-6. Eddy Willems
redde de eer na 1.071. Bij de bezoe-
kers produceerde Jack van Peer een
reeks van elf. Koerierbedrijf  Van Rijsselt
– Graphic & Mail/BC Tegelen 6-2. Paul
Stroobants toonde zich met 1.125 een
waardige kopman. Post Luchtkanalen –

BC Capelle 6-2.
Vierde man Wilco
van Wijk bleek
middels 1.250 de
beste van iedereen.  

Speelronde 2
Graphic & Mail/BC
Tegelen – Post Lucht-
kanalen 4-4. Karl
Heinz Gertzen
1.285 zette Huub
Wilkowski 1.057
opzij. AJ Biljart/Van
der Sanden – De
Molen 6-2. Johan
Claessen 1.216
bleek de meerdere
van Eric Hendrickx

1.027. Beiden maakten een serie van
negen. Marc Roofthooft zorgde voor
1.097. Man op Maat/Corfu – MCR/
Café de Uitspanning 6-2. Een absolute
hoofdrol was er voor Wil Janssen. Hij
had maar 22 beurten nodig voor de 40
caramboles en dat gaf een fraai ge-
middelde van 1.818. Zijn hoogste serie
was tien in thuisbasis Het Wapen van
Eerschot te Sint-Oedenrode. Kopman
Ivan Stitschinsky zette 1.022 op het sco-
rebord. Poelierschrauwen.nl – Koerier-
bedrijf Van Rijsselt 8-0. Eerste man Dan-
ny Geysen haalde uit met een moyenne
van 1.730. Lennart Schrauwen produ-
ceerde een reeks van twaalf. BC Capel-
le – Eekhoorn 2 8-0. Tom Persyn 1.500
en Dan Breur 1.125 gaven het goede
voorbeeld. Eekhoorn – Burgmans-Bil-
jarts.nl  6-2. Wiljan van den Heuvel
bleek de beste dankzij 1.285.

Wil Janssen van Man op Maat/Corfu: moyenne 1.818.
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom.com

Eerste divisie driebanden poule 1

Burgmans Biljarts 
met teammoyenne van liefst 1.319

Speelronde 1
Koningsleer.com – FDV Jacoby/Schuler
Cues 6-2. In biljartacademie Druten
was Mathy Monnissen de beste van ie-
dereen. De Belg verzamelde de veertig
caramboles na vijfendertig beurten en
dat leverde een moyenne op van
1.142. Nicky van Venrooy zorgde voor
de 4-0 ruststand. Nieuweling Harrie
van de Ven kwam sterk uit de startblok-
ken en had aan de finish na 44 pogin-
gen nog een marge van zeven caram-
boles tegen Jeffrey van Nijnatten. Kenny
Miatton had aan 0.971 onvoldoende
want Steven van Acker redde via 1.285
de eer. De Veemarkt – BV Wellse Vaert
6-2. Thorsten Frings gaf zijn visitekaar-
tje af met een gemiddelde van 1.451.
Jan Brock Amusement – Burgmans Bil-
jarts 6-2. De beste partij ging tussen de
jeugdige Dennis Hoogakker en Bert van
Manen: 40-33 (32) en daarbij scoorde
Hoogakker een serie van tien. Zijn kop-
man John Schollink behaalde 1.153.
De Liefhebber – Van Melis Handels-
onderneming 3-5. Bij een 2-4 voor-
sprong voor Van Melis finishte Tom
Beemsterboer als eerste in de slotpartij.
Voor Peter Heerkens de opdracht om
zijn resterende twee caramboles te ma-
ken en er zodoende een remise voor
zichzelf en dus een zege voor zijn team
uit te halen. Heerkens slaagde in deze
lastige opgave. HCR Prinsen – Con-

structor Staalbouw 8-0. Markus Galla
1.216 versloeg Jan Posthumius 1.108.
Partycentrum Osdorp – Biljart Centrum
Arnhem 4-4. Ramazan Durdu 1.153
bleek namens de gasten de beste van
iedereen. 

Speelronde 2
Burgmans Biljarts – HCR Prinsen 6-2. De
sensatie vond zaterdagavond 14 sep-
tember in Bergeijk plaats. Kopman Mar-
co Janssen vertrok tegen Dave van Geel
met achttien caramboles na vier beur-
ten. Na een lichte terugval finishte de
Belg in de laatste twee omlopen met se-
ries van acht en vijf. Het gevolg was
een 45-29 (23) zege en moyennes van
1.956 voor Janssen en 1.260 voor Van
Geel. Voor Marco Janssen de beste par-
tij ooit in de Nederlandse competitie.
Rudy Persyn verhoogde de voorsprong
naar 4-0 ondanks het feit dat tegenstan-
der Michel van Silfhout een serie van
twaalf produceerde. Bert van Manen
stond na zeventien pogingen al bijna
aan de eindstreep van veertig treffers.
Hij was zeer tevreden met 1.666 via
40 uit 24. Rik van Beers zag Markus
Galla dankzij 1.323 de eer redden.
Burgmans Biljarts zorgde voor een
teammoyenne van 1.319 en dat is met
nog twintig wedstrijden voor de boeg
een leuke opgave voor de eerste divi-
sieteams om te verbeteren. Het verlie-
zende HCR Prinsen reikte overigens ook
nog tot 1.092. Van Melis Handels-
onderneming – De Veemarkt 3-5. René
Dericks zette de bezoekers middels
1.212 op voorsprong. Het werd 1-3
omdat Wim Vredeveldt de nastoot be-
nutte. Peter Heerkens speelde goed en
nam meer dan tien caramboles voor-
sprong. Thorsten Frings scoorde echter
21 maal in de laatste 9 beurten en tikte
als eerste aan. Heerkens realiseerde
maar één van de twee benodigde ca-
ramboles in de nabeurt. Leslie van Ney-
en verzachtte de pijn via gemiddelde
van 1.363 en reeks van negen. Wellse
Vaert – Koningsleer.com 2-6. Harrie van
de Ven 1.323, Mathy Monnissen
1.250 en Kenny Miatton 1.125 toon-
den hun ambities. FDV Jacoby/Schuler
Cues – Partycentrum Osdorp 8-0. Vier
spelers boven 1.000 waarbij Bryan
Vangenechten de beste bleek na
1.250. Teammoyenne 1.103. Construc-
tor Staalbouw – De Liefhebber 2-6. Tom
Beemsterboer gaf middels 1.216 het
goede voorbeeld.

Marco Janssen: moyenne van 1.956.
Foto: Frede Nielsen

Biljartpoint hoofdsponsor

De Masters driebanden krijgt nieuwe impuls

Na een aantal tumultvolle jaren rondom De KNBB Masters driebanden ziet
het er naar uit, dat er nu rust komt rondom één van de paradepaardjes
van de sectie driebanden. Het evenement staat gepland van 16 tot en met
19 januari 2014 in het multifunctioneel centrum De Werft in Kaatsheuvel. 
Harry Mathijssen en Ad Smout hebben
Biljart Evenementen Nederland opge-
richt met het doel om van De Masters
weer een toptoernooi te maken. De bei-
de ondernemers uit de biljartwereld,
die op persoonlijke titel de kar gaan
trekken, lonken daarbij naar de perio-
de rond de eeuwwisseling, toen De
Blauwe Kei in Veghel nog een enorme
uitstraling had. “We hebben met lede
ogen gezien, dat het om diverse rede-
nen telkens weer minder werd. Natuur-
lijk wel met alle respect voor de men-
sen, die dikwijls op het laatste moment
alles uit de kast haalden om toch nog
een Masters te organiseren. Ad Smout
en ik liepen, ieder afzonderlijk, al lan-
ger met het idee rond om actie te gaan

ondernemen. Toen in een gesprek onze
ambities werden geuit en we op één
lijn bleken te zitten, werd het initiatief
snel genomen. Na de nodige gespre-
ken met het bestuur van de sectie drie-
banden en het bezichtigen van twee in
het oog springende locaties hebben
we het signaal “Go” gekregen vertelt
Harry Mathijsen. 

Doorgroeimogelijkheden
Ad Smout, die in De Werft te Kaatsheu-
vel jaarlijks een gezondheidsbeurs or-
ganiseert met zo’n 15.000 bezoekers
is bekend met de vele mogelijkheden
die deze locatie te bieden heeft. “Je
kunt met deze mensen goede afspra-
ken maken en ze bieden een geweldi-

ge service. Naast de meer dan vol-
doende horecafaciliteiten, kleedruim-
ten, bestuur- en regiekamers, beschikt
men in Kaatsheuvel over twee sporthal-
len en een grote zaal, die indien nodig
beschikbaar zijn. Vooralsnog worden
De Masters in 2014 gespeeld in de
grote zaal, waar naast de ruim opge-
zette biljartarena plaats is voor 200
personen. Mochten we nog meer ambi-
ties krijgen, dan hebben we de moge-
lijkheid om door te groeien naar een
ruimte van meer dan 1.200 vierkante
meter” voegt Smout toe. 

Onbekend maakt onbemind
Al snel werd er een hoofdsponsor en
naamgever gevonden. Biljartpoint heeft
zich voor de editie van 2014 aan De
Masters verbonden. Ondanks de eco-
nomische malaise gaat het tweetal
er van uit voldoende sponsorgelden

binnen te halen. Onder het motto:
“onbekend maakt onbemind”, wordt er
actie ondernomen om het bedrijfsleven
kennis te laten maken met de biljart-
sport op het hoogste niveau. Zo zal er
bijvoorbeeld tijdens De Masters op za-
terdag 18 januari een promotieavond
worden gehouden, waarbij de directies
van bedrijven worden uitgenodigd. En-
kele prominente personen uit de biljart-
wereld, waaronder Raymond Ceule-
mans, hebben al te kennen gegeven
hier graag aan mee te willen werken.
Verder is het duo van plan om het ge-
heel een frissere uitstraling te geven en
er wat meer show in te brengen. Ook
gaat men er aan werken om De
Masters voor de spelers aantrekkelijker
te maken. 
Zo denkt men aan het instellen van een
premiestelsel voor hoge series en der-
gelijke. 

Foto: Marlies van Venrooij
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Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,
hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

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

www.burgmans-biljarts.nl

Gemiddelde van 3.077

Glenn Hofman pakt brons 
tijdens World Games
Glenn Hofman wist tijdens de World
Games in het Colombiaanse Cali brons
te veroveren. In de kwartfinale speelde
Hofman Dick Jaspers vroegtijdig uit het
toernooi.  Vervolgens was wereldkam-
pioen Eddy Merckx in de halve eind-
strijd een maatje te groot voor de jonge
Hagenees. In de partij om het brons
stond Hofman tegen de Koreaan Kyung
Roul Kim al in zeven pogingen op een
20-2 voorsprong. Na twaalf beurten
was het 32-11 in zijn voordeel, om ver-
volgens met een reeks van acht de po-
diumplaats veilig te stellen. Hofman, die
als de revelatie van het toernooi mag
worden gezien kwam in deze partij tot
een gemiddelde van 3.077. Marco
Zanetti won in de finale met 40-20 uit
16 van Merckx.

Brons voor Glenn Hofman
Foto: Kozoom

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Derde divisie driebanden poule 6

Moyenne 1.129 voor Erwin de Groot
Bierling de Schepper/De Harmonie –
HCR Prinsen 3 8-0. Een serie van zeven
van Dinand Prinsen kon de grote neder-
laag van zijn team uit Haarlo niet ver-
hinderen. Carambole 2 – Chin. Ind. R.
Lotus 8-0. Vierde man André Wulte gaf
met 0.750 het goede voorbeeld. DOS
Hattem – Viersprong/123 Biljarts 6-2.
Voormalig Brabander Erwin de Groot
redde met een fraai moyenne van

1.129 de eer. Kiri Automaten – Boeve
Afbouw 2-6. Appie Hilberts bleef met
0.810 als enige aan de goede kant van
de score bij de thuisploeg. HCR Prinsen
3 – Café Siemens Midwolda 0-8. Voor
de bezoekers scoorden Willie Siemens
en Max Veenhuis een reeks van vijf.
Boeve Afbouw – Carambole 2 4-4. Ben-
nie Jannink verloor ondanks een serie
van zes nipt van Ronnie van Dijk.

Vierde divisie driebanden poule 7
Jan Loermans en Mari Bloemers prima van start
Montage Mg garant – Van Rossum Te-
gelwerken 0-8. In het nieuwe biljartcen-
trum Uden kwam de thuisploeg over
vier partijen slechts dertien caramboles
tekort maar het team bleef wel met lege
handen. Thekes 6/Forel Bergharen –
TOG Concordia 4-4. Kopman Jan Loer-

mans presteerde prima met 0.769 en
serie van zeven. Teammaat Mari Bloe-
mers kwam zelfs tot een reeks van acht
en hield 0.625 over. BC Ammerzoden
– Thekes 6/Forel Bergharen 0-8. Nu
reikten Loermans en Bloemers tot res-
pectievelijk 0.833 en 0.714.   

Vierde divisie driebanden poule 6
Winst en verlies HCR Prinsen 4
HCR Prinsen 4 – DBL Holland Mineraal
4 6-2. Tinus Doornberg was bij de thuis-
ploeg de beste dankzij 0.520. Gerrit
ten Dam maakte een serie van vijf. Voor
de gasten redde Jan Vreeman met

0.576 en reeks van vijf de eer. BV
Steenwijk – HCR Prinsen 4 6-2. Robert
Prent zorgde ook al voor vijf treffers op
een rij. De Haarlose eer werd gered
door Gerrit ten Dam. 

Europees Kampioen Biljart Artistiek 
2009 en Wereldkampioen 2006+2011

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

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

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

Nog voldoende ruimte voor clubs en teams

Sander & Chantal Jonen
Jan Rebelstraat 24 • 1069 CC Amsterdam

020-6101051 • 06-17555585 
info@partycentrumosdorp.nl • www.partycentrumosdorp.nl

Nu ook in Nederlands verkrijgbaar

Billiard ebooks voor iPad
Daniel Zimmermann: ‘Ik heb
een behoorlijk aantal biljart-
boeken op de boekenplank,
naar schatting tussen de 20 en
30. Samen wegen ze denk ik
ongeveer 20 kilo en ze zouden
een kleine koffer vullen, als ik
ze ooit mee zou willen nemen
naar mijn biljartclub. Ik heb
vaak overwogen om ze te scan-
nen naar mijn laptop, zodat ik
ze altijd mee kan nemen. Toen
de iPad op de markt  kwam, re-
aliseerde ik me dat biljartboe-
ken nu niet alleen in  digitale
vorm konden worden meegeno-
men, maar dat alle voordelen
van de nieuwe techniek be-
schikbaar waren en de boeken
konden worden verrijkt met vi-
deo’s, uitleg en 3D-modellen,
voor het gebruiksgemak. 
Gelukkig ken ik voortreffelijke
schrijvers via cursussen waar-
van ik deel uitmaakte: Xavier
Gretillat, Laurent Guénet en Sté-
phane Nole. Hoewel ik Andre-
as Efler niet persoonlijk kende,
wist ik van de buitengewone re-
putatie van zijn boeken. Daar-
om heb ik hem geschreven en
over mijn project verteld. 
Alle schrijvers gingen er spontaan mee
akkoord om betrokken te worden in dit
avontuur, en om hun boeken toe te voe-
gen en samen met mij aan te passen
voor de iPad.  

Dit was ongeveer 18 maanden gele-
den. Sinds die tijd hebben we 17 boe-
ken gepubliceerd in zes talen. We zijn
er vooral trots op dat we kunnen aan-
kondigen dat er sinds een maand twee
boeken beschikbaar zijn in het Neder-
lands. 

‘’’Big Points in Driebanden‘’, een alles-
omvattend boek over driebanden en
‘’Carambole Biljart – Basis’’, beide boe-
ken zijn van Andreas Efler.
Op www.carambooks.com staan alle
boeken tot in detail beschreven, aange-
vuld met screenshots en demo’s van vi-
deos. U kunt de boeken kopen in de
Apple’siBookstore, alleen beschikbaar
voor de iPad’’.  

Daniel Zimmermann, www.carombooks.com
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Vierde divisie driebanden poule 8

Fraaie moyennes en series bij de start

3B@Gebrook – HR De Zwaan 3 3-5. Bij
de bezoekers maakte Johnny van Melis
een serie van zes. BV Setpoint 2 –
Ames/De Peel 2-6. Sjef Westerburger
realiseerde 0.735. Bezoeker Eric Van-
derplaetsen zorgde voor een reeks van

zes. BC Tegelen 4 – BC Tegelen 3 4-4.
Vierde man Gunther Verstappen kwam
met 0.714 voor de dag terwijl tegen-
stander Danny Alberts tot 0.642 reikte.
Ook Leon Mans behaalde 0.714. La
Plaza-net niet nieuw – Spel-Sport.nl 6-2.
Bij de Brabanders vertrok Henk van
Doormaal ook al met 0.714. Ames/De
Peel – 3B@Gebrook 6-2. Roger Roberts
redde dankzij 0.588 de eer en dat
bleek het beste moyenne van iedereen.
BC Tegelen 3 – La Plaza-net niet nieuw
0-8. Tom Jacobs 0.909 en Marcel Ort-
mans 0.806 kwamen prima voor de
dag bij café-biljartzaal Van Tienen. HR
De Zwaan 3 – Aannemersbedrijf P. van
Hulst BV 5-3. Johnny van Melis verloor
ondanks zijn fraaie serie van zeven.
Teamgenoot Jan van Extel zette 0.781
in de boeken. Spel-Sport.nl – Nas Fixet
Valkenswaard 4-4. Henk van Doormaal
hield met 0.757 de punten in eigen
huis. Na twee ronden zijn La Plaza-net
niet nieuw, De Romein, Ames/De Peel
en HR De Zwaan 3 nog zonder punt-
verlies.

Tweede divisie driebanden poule 1

Hans Handgraaf maakt een serie
van 16 namens Snip Biljarts

Speelronde 1
Casa Cara – ComLog Elektrotechniek 4-
4. Carel Wagenaar scoorde een reeks
van acht. SNIP Biljarts – Drukkerij 3in1
8-0. In café Miller’s te Heerhugowaard
was er een hoofdrol weggelegd voor
Hans Handgraaf. De tweede man van
Snip Biljarts had 23 caramboles op het
scorebord staan toen hij aan een serie

begon. Niet zomaar een aantal treffers
maar Handgraaf leek rechtstreeks op
weg naar de eindstreep van veertig
punten. Hij miste pas toen hij nog
slechts één carambole verwijderd was
van de finish. Hans Handgraaf reali-
seerde met zestien een bijzonder fraaie
serie en hij was er dan ook terecht zeer
trots op. Na slechts 33 pogingen had
hij zijn totaal dan ook bij elkaar en dat
leverde een moyenne op van 1.212.
Teamgenoot Dirk Snip behaalde 0.921.
Partycentrum Osdorp 2 – Bierling de
Schepper 6-2. John de Bruijn toverde
een reeks van elf op de matchtafel in
Amsterdam. 

Speelronde 2
ComLog Elektrotechniek – Snip Biljarts
2-6. Kopman Herman Slikker gaf na-
mens de gasten met 1.081 het goede
voorbeeld. Bierling de Schepper – Café
Siemens 4-4. Bij de bezoekers zorgde
Eddie Siemens dankzij 0.909 voor het
beste gemiddelde van iedereen. Take 5
– WAM van den Broek 2-6. Marcel
Scheffer zette voor de gasten 1.081 op
het scorebord. Drukkerij 3in1 – NHD
Borden Appel 4-4. Dick van Mourik ver-
trok met 1.212 winst op zak. Van der
Luyt Selfstorage – Casa Cara 4-4. Voor
de bezoekers realiseerde Carel Wage-
naar 1.025.

Hans Handgraaf. 
Foto: Mirella Wagenaar

Johnny van Melis: mooie series

Tweede divisie driebanden poule 3

Voor het eerst driebanden groot 
in Ottersum en terug in Uden

Speelronde 1
aMate Communications – Wapen van
Eerschot 2-6. In Sint-Oedenrode was
Eric Aerts via 0.972 de beste van ie-
dereen. Veemarkt 2 – Zwiers Groot
Keuken 1-7. Series bij de bezoekers
voor Riny Zwiers (9), Marc Verhaegen
(8) en Jos van Osch (7). Derks Op-
tiek/Derks Muziek – Jan Baars Inte-
rieurs/Vink 8-0. Voor het eerst in de
historie van biljartcentrum 't Ottertje te
Ottersum vond er een competitiewed-
strijd driebanden plaats op de matchta-
fel. De thuisploeg behaalde de maxi-
male winst en beste speler bleek Diet-
mar Klösters via 0.897. Joost van Baal
bleef daar met 0.869 niet ver van-

daan. HCR Prinsen
2 – Thekes/Park Ti-
voli 4-4. De hoogste
moyennes waren
voor de bezoekers
met de 0.869 van
Jos Bongers en
0.851 voor Micha
van Bochem. BV
Steenwijk/Top Fish
Urk – De Haven 6-2.
Nieuweling Rob
Lamboo gaf met
1.333 zijn visite-
kaartje af. Team-
maat Jos Verheyen
behaalde 1.060. 

Speelronde 2
Zwiers Groot Keuken – Derks Optiek/
Derks Muziek 6-2. In de Hazelaar te
Rosmalen zette Marc Verhaegen 1.111
op het scorebord. Didden Distributie –
BV Steenwijk/Top Fish Urk 0-8. In de
eerste wedstrijd in het nieuwe biljart-
centrum Uden bleef de thuisploeg met
lege handen. Thekes/Park Tivoli – Vee-
markt 2 6-2. Jos Bongers gaf middels
0.930 het goede voorbeeld. Wapen
van Eerschot – Carambole 3-5. Louis
van der Meijden trok ondanks 0.948
aan het kortste eind want Dirk Harwardt
behaalde 1.025. De Haven – HCR Prin-
sen 2 4-4. Martin Ros 0.935 boog voor
de 1.290 van Markus Wirgs.

Tweede divisie driebanden poule 4

Evenementenshop.com start voortvarend
Speelweek 1

De Molen 2 wist thuis tegen IJssalon Fra-
tello Goirle een ruime 7-1 overwinning
te behalen. Boers en Roosenboom
kreeg bezoek van evenementenshop.
com en moest dat met 2-6 bekopen.
Voor de gasten tikte Huub Adriaanse
1.081 aan. 
Buro Balans verloor met 0-8 van
Biljartplaza.nl/de Molen en in Gel-
drop kwamen De Mixx en Taxi Kort-
hout tot 4-4.

Speelweek 2

IJssalon Fratello Goirle kreeg een twee-
de nederlaag te verwerken, BV Setpoint
was met 0-8 een paar maten te groot.
Taxi Korthout struikelde met 3-5 over
Hultermans Inst. Bedr. en Biljartplaza.nl/
de Molen zag de winst naar huisgenoot
De Molen 2 gaan. Paul Bruijstens klokte
met 1.052 uit. Voor Lynn-Somers was er
een 6-2 overwinning tegen Buro Balans.
Evenementenshop.com wist de maxima-
le winst van 8-0 te behalen op De Mixx. 

Derde divisie driebanden poule 8

Veel mooie series te bewonderen
Speelronde 1
De Molen 3 – La Plaza Hoensbroek 2 4-
4. Namens de Limburgers waren Peter
van Houwelingen 0.833 en Karina Jet-
ten 0.760 de besten. BC Tegelen – Bax
Totaalrecreatie 4-4. Peter Wolters
0.736 ging onderuit tegen de 0.921 en
serie van zeven van Edwin van Woer-
kum. Voegersbedrijf Willy Smetsers –
De Hazelaar 4 8-0. Kopman Robbie
van de Griendt 0.833 troefde Frits
Pijnenburg 0.714 af in Het Wapen van
Eerschot te Sint-Oedenrode. Ook Willy
Smetsers 0.700 en Bernhard Legierse
0.714 deden een duit in het zakje. 

Speelronde 2
Bax Totaalrecreatie – De Molen 3 4-4.

Nieuweling Wim Wellessen was na-
mens de gasten uit Reusel de beste van
iedereen met een gemiddelde van
0.777. La Plaza Hoensbroek 2 – Voe-
gersbedrijf Willy Smetsers 6-2. Michel
Paffen scoorde 0.769 en Peter van Hou-
welingen produceerde een serie van
acht. De Hazelaar 4 – HR de Zwaan 2-
6. Nico van den Heuvel vertrok met
0.972 en reeks van zeven op zak. TMC
Group – Van den Berg Biljarts 4-4. Thuis-
speler Thijs Manders zorgde voor een
serie van zeven. DAB – De Hazelaar 8
6-2. Vierde man Piet Daniëls realiseerde
zes caramboles achter elkaar. BC Tege-
len 2 – BC Tegelen 4-4. Har van Aarssen
0.857, Cock Ooms 0.853 en Peter Wol-
ters 0.795 kwamen sterk voor de dag.

Derde divisie driebanden poule 7

Adrie Bosmans steelt de show 
namens Thekes Herpen 8  
Speelronde 1
Caudron-Billiardproducts – Thekes Her-
pen 8 4-4. Al direct in de eerste wed-
strijd van dit seizoen van deze poule
werd er een fabelachtige prestatie gele-
verd door Adrie Bosmans. De kopman
van de gasten verzamelde de 35 ca-
ramboles al na 19 beurten en dat lever-
de een bijzonder fraai moyenne op van
1.842. De hoogste serie van Bosmans
was zeven. Tegenstander Jos van Enge-
lenburg, toch niet de eerste de beste,
bleek flink onder de indruk en eindigde
op een totaal van vier treffers. Er werd
gespeeld in biljartcentrum Kort Oister-
wijck te Doornenburg. Bij de thuisploeg
zorgde Bert Walrecht voor 0.731 en Je-
an-Paul Kregting zette 0.729 op het sco-
rebord. Thekes Herpen 2 – De Wind-
hoek 4-4. Bernd Ouwens produceerde
0.714 en reeks van acht. André van
Straaten behaalde bij de gasten 0.882. 

Speelronde 2
Thekes Herpen 8 – Thekes Herpen 3 8-
0. Ook in eigen huis kwam Adrie Bos-
mans goed voor de dag want nu reali-
seerde hij 1.000. De Windhoek – Cau-

dron-Billiardproducts 8-0. Thuisspeler
Ben Brouwer zorgde voor 1.093 en se-
rie van zeven

Adrie Bosmans: moyenne 1.842

www.debiljartballen.nl

Markus Wirgs: gemiddelde 1.290. Foto: Alie Prinsen
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Vier Nederlanders bij de laatste 64 op het WK 9-ball

Thorsten Hohmann grijpt titel en
Nick van den Berg vijfde in Qatar

Niels Feijen plaatste zich voor de laatste
64 door 9-6 van Fang pang Chao te
winnen en een 9-4 zege op Woo Seung
Ryu. Nick van den Berg wist ook via de
snelle weg door te dringen tot de laatste
64, dit door 9-5 winst op Corey Deuel
en een 9-6 overwinning op Raymund Fa-
raon. Huidji See verloor zijn eerste ron-
de partij met 3-9, maar wist zich alsnog
te plaatsen voor de single elimination
laatste 64 door 9-6 en 9-5 winst. Ivo
Aarts, speler van de talentenselectie,
kwalificeerde zich als debutant knap
voor de beste 64. Na een 4-9 verlies te-
gen regerend wereldkampioen Darren
Appleton, won hij van Sayeem Hossain
met 9-7 en van So Shaw met 9-5.
Huidji See versloeg vervolgens Konstan-
tian Stepanov met 11-6 maar verloor bij
de laatste 32 van Karl Boyes met 8-11.

Niels Feijen ging op ongelukkige wijze
met 9-11 onderuit tegen Jeferry De Luna
en Ivo Aarts werd met 5-11 uitgescha-
keld door Darren Appleton. Feijen en
Aarts kwamen dus niet tot de laatste 32.
Nick van den Berg bleek de beste
Nederlander. Bij de laatste 64 wees de
mentaal sterke Nederlander niemand
minder dan Efren Reyes met 11-5 terug.
Vervolgens was Wu Chia Qing met 11-
10 het volgende slachtoffer. Bij de laatste
zestien werd Hsu Kai Lun met 11-7 opzij
gezet. In de kwartfinale verloor hij helaas
met 10-11 van Antonio Gabica. Gabica
had bij 10-10 het nodige geluk aan zijn
zijde. Deze Filippijn toonde zich in de
halve eindstrijd met 11-6 ook de meer-
dere van Karl Boyes. In de finale trok Ga-
bica echter met 6-13 aan het kortste eind
tegen de Duitser Thorsten Hohmann.

Thorsten Hohmann. ©Richard Walker/the World Pool-Billiard Association

Op het wereldkampioenschap 9-ball, dat gehouden werd in Doha, Qatar,
hebben Niels Feijen, Nick van den Berg, Huidji See en Ivo Aarts prima ge-
presteerd. Alle vier Nederlanders kwamen door de poulefase en plaatsten
zich daarmee bij de beste 64. Nick van den Berg geraakte tot de laatste
acht. 

Van Veenendaal en Scheers succesvol bij Van Tienen

Ralf Laakmann Memorial toernooi artistiek
Op 30 augustus en 1 september is er met twaalf deelnemers weer een Ralf
Laakmann Memorial toernooi gehouden bij café-biljartzaal Van Tienen in
Tegelen. Je zou het een internationaal toernooi kunnen noemen omdat er
ook twee Belgen aan meedoen die tevens lid zijn van BC Tegelen, te weten
Pierre Scheers en Jean-Marie Limbourg. Individueel bleek René Dericks de
beste maar de prijs voor het winnende koppel ging naar Pierre Scheers en
Robert van Veenendaal. 
Dit evenement wordt met ivoren ballen
gespeeld. Eigenlijk zoals het vroeger
was, 10 jaar geleden afgeschaft. 
Tegenwoordig wordt er met plastic ge-
speeld dus de moeilijkheidsgraad was
voor de meeste spelers het verschil van
spelen met ivoor t.o.v. plastic en dan
ook nog de oude 68 figuren. Cock
Ooms organiseert dit toernooi al weer
een aantal jaren met veel plezier i.s.m.
met John van Tienen en als wedstrijdlei-
der René Peeters, ook een vaste vrijwilli-
ger. Het is ooit als koppeltoernooi be-
gonnen en die formule werkt nog
steeds, dus een ereklassespeler met een
eerste klasse speler samen brengt toch
veel spanning en hilariteit onder de spe-
lers en publiek.
Uiteraard is de persoonlijke score ook
van belang en dan zie je dat bijvoor-
beeld Rob Mans als onervaren artistiek
speler toch nog een hele mooie score
had met 99 punten en als koppel met
Jean-Marie Limbourg op de derde plek

eindigde. Als tweede duo kwam René
Dericks en Wilfrie Vermeer uit de bus.
Het winnende koppel was Pierre
Scheers met Robert van Veenendaal met
420 punten. 
Individueel eindigde René Dericks op
het hoogste schavot wat een zeer knap-
pe prestatie was omdat ook hij geen er-
varing met ivoor had, dus chapeau voor
hem met 271 punten. Ook dit jaar was
het weer op zaterdag en zondag een
lust voor het oog om deze kunstenma-
kers aan de tafel te zien. Het is voor de
regio altijd een leuk evenement dat met
heel veel succes en de nodige con-
sumpties om 18.00 uur op zondag
werd afgesloten. 
Naam Pnt
1. Pierre Scheers 224 en Robert v Veenendaal 196 420
2. René Dericks 271 en Wilfrie Vermeer 112 383
3. Jean-Marie Limbourg 255 en Rob Mans 99 354
4. André Renkens 123 en Cock ooms 228 351
5. Johnny van Mil 161 en Jan Jansen 103 264
6. Mark Janssen 133 en John Titselaar 124 257

Pierre Scheers

Robert van Veenendaal

Volg DE BILJART BALLEN (krant) ook op Facebook

Langstraat 6 
5851 BE Afferden (Lb)
Telefoon 0485-531257
matshoek@home.nl

Restaurant De Matshoek
Café-Zaal
Eigenaar: M. Kepser
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Tickets:
* Dagticket voor 16, 17 en 18 oktober 2013 :   5,00 euro
* Dagticket voor 19 en 20 oktober 2013 : 12,50 euro
* Abonnement, geldig voor het hele evenement : 20,00 euro

* 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 t/m 20 oktober 2013
Lotto Arena Antwerpen

De dagprijzen en abonnementen exclusief kosten

Special uitneembaar
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Dick Jaspers 
heeft gematigde verwachtingen

Hoewel Dick Jaspers hoopvol in Antwerpen zal aantreden, acht hij zijn kansen
om voor de vierde keer in zijn loopbaan wereldkampioen te worden niet opti-
maal. “We hebben tegenwoordig een enorm sterke toptwintig, waarin iedereen
van iedereen kan winnen. Daarbij komt dat er om 40 punten wordt gespeeld,
wat je na een gemaakte fout minder kans geeft om te herstellen. Maar goed,
dat kan natuurlijk ook in je voordeel werken. 
We staan met twee Nederlanders in het toernooi en zijn in dezelfde poule van
drie ingedeeld. Hetgeen wil zeggen, dat er maar één door gaat. Dat kan net
zo goed Jean-Paul de Bruijn zijn. Toch heb ik goede hoop om de poulefase
door te komen. Sinds 1998 is me dat tot nu toe ieder jaar gelukt. Voor mijn ver-
dere kansen moet ik reeël zijn, de laatste anderhalf jaar heb ik op internatio-
naal niveau niets meer van betekenis gewonnen. 
Uiteraard zou het een enorme opsteker voor me zijn om weer een keer wereld-
kampioen te worden. Je weet nooit, het kan zo maar gebeuren. Ik ga me in ie-
der geval goed voorbereiden, het zou geweldig zijn om weer een keer te schit-
teren”. Aldus een enigszins gematigde Dick Jaspers. Ondanks de enorme op-
mars van de Aziaten, rekent Jaspers op een Europese winnaar. Hij ziet goede
kansen voor Marco Zanetti, Tobjorn Blomdahl, Frédéric Caudron en Eddy
Merckx.

Dick Jaspers. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom.com

Jean-Paul de Bruijn ziet graag 
WK met 64 spelers

Jean-Paul de Bruijn. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom.com
Jean-Paul de Bruin gaat het WK in Antwerpen ontspannen tegemoet. “Het wordt
een toernooi met veel favorieten en het kan ook een WK met veel verrassingen
worden. Iedere deelnemer kan starten met 25 caramboles in vier of vijf beurten
en probeer dan nog maar eens als eerste de 40 vol te maken. Wanneer je dat
in de poulewedstrijden niet lukt, moet je al geluk hebben om door te gaan. Hoe-
wel ik natuurlijk hoop om ver te komen, is iedere ronde die ik doorkom meege-
nomen. Ik sta met Dick Jaspers in dezelfde poule, waardoor één van ons vroeg-
tijdig wordt uitgeschakeld. In de Belgische competitie spelen we als teamgeno-
ten bij BC Deurne in Merksem. Vlakbij in de Lotto Arena zijn we tijdens de
onderlinge confrontatie sportieve vijanden. Het liefst zou ik een WK zien met
64 deelnemers, op die manier kunnen er meer landen meedoen en zou je bij-
voorbeeld de eerste 30 spelers van de wereldranglijst direct kunnen plaatsen.
De partijlengte van 40 caramboles maakt het vooral voor het publiek aantrek-
kelijker, zo is de uitslag minder voorspelbaar en heb je meer kansen om gelijk
te eindigen. Overigens vind ik het fantastisch om deel te kunnen nemen. Wan-
neer ik naar de wedstrijden voor de Nederlandse competitie ga, kom ik altijd
voorbij de Lotto Arena in Antwerpen, dus dat doet me wel iets.” vertelt De
Bruijn. In 2005 speelde de Zeeuw in Spanje de finale tegen Daniël Sanchez,
maar verloor deze. Het kan dus zomaar gebeuren.
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Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64

www.eureka-billard.nlOpeningstijden 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

Wij wensen alle spelers veel succes tijdens
de wereldkampioenschappen in Antwerpen

Ludo Dielis initiatief-
nemer en organisator

Grote initiator achter het WK drieban-
den is Ludo Dielis. De man die vier jaar
geleden een punt zette achter zijn prof-
carrière heeft dat niet gedaan om te
rusten. Als organisator van grote toer-
nooien heeft hij zeker al zoveel naam
gemaakt als op sportief gebied. Aan
Dielis heeft de stad Antwerpen het dan
ook te danken dat er van 16 tot en met
20 oktober voor de derde keer in de
Scheldestad om de wereldtitel drieban-
den wordt gestreden. Dankzij zijn op-
gebouwde reputatie, zijn enorme net-
werk op sportief, economisch en politiek
gebied, maar bovenal dankzij zijn
enorme organisatietalent zal er in de
Lotto Arena een biljartevenement gaan
plaatsvinden dat zijn weerga niet kent.
Uiteraard heeft hij steun van een grote
achterban om alles in goede banen te
leiden.

Ludo Dielis

Accommodatie
WK driebanden
Antwerpen
Het WK Driebanden Antwerpen 2013
vindt plaats in de Lotto Arena Antwer-
pen. In deze multifunctionele en makke-
lijk bereikbare evenementenhal worden
zowel topsportwedstrijden als concerten
en shows georganiseerd. De zaal heeft
een maximale capaciteit van 8.050
plaatsen, maar wordt voor het WK Drie-
banden opgesplitst in twee delen. Cen-
traal in de hal wordt een captatie-pla-
fond voor de pers voorzien. De biljart-
tafels staan centraal opgesteld en er
worden vier scoreschermen geplaatst. 
Naast een groot aantal privésponsors
wordt het WK structureel ondersteund
door de stad Antwerpen en de provin-
cie Antwerpen. Het wereldkampioen-
schap is opgenomen in het jaarpro-
gramma van Antwerpen Europese
Sporthoofdstad 2013.

Wedstrijdschema
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Raymond Ceulemans 21 keer 
wereldkampioen driebanden

Het eerste WK driebanden werd georganiseerd in 1928 in het Franse Reims en
gewonnen door Edmond Soussa. De Egyptenaar lukte een algemeen gemiddelde
van 0,552. In 2012, 84 jaar later, werd Eddy Merckx wereldkampioen in Porto.
Hij rondde af met 1,983! Een enorme evolutie. Op de 65 georganiseerde wereld-
kampioenschappen driebanden werd er 29 keer een Belg wereldkampioen. Het
leeuwendeel daarvan komt toe aan één speler: Raymond Ceulemans. De groot-
ste aller tijden werd 21 keer wereldkampioen driebanden! Het wereldkampioen-
schap werd, ondanks de geweldige successen van Raymond Ceulemans, slechts
vijfmaal in België georganiseerd: in Brussel (1928), Oostende (1964 en 1976)
en Antwerpen (1953 en 1974). Het lukte Ceulemans om twee keer in Oostende
te winnen. In 1929 werd Emile Zaman in Brussel tweede en in Antwerpen werden
zowel René Vingerhoedt (1953 en 1976) als Raymond Ceulemans (1974) in de
finale geklopt met … één carambole.
Wat brengt 2013. Zal het onze zuiderburen deze keer, respectievelijk 60 en
39 jaar later, wel lukken in de Scheldestad?

Raymond Ceulemans. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom.com

Routebeschrijving en parkeren
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel

Beste biljartvrienden,

Met ingang van dit biljartseizoen ont-
vangt u maandelijks de Nieuwsbrief
van de Sectie Driebanden, met een ver-
wijzing naar de Driebanden pagina in
’De Biljart Ballen’. Deze pagina wordt
integraal gepubliceerd op de webpagi-
na van de KNBB Sectie Driebanden. 
De Nieuwsbrief wordt verzonden naar
alle leden van de Sectie Driebanden,
waarvan het e-mailadres bij het bonds-
bureau bekend is.
Daarnaast wordt, met dank aan Frits
Bakker, de webpagina van de KNBB
Sectie Driebanden geactualiseerd door
verslagen en mededelingen over natio-
naal en internationaal biljartnieuws.
Namens het sectiebestuur driebanden
nodig ik jullie uit om regelmatig naar de
website van de KNBB Sectie Drieban-
den te surfen om je op de hoogte te blij-
ven stellen van het meest actuele en ob-
jectieve nieuws. 

Competitie en beker
Het competitieseizoen is per 1 septem-
ber van start gegaan. Het aantal deel-
nemende teams is vrij stabiel: ca. 290
voor de teamcompetitie en ca. 130
voor de bekercompetitie.
Voor informatie of assistentie kunnen de
teamleiders zich wenden tot de wed-
strijdadministratie van het bondsbureau.
Wij verzoeken de teamleiders ook om
in dit verband goed kennis te nemen
van de reglementen.
Wij wensen alle deelnemende teams
een sportief en succesvol driebanden-
seizoen toe.

Grand-Prix cyclus 2013
Er worden nog twee Grand-Prix toer-
nooien in 2013 gehouden:
Grand Prix van Oosterhout: 
Camping De Eekhoorn, van 27 septem-
ber t/m 5 oktober 2013. De loting en
het wedstrijdschema zijn op de website
pagina van de KNBB gepubliceerd:
www.knbb.nl/driebanden/ranking
2013
Capelle aan de IJssel:
Biljartcentrum De Terp, van 8 t/m 16
november 2013. De loting vindt op 30
september a.s. plaats.
Het sectiebestuur is zeer verheugd te

333 jaar traditie, prestige en kwaliteit

constateren dat er toenemende animo
bestaat voor de Grand-Prix toernooien
en dat lokaliteiten zich hebben aange-
meld voor het organiseren van deze
breedtesport toernooien.
De Grand-Prix toernooien gelden voor
de plaatsing voor de NK’s driebanden:
Masters, A- en B-kampioenschappen.
Naast deze Grand-Prix-ranking over-
weegt de Sectie Driebanden, met in-
gang van de Grand-Prix cyclus 2014,
een doorlopende ranking te introduce-
ren, die zal gelden voor de plaatsing in
de kwalificatieronden.
Wedstrijdleider Henny Wezenbeek zal
het sectiebestuur hierover adviseren na
overleg met betrokken spelers. Een en
ander zal tijdig worden gecommuni-
ceerd en op de website van de KNBB
Sectie Driebanden worden gepubli-
ceerd.

Kort verslag van de Sectie
raad Driebanden 
van15 juni 2013
De vergadering verliep zeer ordelijk.
Het sectiebestuur driebanden heeft ver-
slag uitgebracht van het sportieve ver-
loop van het seizoen 2012-2013. De
structuurcommissie heeft verslag uitge-
bracht van de stand van zaken omtrent
de nieuwe beoogde KNBB organisatie-
structuur en het samengaan met KVC
(Carambole). 
De commissie Jeugd en PR hebben ook
verslag gedaan van de voortgang van
de lopende projecten. Op het gebied
van topsport zijn de successen van het
EK in Brandenburg en de plaatsing van
Dick Jaspers en Glenn Hofman voor de
World games in Colombia gememo-
reerd.
Financieel is de Sectie Driebanden, net
als in 2011, ook in 2012 binnen de be-
groting gebleven. De sectie heeft een
winst geboekt van € 8.056,00. Daar-
van zijn € 2.737,00 aan oninbare vor-
deringen afgeboekt. Hetgeen het netto
resultaat op € 5.319,00 heeft gebracht.
In 2011 was het netto resultaat
€ 5.395,--.
Ondanks verklaringen van het sectiebe-
stuur en de bondspenningmeester, per-
sisteert de redactie van ’Driebanden-
nieuws en ’Biljarttotaal foutieve conclu-
sies te trekken uit het financieel verslag
van de sectie driebanden en de beste-
ding van onze bestemmingsreserves.
Ik nodig onze leden uit zich hiervan ob-
jectief op de hoogte te stellen door het
financieel verslag van onze sectie te
raadplegen, zoals gepubliceerd op de
website van de KNBB/Driebanden/or-
ganisatie/sectieraad/vergaderbrochure.
De contributie voor 2013-2014 is on-
gewijzigd gebleven en vastgesteld op
€ 40,00 per jaar.
Ondergetekende was aftredend per ein-
de seizoen 2012-2013. In verband met
de lopende activiteiten omtrent de nieu-
we structuur en bij gebrek aan kandida-
ten, heb ik mij beschikbaar gesteld voor
een nieuwe termijn, tot de invoering van
de nieuwe structuur. Dan zijn alle bestu-
ren aftredend en zal een compleet
nieuw bondsbestuur worden gekozen.
Dirk Snip, die per 1 januari jl. tot het
sectiebestuur was toegetreden, heeft
door eigen drukke werkzaamheden zijn

functie in het bestuur neergelegd en is
per juni 2013 afgetreden.

Sectiebestuur
Het sectiebestuur bestaat thans uit:
Santos Chocron: Voorzitter/topsport en
financiën
Henny Wezenbeek: wedstrijdzaken –
Competitie en Individueel
Eric van Thiel: Arbitrage en algemene
zaken.
Het sectiebestuur wordt geassisteerd
door:
Bondsraad driebanden:
- Meerten Dallinga, Piet Lamberiks en
Kees Wijnbeek

Wedstrijdadministratie bondsbureau:
- Ruud Hudepohl
Financiële administratie bondsbureau:
- Debby Manders
Commissie Jeugd en PR:
- Meerten Dallinga en Hans Snellen.
Communicatie:
- Frits Bakker
Structuur/samengaan KVC:
- Wim van den Berg
Ondanks de geringe bezetting van het
sectiebestuur zijn alle activiteiten van de
sectie driebanden met succes verlopen.
Dankzij de commissies jeugd en PR zijn
zelfs vernieuwende activiteiten geïniti-
eerd. Gezien de komende structuurver-
nieuwingen en het eventueel samen-
gaan met KVC zal het sectiebestuur in
de huidige samenstelling verder gaan
tot de nieuwe structuur is ingevoerd.
Waar nodig zal het bestuur zich laten
assisteren door de huidige of te benoe-
men commissies.
Benoeming: Raimond Burgman is be-
noemd tot trainer/coach driebanden
met ingang van het seizoen 2013-
2014.

Stand van zaken nieuwe 
KNBB structuur
Op 22 juni 2013 heeft de ALV (al-
gemene ledenvergadering) van KVC
(Carambole) het structuurplan, zoals op-
gesteld door de externe adviseur, me-

vrouw Ineke Donkervoort, voor uitvoe-
ring afgekeurd. De voornaamste reden
van afkeuring berustte bij het feit dat dit
plan in onvoldoende mate met de
districten is gecommuniceerd.
De ALV van KVC heeft het KVC-bestuur
opdracht gegeven een gedetailleerde
analyse te maken van het plan Donker-
voort enerzijds en het aftreden van KVC
uit de KNBB anderzijds. Beide scena-
rio’s voorzien van argumenten aan de
ALV van KVC op 19 oktober te presen-
teren.
Wat is de positie van onze sectie in dit
traject? De sectie driebanden heeft in
principe het plan Donkervoort, via de
structuurcommissie, voor uitvoering ge-
accordeerd. Een definitief besluit wordt
pas genomen nadat de feitelijke impli-
caties voor onze sectie duidelijk zijn om-
schreven en door onze sectieraad zijn
geaccordeerd.
De sectie driebanden hecht existentiële
waarde aan het behoud van eigen
identiteit en autonomie. De opdracht die
ten grondslag heeft gelegen aan het
plan Donkervoort luidt dan ook:
‘Ontwerp een structuur die recht doet
aan de wens van de bondsraad om te
komen tot één bond met één bestuur-
slaag, maar die recht doet aan de wens
van de secties om financieel autonoom
te blijven.’
Op dit moment zijn gesprekken gaande
tussen het KVC-bestuur en het bondsbe-
stuur om uit de ontstane impasse te ko-
men. Het wachten is hoe dan ook op
het besluit van de ALV van KVC, op 19
oktober a.s., over de te volgen koers.
Afhankelijk daarvan zal de sectie drie-
banden - en vermoedelijk ook Pool en
Snooker - zich over haar standpunt moe-
ten gaan beraden.
Voorlopig gaan wij als sectie onverkort
door met onze activiteiten. Wij blijven u
informeren over het verloop.
Nogmaals, namens het sectiebestuur
driebanden, veel sportief succes toege-
wenst in het seizoen 2013-2014.
Santos Chocron, voorzitter.

World Cup in Wild West park

PELOPONNESE – Het Wild West the-
mapark in Peloponnese, een uurtje rij-
den van Athene, is de volgende locatie
voor een World Cup. De Griekse orga-
nisatie verwacht tussen 16 en 22 sep-

tember 148 spelers, onder wie ook
weer veel Nederlanders. De World Cup
in Guri, Korea, is net achter de rug: de
Koreaan Dong Koong Kang was er de
verrassend sterke winnaar in de finale
tegen Dani Sánchez. Dick Jaspers
bracht het tot de kwartfinale, waarin hij
met 40-28 werd uitgeschakeld door
Jérémy Bury. Jaspers is de enige ge-
plaatste speler van de Nederlandse de-
legatie die naar de Griekse World Cup
afreist. Jean Paul de Bruijn en Barry van
Beers, beide doorgedrongen tot het
hoofdtoernooi in Korea, zijn met Glenn
Hofman, Dave Christiani en Raimond
Burgman opnieuw kanshebber voor een
plaats in de eindronde. De andere
Nederlanders zijn Therese Klompen-
houwer, Peter Sprenkels, Piet Blankers,
de Italiaanse Nederlander Emilio
Sciacca, Ronald van Geyt, Karina Jetten
en Sylvia Eckel. De World Cup cyclus
wordt later in het jaar afgesloten met
toernooien in Colombia (Medelin) en
Egypte (vermoedelijk Hurghada).

Barry van Beers probeert na een sterk
optreden in de World Cup in Korea
ook in Griekenland punten te behalen
voor de ranglijst
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Raimond Burgman 
gaat jonge talenten trainen

Topbiljarter Raimond Burgman is door
de Sectie driebanden van de KNBB met
ingang van 1 oktober aangetrokken als
nieuwe trainer van jonge talenten. De
nationaal en internationaal gelouterde
Burgman gaat de selectiespelers twee
keer per maand trainen in sessies van
vier uur.
Voorlopig zijn Raymon Groot, Jim An-
neveldt, Therese Klompenhouwer en Ka-
rina Jetten aangewezen voor de trainin-
gen. Het is nog niet zeker of die groep

snel zal worden aangevuld met andere
talenten.
Voorzitter Santos Chocron heeft het ak-
koord met de coach definitief beklonken
en is blij met de nieuwe kansen voor de
jeugdspelers en dames om zich te ont-
wikkelen.
Raimond Burgman wil zo snel mogelijk
aan de slag en kan het trainerschap
goed inpassen in zijn programma. ,,Ik
speel zelf mijn wedstrijden en toernooi-
en, geef lessen thuis, maar dit is een
mooie uitdaging.’’
Hij verwacht dat de sessies in tweeën
worden gedeeld: de dames en de jon-
gens apart van elkaar. ,,Het moet alle-
maal nog goed ingevuld worden, maar
de eerste stap is gezet.’’
Christ van der Smissen was de laatste
bondstrainer, onder meer van Glenn
Hofman, die dit jaar derde werd op het
EK driebanden en derde op de World
Games.
Raimond Burgman (49, uit Heemskerk)
is op het gebied van driebanden en an-
dere spelsoorten een geroutineerd trai-
ner met veel kennis van techniek en tac-
tiek. 
Hij is zelf nog altijd uiterst actief in toer-
nooien: deze week reist Burgman af
naar de World Cup in Griekenland.

Raimond Burgman
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom.com

Grand Prix Oosterhout 
27 september van start
OOSTERHOUT – Dick Jaspers en Barry van Beers gaan als leiders van het
klassement na twee Grand Prix toernooien het derde toernooi van dit jaar
in. De nationale biljarttop verzamelt vanaf 27 september tot en met zater-
dag 5 oktober in De Eekhoorn aan de Seterseweg 4 in Oosterhout.
Dick Jaspers en Barry van Beers, die
beiden een Grand Prix wonnen (Jaspers
in Rosmalen, Van Beers in Amsterdam)
haalden in die twee toernooien 118
punten. Glenn Hofman werd twee keer
tweede en staat met 108 punten op de
derde plaats. Zestien spelers plaatsen
zich na vier toernooien voor de Masters
in Kaatsheuvel. De strijd in de regio’s
rond die zestiende plaats is ongemeen
spannend: Therese Klompenhouwer,
Wim van Cromvoirt, Sander Jonen en
Ruud Hölscher staan op dit moment
zestiende met elk 26 punten.
Dick Jaspers heeft met 1.940 het hoog-
ste gemiddelde uit de twee toernooien
voor Jean Paul de Bruijn (1.674), Jean
van Erp (1.619) en Raimond Burgman
(1.497). Wedstrijdleider Henny Wezen-
beek heeft voor de GP van Oosterhout
de poules samengesteld. Het toernooi
start op 27 september met de eerste
kwalificaties. Vier kwalificatieronden lei-
den tot de laatste schifting voor het
hoofdtoernooi.
Henny Wezenbeek: ,,We hebben een
primeur voor dit toernooi, want Geof-
frey Molenschot van Biljartpoint komt
scoreborden ophangen in de zaal,
waardoor de scores vanaf de eerste
kwalificatieronden thuis te volgen zijn.’’ 
Het speelschema is bekend: gestart
wordt met Pré-pré-pré kwalificatie, acht
poules van vier spelers, van wie de
beste twee overgaan naar de volgende
kwalificatieronde. In de eerste voorron-
den komen onder meer Jerry Hermans
van De Eekhoorn, Roland Uytdewille-
gen en Ton van Heumen aan de tafels.
Zaterdag spelen onder meer Monique

Wilkowski-van Hamond en Ineke
Kooistra. Vrijdag 27 september wordt
ook een begin gemaakt met de Pré-pré
kwalificatie, die zaterdag een vervolg
krijgt. De jonge talenten Raymon Groot,
Jim Anneveldt en Jordy de Kruijff zijn in
deze ronde ingedeeld.
Ben Thijssen is een van de vier spelers
die op zondag 29 september de Pré
kwalificatie opent, gevolgd door Rob
Lamboo, Wilco van Wijk, Adri Dem-
ming en Wiljan van den Heuvel die in
de laatste kwalificatieronde spelen, net
als Riny Zwiers en Wim van den Berg
op maandag 30 september.
Therese Klompenhouwer, Bert van Ma-
nen (groep E), Tom Beemsterboer, Jef-
frey van Nijnatten (groep D) doen de
laatste pogingen om zich voor het
hoofdtoernooi te plaatsen.
De geplaatste spelers en de laatste kwa-
lificatiespelers beginnen op woensdag
2 oktober.
De geplaatste spelers:
Poule A: Barry van Beers en Huub Wil-
kowski.
Poule B: Jean Paul de Bruijn, Frans van
Schaik
Poule C: Dave Christiani, Wim van
Cromvoirt
Poule D: Raimond Burgman, Herman
Slikker
Poule E: Dick Jaspers, Ruud Hölscher
Poule F: Jeffrey Jorissen, Ad Koorevaar
Poule G: Martien van der Spoel, Harry
van de Ven
Poule H: Glenn Hofman, Jean van Erp.
De achtste finales en kwartfinales zijn
op vrijdag, de halve finales (13.00) en
finale (15.30) op zaterdag 5 oktober.

Eredivisie driebanden

Knap herstel voor Partycentrum Osdorp

Speelronde 1
Bij hotel Dallinga in Sluiskil loste Gara-
ge Verbrugge Hyundai zaterdagavond
31 augustus tegen Holland Mineraal
het startschot voor een nieuw seizoen.
Alleen eerste man Bart Ceulemans wist
met 1.219 succes voor de gastheren te
boeken. Berry Dallinga speelde een
goede partij, maar was niet opgewas-
sen tegen de 1.666 van Jelle Pijl. Het
werd 2-6.
Aardexpres moest met 6-2 buigen voor
Team S.T.Z. Voor de Zundertse formatie
scoorde Peter Ceulemans 1.923. A1
Biljarts kon geen vuist maken tegen
Biljartcafé Jorissen en verloor met 2-6.
Capelle de Terp moest de punten met
3-5 afstaan aan De Distel Biljarts. De
kopmannen Martin Spoormans en Jef
Philipoom speelden in een matige partij
remise. John Tijssens van De Distel Bil-
jarts kwam met 1.607 tot het beste re-
sultaat. Team van Wanrooy Transport
kwam in de ontmoeting met ’s-Lands
Welvaren niet verder dan 4-4. Kurt Ceu-
lemans en Jan Arnouts zorgden voor de
punten. Frank Martens moest ondanks
een serie van tien Ronnie Daniels voor
laten gaan. Ad Broeders mocht Jens van
Dam na 43 pogingen met 43-45 felici-
teren. In Amsterdam betraden nieuwko-
mer Partycentrum Osdorp en Dallinga-
Frans Bevers beiden op volle sterkte de
arena. De verwachtingen waren vooral
bij de Amsterdamse achterban hoog ge-
spannen. Het verliep voor hun echter
niet zoals gehoopt, met een duidelijk
0-8 ging de overwinning naar het team
uit Sluiskil. Dick Jaspers kwam in de
confrontatie met Frédéric Caudron (se-
rie van 11) in 25 beurten niet verder
dan 20-50. Eddy Merckx zag zijn land-
genoot Eddy Leppens na 34 pogingen
iets eerder aankomen (47-50). Frans
van Kuyk mocht toezien hoe Jean-Paul
de Bruijn (1.607) via een reeks van tien
de winst pakte en Dick van Uum verloor
van Glenn Hofman.

Speelronde 2
’s Lands Welvaren moest in Kwaden-
damme de winst met 2-6  aan Capelle-
de Terp laten. Jens van Dam was de eni-
ge thuisspeler die winst boekte. De jon-
ge speler uit Sas van Gent was met
1.125 te sterk voor Emilio Sciacca.
Kees Wittens zag Ad Koorevaar met
1.250 winnen, terwijl Ronnie Daniëls

zijn tegenstander Richard Bitallis het-
zelfde moyenne zag spelen. Francis For-
ton kwam net iets tekort tegen zijn land-
genoot Martin spoormans en verloor
met 46-50 uit 54. Holland Mineraal liet
de eer met 3-5 aan A1 Biljarts.
Team STZ speelde gelijk tegen Van
Wanrooij Transport. Barry van Beers
(1.956) behaalde zijn 45 caramboles
via een serie van elf in 23 beurten bij el-
kaar en liet Jan Arnouts met een scha-
mele 0.739 achter. Peter Ceulemans
kreeg geen grip op Frank Martens (se-
rie van 10) en verloor met 39-50 uit 37.
Een kansloze Raymon Groot mocht Ad
Broeders (1.406) met 18-45 feliciteren.
De Zundertse kopman Roland Forthom-
me haalde met een serie van vijftien
flink uit tegen Kurt Ceulemans en reikte
tot 2.272. Het werd 50-16 in 22 po-
gingen. In Den Haag hield Biljartcafé
Jorissen het Osse Aardexpres met 8-0
op afstand. Jean van Erp was goed
voor een serie van dertien en een ge-
middelde van 1.851. In Roosendaal
kwam De Distel Biljarts in actie tegen
Partycentrum Osdorp en zag de winst
met 2-6 naar Amsterdam gaan. Adrie
Demming zorgde op vier met een ge-
middelde van 1.666 voor een thuisze-
ge. Tegen Dick van Uum werd het 45-
20 (27). Jef Philipoom verweerde zich
goed tegen Dick Jaspers, maar mocht
deze na 27 beurten met 39-50 felicite-
ren. Ook Gerwin Valentijn presteerde
uitstekend en liet regerend wereldkam-
pioen Eddy Merckx regelmatig wanke-
len. Toch moest hij na 22 beurten met
45-50 gewonnen geven. John Tijssens
kreeg weinig kansen van Frans van
Kuyk, wat na 24 beurten met de eind-
stand 24-45 tot uiting kwam.
Dallinga/Frans Bevers kwam zoals ver-
wacht in de plaatselijke derby tegen
Garage Verbrugge niet in de proble-
men en zegevierde met 7-1. Glenn Hof-
man toonde zijn vorm en wees Patrick
Vasseur in 25 pogingen met 45-20
terug. Jean-Paul de Bruijn moest in de
40 beurten durende partij verrassend
delen met Berry Dallinga. Het echte
vuurwerk werd geleverd door Peter de
Backer en Frédéric Caudron. De Backer
wist met 50-16 uit 21 Therese Klompen-
houwer het nakijken te geven. 
Caudron kwam in het zelfde aantal
beurten tot een 50-21 zege op Bart
Ceulemans.

Partycentrum Osdorp. V.l.n.r.: Frans van Kuyk, Dick Jaspers, Eddy Merckx, 
Dick van Uum en Sander Jonen. Foto: www.partycentrumosdorp.nl

KNBB SECTIE DRIEBANDEN
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Finales in Waalwijk, Leusden, Hoogeveen en Woubrugge

Titels dagcompetitie verdeeld
De persoonlijke titels
van de dagcompeti-
tie zijn verdeeld. Het
bandstoten werd in
Hoogeveen georga-
niseerd door H.B.C.
en daar werden Laus
Veldman, Frits Klomp
en Theo Boers als
Nederlands kampi-
oen gehuldigd. De
Commissie Veen- &
Rijnstreek was in
Woubrugge verant-
woordelijk voor het
driebanden.  
Gijs Vrolijk, Willem
Lubbers en B. Groen bezetten daar het
hoogste podium. De finales libre wer-
den in zowel Waalwijk als Leusden ge-
houden. Biljartvereniging Leusden kon
in de 2e, 4e en 6e klasse het Wilhelmus
laten klinken voor A. Kaarsemaker, J. de
Groot en T. Huis in ’t Veld. De commis-
sie dagcompetitie Midden-Brabant
kreeg in Waalwijk veel complimenten
voor de daar georganiseerde finales
1e, 3e en 5e klasse libre. Jan Akker-
man, Aad Vlaam en Khairiimaa Knaap
konden in buurthuis Bloemenoord door
de voorzitter van KVC worden gehul-
digd.

Eindstanden
Libre 1e Klasse   Waalwijk
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan Akkerman Den Bolder 4     3,77    22 
2. Wim Roseboom De Beurs 4     3,72    36 
3. Wim Wery BCH ‘95 2     5,00    50 
4. Geert Brandts Doetinchem 2     3,36    20 

Libre 2e klasse libre Leusden
1. A. Kaarsemaker BV Leusden 6 2,63 19
2. P.J. Klaassen RBCW 2 2,10 17
3. A.W. van den Burg Bollenstreek 2 2,72 24
4. E. Buitenhuis Stedendriehoek 2 2,74 24

Libre 3e Klasse Waalwijk
1. Aad  Vlaam Kralingen 4     2,26    14 
2. Jan van Dieten JBGB 4     1,93    4 
3. Jan Jurriens Stedendriehoek 2     1,86    9 
4. Jan Hoevenberg De Gildenbond 2     1,88    12 

Libre 4e klasse libre Leusden
1. J. de Groot NGTR 6 1,47 8
2. A. van Kampen Bollenstreek 4 1,55 10
3. D. van Oversteeg Gildenbond 2 1,16 8
4. H.G. Boerboom Doetinchem 0 1,51 8

Libre 5e Klasse Waalwijk
1. Khairiimaa Knaap Leusderkwartier 6     0,92    5 
2. A. Alders --- 4     1,02    5 
3. Jos Netten Ouderen Vermaak 2     1,26    6 
4. P. Ewald Doetinchem 0     0,68    5 

Libre 6e klasse libre Leusden
1. T. Huis in ’t Veld Stedendriehoek 6 0,94 6
2. H. Lieste Bollenstreek 2 0,91 7
3. G.W. Brinkman SBK 2 0,74 9
4. J. Severijns De Ouwe Toren 2 0,36 3

Bandstoten 
1e Klasse Hoogeveen
1. Laus Veldman Stedendriehoek 6     2,01    10 
2. André van der Aart ’t Witte Hoes 4     2,40    10 
3. Wim van Dijk Gooi en Vechtstreek 2     2,04    16 
4. Piet van de Ree BV Kralingen 0     1,93    13 

Bandstoten 
2e klasse Hoogeveen
1. Frits Klomp Doetinchem 6     1,75    11 
2. Piet Wollerich OBV 2     1,34    7 
3. W. Draijer ’t Witte Hoes 2     1,61    7 
4. Hans van Gaal De Uitdaging 2     1,38    6 

Bandstoten 
3e Klasse Hoogeveen
1. Theo Boers Stedendriehoek 4     0,68    5 
2. Cor Heuven Doetinchem 4     0,92    5 
3. Henny de Jong BV Kralingen 2     0,80    8 
4. Gerrit Schouten De Grenspost 2     0,69    6 

Driebanden 
1e Klasse Woubrugge
1. Gijs Vrolijk Jacobswoude 6     0,667        6 
2. Henk Lintsen De Harmonie 4     0,710        4 
3. Adrie van de Laar ------ 2     0,475        6 
4. Jan Wesselman -------- 0,722        7 

Driebanden 
2e klasse Woubrugge
1. Willem Lubbers BC Arnhem 6     0,588 3 
2. Wim van der Berg Bollenstreek 4     0,317 2 
3. Theo van der Meulen ‘t Akkertien 2     0,347 3 
4. Bert Daniëls NV NS 0     0,409        4 

Driebanden 
3e klasse Woubrugge
1. B. Groen Bollenstreek 4     0,406        4 
2. Nico van der Zwan BV de Bun 3     0,377 3 
3. Jan Kerseboom SBK 3     0,219        4 
4. J.M.A. Hendriksen BV Klarenbeek 2     0,390        3 

In Waalwijk werden Aad Vlaam, Khairiimaa Knaap en
Jan Akkerman als Nederlands kampioen gehuldigd

In de Hazelaar te Rosmalen

Tragische gebeurtenis treft 
Mart van der Heijden toernooi 

Het Mart van der Heijden toernooi is het biljartevenement voor alle KNBB
arbiters in Nederland. Uiteindelijk speelden de acht besten in elke spels-
oort, dus veertig finalisten totaal, de finale in sportfoyer de Hazelaar in
Rosmalen. Dit toernooi wordt gekenmerkt door het fanatiek spelen om de
eerste plaats, maar belangrijker het gezellig samen zijn en elkaar beter le-
ren kennen. Het toernooi werd helaas getroffen door rampspoed. 

Vrijdag 5 juli werd om 11.00 uur be-
gonnen in een fantastische sfeer, vele
partners waren met hun man of vrouw
meegekomen en zij konden op het ter-
ras ook genieten van het heerlijke zo-
merse weer. Helaas werd de dag
wreed verstoord door een tragische ge-
beurtenis. Frans-Jozef van Keijzers-
waard, die even daarvoor nog vertelde
zo blij te zijn hier bij te zijn en dat het
zo gezellig was, werd zodanig onwel
dat direct 112 gebeld moest worden. In
afwachting werd gereanimeerd en de
AED gebruikt. Natuurlijk werden de bil-
jartwedstrijden stilgelegd. De ambulan-
ce nam de arbiter mee en een uurtje la-
ter ontving de organisatie het trieste be-
richt uit het ziekenhuis dat hij het niet
heeft gered. Besloten werd om op vrij-
dag niet verder te spelen.  
De wedstrijden werden op zaterdag, na
een minuut stilte, weer hervat. Ondanks
dat ieders gedachte bij deze ontvallen
collega was, werd het toch een biljart-
weekeinde waar iedereen het fijn vond
om elkaar informeler te ontmoeten. Uit-
eindelijk is zondagmiddag het toernooi,
met dank aan wedstrijdleider Hans
Berkhout die het schema adequaat heeft
aangepast, tot een einde gekomen.
Aan alle deelnemers werden de resulta-
ten en een herinnering uitgereikt door
de zoon van de 2 jaar geleden overle-
den Mart van der Heijden en zijn gezin.

De organisatie rekent volgend jaar op
nog meer inschrijvingen om de poule-
voorwedstrijden in elk deel van het land
te kunnen laten spelen. De finale is dan
vastgesteld van 4 tot en met 6 juli
2014, zorg dat je er bij komt. Als je nu
al meer info wil, vraag het aan Peter
Boers via paulab@hetnet.nl. Tekst met
dank aan hem.

Libre klein District
1. Jac Matthijssen West Brabant
2. Jan Harsveld Den Haag
3. Jeannette Habraken Oss

Bandstoten klein 
1. Joop de Wit Amsterdam
2. Cees Benschop West Friesland
3. Ad Beuk Het Sticht

Driebanden klein
1. Jurgen Krottje Delta Zuid-West
2. Frans Wijnakker Oss
3. Rolf Koning Amsterdam

Driebanden groot
1. Mario Immink Berkel & Slinge
2. Jaap van Herwaarde Veluwezoom
3. Rob Esser Rotterdam

Kader groot
1. Marco Vonk Rotterdam
2. Leo van der Heijden Den Haag
3. Jan Tijdink Berkel & Slinge

Vlnr: Mario Immink,  Jurgen Krottje, Joop de Wit, Marco Vonk en Jac Matthijssen.
Foto: Willem van Dijk

Paul Beckers bondsridder
Tijdens de Landsfinale
in Nieuwegein heeft
Hans Berkhout, oud-
bestuurslid Arbitrage-
beleid, Paul Beckers
tot bondsridder KNBB
geslagen.
Beckers is al meer dan
dertig jaar actief arbi-
ter, op het laatst als
CEB arbiter. Daar-
naast fungeert Paul
Beckers als bondsdo-
cent, beoordelaar,
examinator en mentor.
Hij heeft gedurende
aan groot aantal ja-
ren, beginnend in
Amersfoort, de arbiters
tijdens de Landsfinale
ingedeeld en bege-
leid.

De KNBB verleent het
Bondsridderschap uit
dank en waardering
voor al deze diensten.

Vlnr: Paul Beckers en Hans Berkhout. 
Foto: André van Hattum
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18 pooltafels 
 4 snookertafels
 4 biljarttafels

Energiestraat 1  Deurne  www.amesdeurne.nl 

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

waarvan 2
matchtafels

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

Bedrijfspand Hektisch Biljartschool
geopend

Voor de start van het nieuwe biljart- en lesseizoen vond op zaterdag
17 augustus 2013 de opening plaats van het nieuwe pand van Hektisch
Biljartschool te Nieuwegein. Er waren circa 90 genodigden naar de Poor-
tenaarlaan 74 afgereisd om het leslokaal met eigen ogen te bewonderen.
Leerlingen, collega-biljarters, het district Het Sticht en twee leden van het
KVC-bestuur hebben aan Edgar de Hek persoonlijk hun gelukwensen
geuit tijdens deze feestelijke opening.

Er staan twee Graafschap biljarts in het
leslokaal: een kleine tafel (1.15 x 2.30)
en een machtafel (1.42.5 x 2.85). De
biljarts zijn gelijk maar ingespeeld door
de bezoekers. Frans van Kuyk, die in
het loop van het jaar les gaat geven in
het driebanden, gaf de leerlingen vast
wat tips en trucs. Nico Broekhuizen -de
leraar die Edgar de Hek de eerste be-
ginselen van de biljartsport heeft bijge-
bracht- was ook van de partij en de-
monstreerde enkele kunststoten met
aparte afloop.

Edgar de Hek is als trotse eigenaar van
dit bedrijfspand zeer te spreken over de
inrichting. Hij heeft samen met De
Graafschap Biljarts bij het ontwerpen
van de zaal met veel dingen rekening
gehouden. Zo is er bijvoorbeeld led-ver-
lichting boven de biljarts zodat er ge-
makkelijk opnames kunnen worden ge-
maakt van de lessen. Verder is het de
bedoeling om in de toekomst de biljart-
lessen en trainingen via de website live
te streamen zodat iedereen de lessen en
trainingen via computer of tablet kan
volgen.

Er is nadrukkelijk gekozen voor een gro-
te en een kleine tafel zodat op alle nive-
aus les gegeven kan worden. Edgar de
Hek geeft zelf les op zijn eigen specia-
liteit: leerlingen die nog onder de 5.00
gemiddeld spelen. Voor de leerlingen
die verder willen en kunnen, kan hij ook
tot 35.00 moyenne libre en 12.00 moy-
enne kader lesgeven. 
De andere niveaus en spelsoorten wor-

den door gastdocenten aangevuld. Er
zijn al ver gevorderde afspraken ge-
maakt met Frans van Kuyk (drieban-
den), Patrick Niessen (alle soorten ka-
der) en Jean-Paul de Bruijn (bandstoten
en driebanden). Deze leraren gaan aan
groepen maar ook privé lesgeven. Met
deze lessen zal in januari 2014 begon-
nen worden. De website wordt op dit
moment in een nieuw jasje gestoken en
zal in oktober gereed zijn. Daar vind je
dan meer informatie over de verschil-
lende lesvormen. 

Uiteraard blijft Edgar ook “op locatie”
bij verenigingen en groepen lesgeven
aan al die leerlingen die hij al jaren on-
der zijn hoede heeft. Het rooster voor
het nieuwe seizoen is gereed en ieder-
een is al persoonlijk benaderd over het
programma.

Mocht je interesse hebben in lessen van
Edgar of van een van de gastdocenten,
stuur dan een e-mail naar: 
edgar@hektischbiljartschool.nl

Ter gelegenheid van de opening van het
eigen pand van Hektisch Biljartschool is
er een speciale actie: een gratis ver-
zorgde clinic ter kennismaking met de
biljartschool & 25% korting op het les-
geld voor het seizoen 2013-2014.
De coupon kan worden uitgeknipt uit de
advertentie verderop in de krant, maar
je kunt natuurlijk ook via de e-mail met
Edgar contact opnemen.

Zie ook de advertentie op pagina 32.

Nederland derde tijdens Coupe van Beem

Het Belgisch team is in het Duitse Velbert
winnaar geworden van de Coupe van
Beem. Nederland eindigde als derde
na een uitstekende tweede ronde, waar-
in het de Duitsers met 5-1 versloeg. De
drielandenwedstrijd, die volgend jaar
in Nederland wordt gespeeld, was een
geslaagde ontmoeting tussen de jonge
talentvolle biljarters  van de drie landen.
De 24 spelers troffen elkaar in dubbele
rondes libre met handicap. Nederland
deelde in de eerste ronde de punten met
België (8-8), maar verloor van Duitsland
met 12-4. In de tweede ronde won Bel-
gië met 7-3 van Nederland en won het
oranje team met 5-1 van Duitsland.  De

Belgen haalden de meeste matchpun-
ten: 40, tegen 32 voor Duitsland en 24
voor Nederland. Het oranje team ein-
digde in caramboles op de tweede
plaats achter België, dat 2779 punten
maakte. Nederland 2661, Duitsland
2561. Jasper Schuurmans was in
matchpunten de meest waardevolle
Nederlandse speler met zes punten uit
drie partijen. Dennis Hoogland haalde
4 matchpunten. Stephan van den Hooff
was de hoogste in gemiddelde met
8.58 voor Hans Snellen jr met 7.86 en
Joey Bongers met 5.00. 
Stephan van den Hooff maakte met 58
de hoogste serie.

V.l.n.r: Leo Koomen, Hans Snellen, Frans van Hoeij, Stefan van den Hoof, 
Joey Bongers, Dennis Hoogland, Roy Reutingsberge en Cees Benschop. Boven:
Jasper Schuurmans, Silvi Glissenaar, Branley Marriot

Op 17 juni 2013 werd Tygo geboren. Hij is de zoon van Bas en Marijke Cuijpers.
Marijke is secretaris van het district Venlo e.o. Beiden zijn fanatieke biljarters. 

Zoon Tygo voor Bas en Marijke Cuijpers
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Driebanden in Het Wapen van Eerschot

Kermistoernooi voor tweede keer 
prooi Jac Janssen uit Oss 

Al in de eerste ronde moest de winnaar
van vorig jaar, Piet Smits, het veld rui-
men. In de volgende ronden was er tel-
kens wel iemand van de favorieten die
het moest ontgelden. In de derde ronde
was dit Sjef van den Heuvel en in de
vierde ronde ruimden o.a. Jos van
Osch, Robby van de Griendt en Marijn
Schellekens het veld. Ook Jan Rosmul-
der, die tot dan toe een meer dan uitste-
kend toernooi had gespeeld en zich
kennelijk goed thuis voelt in Het Wapen
gezien zijn moyennes, kon de goede
lijn niet tot de finaleronde handhaven.
Dit gold wel voor Leen Vermeulen, die
telkens op het juiste moment zijn kwa-
liteiten wist te demonstreren. Daarbij
voegden zich als favorieten Jac Janssen
en Bert van Dijk, maar ook Wil Pelzer,
die als senior zijn mannetje nog goed
kon staan. Verder wisten ook de plaat-
selijke spelers zich dit jaar uitstekend te
handhaven, ook al hing zo nu en dan

verdere deelname
aan een dun draad-
je. Hoewel de vierde
en voorlaatste ronde
ook nu weer voor
menigeen de scherp-
rechter bleek te zijn,
toch nog een ruime
plaatselijke vertegen-
woordiging in de fi-
nalerondes: Hans
Hulsen, Wim Wij-
nen, Pieter Hulsen en
Willy Smetsers.
Frank Jonker uit
Deurne, in 2012 als
tweede geëindigd,
kwam nu niet door
de poulefase. Voor
Wijnen en Pieter Hul-
sen was de halve fi-
nale ondanks een
goede start net een
brug te ver maar
Hans Hulsen en Wil-
ly Smetsers plaatsten
zich bij de laatste
vier. In de ontmoe-
ting van kader- en li-
brespeler Hans Hul-
sen met de eerdere
winnaar Jac Janssen
was al snel duidelijk
wie de meeste erva-
ring had in het drie-
bandenspelletje:
geen kans voor Hans
Hulsen. In de andere
halve finale kon uit-
bater Willy Smetsers
na eerder goed ge-
speelde partijen
waarin hij Pieter Hul-
sen en Leen Vermeu-
len wist uit te schake-
len, geen vuist meer

maken tegen Bert van Dijk uit Millingen
aan de Rijn. Zodoende werd de finale
een treffen tussen Jac Janssen en Bert
van Dijk. Lang heeft het er naar uit ge-
zien dat dit een walk-over zou worden
voor Janssen, maar uiteindelijk bedroeg
het verschil slechts één carambole in het
voordeel van de speler uit Oss. Hij wist
daarmee na 2006 voor de tweede keer
in zijn loopbaan het Kermistoernooi op
zijn naam te schrijven. Janssen produ-
ceerde met elf caramboles tevens de
hoogste serie van het toernooi. Hans
Holdijk realiseerde met zes beurten de
kortste partij. De organisatie was dit
jaar al voor de tiende keer in de ver-
trouwde handen van Cor van Alphen,
die samen met Pieter Hulsen en Toon
van de Ven uit Schijndel, het toernooi tot
een unieke gebeurtenis heeft gemaakt.
Ook grote dank aan de vele spontane
sponsoren die ook nu voor een goed
gevulde prijzenpot hebben gezorgd.

In Het Wapen van Eerschot te Sint-Oedenrode is zater-
dag 24 augustus het tiende driebanden Kermistoer-
nooi afgesloten. Voor de derde keer in de historie was
Het Wapen het domein voor de driebanders die met
liefst 108 deelnemers vorm hebben gegeven aan het
jaarlijkse evenement. Niet alleen spelers uit de wijde
regio, maar vooral ook de plaatselijke spelers, hebben
samen met de organisatie gezorgd voor een sportieve
en gezellige ambiance. Voeg daarbij de welwillende
medewerking van de vele sponsoren uit Rooi en om-
geving, dan is daar het concept voor een uniek biljart-
toernooi, en dit ondanks soms tropische temperaturen.
Menige speler houdt zelfs rekening met zijn of haar
vakantieplanning. Lianne en Willy Smetsers slaagden
als nieuwe uitbaters met vlag en wimpel. Het totaal
aantal wedstrijden over het gehele toernooi was maar
liefst 365. Op de finaledag werden uiteindelijk drie
poules van vier deelnemers verspeeld.

Boven vlnr: Bert van Dijk (2), Jac Janssen (1) en 
Willy Smetsers (4). Onder: Hans Hulsen (3)

Driebandentoernooi in Deurne

Turfke Bokaal na opvallende finale
prooi voor Stef Steevens 

Met 24 deelnemers werd ook dit jaar
weer gespeeld om de Turfke Bokaal. Op
de slotavond waren van de 24 deelne-
mers nog vier kanshebbers over. De eer-
ste halve finale tussen Anton Keunen (12
car) en Sjef Steevens (13 car) werd een
thriller. Na 33 beurten hadden beiden
nog één carambole te gaan. Steevens
bleek de gelukkige. Het duel tussen Joost

Martens en Albert
Bor verliep eenzijdig.
Bor had na slechts
achttien pogingen de
winst met 12-4 al
binnen. Martens leg-
de vervolgens wel be-
slag op de derde
plaats door Keunen
opzij te zetten. De fi-
nale verliep heel bij-
zonder. Albert Bor
leidde na slechts
zestien beurten met 8-
4 en leek snel op
weg naar een over-
winning. Het verliep
echter geheel anders.

Terwijl Bor, van de organiserende vereni-
ging  't Turfke, helemaal stilviel, kwam
Steevens op dreef. Na 36 pogingen
ging de zege met 8-13 dan ook naar de
speler van vereniging D’n Anlaup. Zijn
vader Bert won het toernooi enkele jaren
geleden. Tonnie Bankers zorgde voor de
kortste partij door de twaalf punten al na
acht beurten te verzamelen.

Vlnr: Anton Keunen (4), Joost Martens (3), Sjef Steevens (1)
en Albert Bor (2)

Libre in Ommel

Guus Knoops in eigen huis 
de beste in Lolaar toernooi

Vlnr: John Driessen, Piet van Gaal, Guus Knoops en Rini Bakens. 
Foto: Fotocreatief, Leon van der Heijden

Met uitbater Guus Knoops in de finale kreeg het Lolaar libretoernooi in
Ommel een speciaal tintje. In café-zaal Eijsbouts rekende Knoops in het be-
slissende duel af met Rini Bakens. Aan het evenement deden veertig spe-
lers mee, waarvan vier deelnemers de spelsoort bandstoten beoefenden. 

Op de slotavond was de halve finale
tussen Guus Knoops en Piet van Gaal
onverwacht nog spannend. Toen
Knoops in beurt twintig zijn veertigste
en daarmee laatste carambole maakte,
had Van Gaal in de nastoot nog elf tref-
fers te gaan. De productie stopte pas na
een serie van negen. In de andere halve
eindstrijd ontmoette Rini Bakens (60
car) John Driessen die er 70 te maken
had. Bakens ging met negen van acquit
en onderstreepte zijn goede start in de
zesde omloop met een reeks van veer-
tien. Uiteindelijk was de 60-60 (23)
eindstand voldoende voor Bakens. De
ontknoping vond dus plaats in de wed-
strijd tussen Guus Knoops en Rini Ba-
kens. Uitbater Knoops, veruit de jongste
deelnemer, hoefde twintig caramboles
minder maar bleef Bakens goed volgen
in de stand. De maximale achterstand
was 11-24 (9). Verder liet Knoops hem
niet weglopen en de plaatselijke favo-
riet tikte dan ook in beurt 31 als eerste
aan. Voor Bakens de moeilijke opdracht

om met een serie van twaalf in de na-
stoot alsnog op gelijke hoogte te ko-
men. Verder dan een productie van drie
kwam hij echter niet waardoor Guus
Knoops met 40-51 de hoofdprijs pakte.
De eerste acht uit het klassement mogen
volgend jaar proberen om tien caram-
boles meer te maken. De laatste acht
spelers krijgen een aftrek van tien tref-
fers in 2014.  
Naam Moy Car. 2014
1. Guus Knoops 1.71 50
2. Rini Bakens 2.24 70
3. Piet van Gaal 2.34 70
4. John Driessen 3.05 80
5. Hans Honing 2.87 80
6. Leon van der Heijden 1.99 60
7. Mies Berkers 1.69 50
8. Antoon Loverbos 1.15 40

www.debiljartballen.nl

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



De Biljart Ballen, 18e jaargang, september/oktober 2013 pagina 24

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

Nederlaagtoernooi libre

BC Karper in Mierlo-Hout bestaat 40 jaar
BC Karper is niet
aangesloten bij de
KNBB maar speelt
alleen onderling li-
bre op de donder-
dagavond. Diverse
spelers zijn echter
ook lid van de
KNBB. Ook Karper
'83, in 2013 dertig-
jarig bestaan, en
Koikarpers zijn aan-
gesloten bij de Ko-
ninklijke Nederland-
se Biljartbond. Café
de Karper is met
twee biljarts (2.30)
goed bezet. Op
dinsdagavond is 1
voor 1 actief en zij
driebanden onder-
ling en ook daar vin-
den we diverse
KNBB leden terug.
Woensdagmiddag
zijn de (G)Oudkar-
pers aanwezig die
actief zijn in de Hel-
mondse Stadscom-
petitie, voor ouderen
en mindervaliden. In

de avonduren vertonen de Poedels, da-
mes libre en geen KNBB, hun kunsten.
Café de Karper herbergt in totaal zeven
teams: 3 x C1, 2 x C2 en 2 x B1. Ook
vijf teams Peelland Darts Bond hebben
er hun onderdak. 
Regelmatig is er een Liederentafel en op
zaterdagavond of zondagmiddag kan
men één keer per maand genieten van
livemuziek.

BC Karper is opgericht door wijlen
Henk Donkers, de eerste kastelein van
café de Karper. Zijn broer Peter stond
hem daarin bij. Inmiddels staat de vol-
gende generatie, met Patricia de doch-
ter van Peter Donkers, achter de tap. De
jubilerende biljartclub is met name een
vriendenclub en telt twaalf leden, waar-
van er nog vijf lid zijn vanaf de oprich-
ting en Peter Donkers is één van hen.

Café de Karper aan Walvisstraat 34 te Mierlo-Hout is
de thuisbasis van diverse biljartclubs. De oudste daar-
van is BC Karper, dat veertig jaar bestaat. Men orga-
niseert een nederlaagtoernooi voor teams in de spels-
oort libre. De periode is september 2013 tot en met
april 2014. De ploegen bestaan uit zes spelers en er
wordt regulier op donderdag gespeeld. Bij uitzonde-
ring en in overleg kan daarvan afgeweken worden.
Meer informatie is te vinden op www.cafedekarper.nl 

De huidige uitbaters met vlnr: 
Patricia Donkers en René van Bokhoven 

Veluwezoom 20-22 september

Driebanden 2e klasse
In biljartcentrum Arnhem aan Velper-
plein 10 begint vrijdag 20 september

de districtsfinale Veluwezoom in de
tweede klasse driebanden. Aanvang
19.00 uur en in het weekend 11.00
uur. Moyennes gaan van 0.400 tot
0.550 en de partijlengte is 25 caram-
boles. 
Naam Vereniging
1. Herman Bouman F-Eckt
2. Henk Flipsen Renkum
3. Pierre Haring De Markt
4. Johan Hegh St. Marten
5. Martin Hogerhorst WCK
6. Joseph Lieven WCK
7. Leon Pijnenburg Renkum
8. Joop Saat Renkum

Driebanden 3e klasse Veluwezoom

Willie Smaak ongeslagen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. W. Smaak F-Eckt 14 0.363 5
2. P. Holstege BCO 8 0.385 5
3. H. Schreurs Snelpost 8 0.317 4
4. F. Mortier Rembrandt 8 0.284 3
5. H. van Langen Snelpost 6 0.242 3
6. G. Polman Renkum 4 0.237 4
7. W. Jonker WCK 4 0.257 3
8. R. Lieferink Elderhof 4 0.247 4

Van 20 t/m 22 september

NK libre groot ereklasse in Hattem
Het NK libre groot ereklasse vindt van
20 tot en met 22 september plaats in
de Triangel aan Veenburgerweg 15 te
Hattem. Titelverdediger Dave Christiani
doet niet mee want hij geeft de voor-
keur aan de World Cup driebanden in
Griekenland. Mocht Henri Tilleman eer-
ste worden dan evenaart hij de 44
Nederlandse titels ereklasse van Hans
Vultink. Door de vele afmeldingen krij-
gen diverse jeugdige spelers nu de
kans om op dit podium te acteren. De

partijlengte is vierhonderd caramboles.
De aanvang is alle dagen om 11.00
uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Henri Tilleman Ellenkamp 132.05
2. René Tull The City-Dibo 127.72
3. Raymund Swertz De Veemarkt 93.85
4. Gert-Jan Veldhuizen Gelre 62.62
5. Demi Pattiruhu De Ram 72.80
6. Micha van Bochem Kaketoe '80 59.12
7. Guido Kauffeld ABC 't Töpke 40.89
8. Sam van Etten Horna 40.73

Wil je biljarten leren?
BILJARTACADEMIE 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

Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo Tel.: 0545-261232

BRUILOFTEN - PARTIJEN -
RECEPTIES - DINERS

www.hcrprinsen.nl
info@hcrprinsen.nl

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 

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

Het laatste 
biljartnieuws lezen

30.000 biljartliefhebbers
in
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Ricus Thijssen driebandentoernooi

Jo van Cuyk vroegtijdig winnaar 
bij Thijssen in Vlierden

Met de volle veertien punten na zeven
wedstrijden was Deurnenaar Jo van Cu-
yk al voor de slotavond verzekerd van
de titel in het Ricus Thijssen driebanden-
toernooi. In café-hotel Thijssen te Vlier-
den ging het op de laatste speeldag
dan ook voornamelijk om de overige
ereplaatsen. Mari van Hout en Jan Thijs-
sen deelden de punten. Hekkensluiter Ri-
nie Weemen kon zijn positie niet verbe-
teren want hij ging onderuit tegen Edie
Lenssen, die daarmee op tien punten
kwam. Karel van de Laar, de nummer
twee van het klassement, leek tegen
Noud Sanders met 20-12 op weg naar
een ruime zege. Aan de finish was de
marge een stuk kleiner via 22-18 (46).
Titelverdediger Harrie van de Weijer

(20 car.) ontmoette
Jo van Cuijk, de
nieuwe kampioen
die 26 treffers als op-
dracht had. Van de
Weijer liep snel uit
naar 10-4 (14) en
15-10 (22). Bij 18-
19 leek Van Cuyk
verslagen maar hij
kwam terug tot 18-
23. Toen finishte Van
de Weijer met een
slotserie van twee.
Van Cuyk maakte in
de nastoot nog twee
van zijn vier ontbre-
kende caramboles.
Eindstand 20-25
(42) in het voordeel

van Harrie van de Weijer. Deze speler
uit Deurne-Walsberg had eerder al met
20 treffers na 33 pogingen voor de
kortste partij gezorgd. Jan Thijssen
kreeg met een reeks van acht de hoog-
ste serie op zijn naam. Nico Nijssen en
Leon Thijssen verzorgden de prijsuitrei-
king. 
Naam Pnt Gem HS
1. Jo van Cuyk 14 0.548 5
2. Karel van de Laar 12 0.419 5
3. Edie Lenssen 10 0.425 4
4. Harrie van de Weijer 8 0.394 4
5. Mari van Hout 7 0.555 5
6. Nico Nijssen 6 0.396 5
7. Noud Sanders 6 0.392 5
8. Jan Thijssen 5 0.408 8
9. Rinie Weemen 4 0.337 5

Vlnr: Karel van de Laar, Jo van Cuyk en Edie Lenssen

Jubilarissen Deurnese Biljartbond

Tijdens de jaarvergadering van de
Deurnese Biljartbond (DBB) werden
achttien jubilarissen gehuldigd. 

Veertig jaar lid: Mart Kusters, Mies Mar-

tens, Wim Janssen, Janus van den Eijn-
den, Niek van Leeuwen en Jac van Hor-
ne. 
Vijfentwintig jaar lid: Ron Gerardts,
Martin Mennen, Harrie van de Voort,

Gerrit van der Schaaf, Jan Thijssen,
Peter Eijsbouts, Edward Thijssen, John
van den Heuvel, Leon Thijssen, Frits van
de Wallen, Piet Verbakel, Ben Jonker,
Bert van den Heuvel en Tonnie Verhees.

Vlnr: Tonnie Verhees, Mies Martens, Harrie Vervoort, Gerrit van der Schaaf, Wim Janssen, Mart Kusters, Piet Verbakel,
Frits van de Wallen, Janus van den Eijnden, Edward Thijssen, Peter Eijsbouts, Niek van Leeuwen, Ron Gerardts, 
Jan Thijssen, Martin Mennen en Ben Jonker. Foto: Carlo Manders

Sjef Geerts postuum erelid DBB    
“Dames en heren,
zoals we allen weten
hebben we veel te
vroeg afscheid moe-
ten nemen van Sjef
Geerts. We en dan
bedoel ik de DBB
zullen hem missen
maar ook zijn vrouw
en dochter moeten
verder zonder Sjef.
Dit jaar, dus nu tij-
dens deze jaarver-
gadering, zou hij

50 jaar bij de DBB zijn geweest. 
Vanaf 12 augustus 1986 heeft Sjef in
het bestuur van de DBB gezeten. In het
begin als assistent competitieleider en
nadat ons erelid Sjaak Verstappen er
mee stopte, als competitieleider. Dat is
dus bijna 27 jaar.
Voor al zijn inzet voor de DBB en dan
bedoel ik niet alleen de competitie op-
zetten maar ook:
- maken van het bondsboekje
- bestuurs- en contactvergaderingen be-
zoeken

- bespreken met de kasteleins voor de
beschikbaarheid van de biljarts voor
competitie en PK

- beantwoorden van de vele vragen be-
treffende de competitie en PK van onze
leden

- opmaken van de wekelijkse standen-
lijsten

- controleren van de wedstrijdformulie-
ren

- nabellen waar deze bleven
- verslagen maken voor de jaarverga-
dering met alle maar te bedenken
items zoals speeltijden, gemiddelden,
behaalde resultaten, enz.

Sjef heeft hier een levenswerk van ge-
maakt. Daarom menen wij Sjef postuum
te moeten benoemen tot erelid van de
DBB. Daarom hierbij een herinnering en
blijvend eerbetoon aan Sjef Geerts voor
al zijn werk voor de DBB. Dit zal in ont-
vangst worden genomen door zijn echt-
genote Ad Geerts en dochter Henny.”

Vlnr: Henny Geerts, Mari van Hout en Ad Geerts. 
Foto: Carlo Manders  
Hieronder de speech van Mari van
Hout, voorzitter van de Deurnese Biljart-
bond, tijdens de jaarvergadering van
20 juni 2013. 

Libre speelweek 1
In de eerste klasse was Ties van Esch na-
mens O en O  na achttien beurten aan
zijn totaal van 121 caramboles. Louis
Maas (OVU) stond al na zeventien om-
lopen aan de finish met 83 punten. In
De Gouden Helm in Helenaveen had 't
Kroegske de primeur tegen D’n Anlaup
en dat was in de tweede klasse. In het
nieuwe onderkomen bleek de start
goed want het werd een 6-2 zege. Roel
Oosterveen behaalde twee overwinnin-
gen. Hij liet met 49 treffers na slechts
vijftien pogingen Jan Rosmulder vol-
strekt kansloos. De winnaar produceer-
de met veertien en vijftien twee series.

Gerard van de Mortel was in de derde
klasse voor Steeds Vooruit succesvol met
vijfenveertig caramboles na negentien
beurten. 

Libre speelweek 2
Wim Berkers, speler van Poedelvrees
maar te gast bij ONA, verzamelde in
de tweede klasse zijn 83 caramboles
na negentien beurten. Harrie Peeters
van De Zwaantjes '82 haalde uit met
een totaal van negentig treffers en
slechts vijftien pogingen. Evert Kievit viel
bij 't Turfke in de derde klasse in en ar-
riveerde met 27 uit 19 snel aan de eind-
streep.

Kempenland 20-22 september

Driebanden 3e klasse
In d’n Turfberg aan Van der Clusen-
straat 4a te Valkenswaard wordt van
20 september tot en met 22 september
de finale driebanden derde klasse ge-
organiseerd. Deze eindstrijd district
Kempenland begint vrijdag 20 septem-
ber om 19.00 uur. Aantal caramboles
is twintig.
Naam Vereniging Gem
1. Sjef van Gisbergen Den Hoek 0.435
2. Harrie van Wanrooy DAB 0.381
3. Jack Smulders NAS 0.369
4. Piet Wuijts De Poedels 0.367
5. Wim Bartholomeus De Poedels 0.360
6. Jan de Wijs La Carambole ’54 0.358
7. Henk Grotenhuis Dubac 0.328
8. Janus van Poppel Nooit Volleerd 0.308
Res. 1. Ronaldo Kanen De Koster 0.326

De koppositie van de Deurnese vereni-
ging De Peel is zaterdag 14 september
niet in gevaar geweest. Nooitgedacht 2
was te gast en die ploeg bleef met
104% wel aan de goede kant van de
score maar verwijderd van de 118%
van de lijstaanvoerder. Na acht wed-
strijden is de situatie als volgt. Vier teams
hebben gewonnen, één gelijkspel en
drie nederlagen. Meer informatie of in-
schrijvingen via de site www.astensebil-
jartbond.nl en dan bij Nederlaagtoer-

nooien aanklikken: Lolaar/Ovna.
Team Plaats %
1. De Peel Deurne 118
2. BV Mierlo Mierlo 117
3. Steeds Vooruit Liessel 116
4. Nooitgedacht 2 Asten 104
5. ’t Krijtje Asten-Heusden 100
6. Vriendenkring Deurne 95
7. De Pandoer Asten-Heusden 94
8. Nooitgedacht Asten 89

café - darts - biljart

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

Bij vereniging OVNA in Ommel

De Peel uit Deurne aan kop 
in LOLAAR nederlaagtoernooi  
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Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.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

Liessel 
Tel. 0493-342059

q GRONDWERK

q BESTRATING

q RIOLERING

q INDUSTRIËLE VERHARDING

q LASER EGALISEREN

q BETONWERK

q CONTAINERTRANSPORT

Camping De Goede Hoop
www.degoedehoop.nl

Vredenseweg 12
7152 DJ Eibergen-Holterhoek

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

Biljartcentrum Overkamp
www.biljartcentrumoverkamp.nl

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

2 matchtafels 2.84 x 1.42
2 biljarts 2.30 x 1.15

Biljartcentrum 
de Molen

Molenstraat 8b, 5541 CL Reusel
www.bcdemolen.nl
info@bcdemolen.nl

De openingstijden zijn op woensdag vanaf 19.00 uur, 
donderdags om de 14 dagen geopend, 

vrijdag vanaf 13.00 uur tot 24.00 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

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

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

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

Van Kuppenveldweg 5 (industrieterrein Hazeldonk) 
5721 TB Asten • Tel.: (0493) 31 31 18

www.vaneschbiljarts.nl
Voor openingstijden: zie bovenstaande site

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

Geuzendijk 35 I 6002 TA Weert I tel (+31)(0)495 - 524300
www.blaakven.nl

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

100-jarig café
Met gerenoveerde hotelkamers

Verblijf € 26,50 p.p.p.n.
Ontbijt € 7,00 en diner vanaf € 10,00

Nieuwe zaal voor al uw koffietafels, diners, feesten en partijen

Driebanden 3e klasse district Oss

Zege Jan Verhaaren
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Verhaaren 't Dorstige Hert 10 0.360 4
2. Tinus Mannes D’n Brouwer 10 0.338 3
3. Henk van Kuppeveld De Maaspoort 8 0.429 5
4. Peter Weijenhoven Germenzeel 8 0.292 4
5. Leo Gevers Nooit Gedacht 6 0.317 3
6. Hans Bervoets Touché 6 0.313 5
7. Harrie van Bommel Oud Grave 4 0.263 3
8. Bert van Berkum BBB 4 0.240 5 
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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

Internationaal invitatietoernooi artistiek 

Martin van Rhee heerst in biljart
centrum Overkamp te Eibergen

Degenen die thuis
moesten blijven kon-
den alle drie de
speeldagen live via
Kozoom de wedstrij-
den volgen dankzij
de welwillende
medewerking van
Gerard ten Lohuis,
inclusief live scoring
via de koppeling met
de nieuwe Multisco-
re ontwikkeld door
Manfred Hekerle.
Aan zijn uitstraling
was te zien dat Van
Rhee het hele week-
end genoot. Ont-
spannen scoorde hij
gemiddeld acht figu-
ren per set en eindig-
de op 388 punten
van de mogelijke
525. De scherts dat
de wedstrijdleider bij
de sluiting 100 pun-
ten had willen aftrek-
ken wegens niet-toe-

gelaten schoeisel op zaterdag en dat
dat de eindstand niet zou hebben beïn-
vloed, incasseerde hij met een gulle
lach. Of Van Rhee komend seizoen in
de ereklasse acteert? Aan zijn ‘nieuwe
familie’ zal dat niet liggen. Vloemans
kon in de finale nog net voor blijven op
Singer. Reeds op vrijdagavond werden
plannen gesmeed voor een tweede edi-
tie in 2014, waarbij tevens een gevecht
zal worden geleverd om de beschikba-
re slaapplaatsen ter plekke. Tekst en foto
met dank aan www.ciba-online.net.
Daar staat ook de volledige eindstand.
De top 5 was als volgt.

Naam Nat Pnt % Fig Serie
1. Martin van Rhee Ned 388 73.90 54 88
2. Patrick Vloemans Bel 277 52.76 38 36
3. Bernd Singer Dld 275 52.33 41 55
4. Jean-Marie Limbourg Bel 249 47.42 36 50
5. Robert van Veenendaal Ned 247 47.04 36 35

Het was Harry Overkamp die het initia-
tief nam voor het toernooi; hij wilde
weer eens artistiek in zijn lokaal. Om
contact te leggen met potentiële deelne-
mers klopte hij aan bij Manfred Heker-
le, die hem meer dan ter wille was. Op
een uitzondering na zeiden alle bena-
derde mannen direct toe. Wat meteen
ook betekende dat het een driedaags
toernooi moest worden met uiteindelijk
19 deelnemers uit 5 landen. Daaronder
niet de minsten! Vicewereldkampioen
van 2011 Bernd Singer kwam graag
naar de Achterhoek. De Hongaarse run-
ner-up en EK-deelnemer David Keller
had er een vliegreis van 1.300 kilome-
ter voor over. Met hem reisde mee Lász-
lo Kun. Uit België kwamen onder ande-
re over de huidige 3 van zijn land Pa-
trick Vloemans, rolstoeler Johan Grimon
en de makkers Walter Crols, Jean-Marie
Limbourg en Pierre Scheers. 

Hij had de laatste seance bijna langs de kant kunnen
blijven, dan nog was Martin van Rhee de winnaar ge-
weest van het internationaal invitatietoernooi dat
werd gehouden in biljartcentrum Overkamp te Eiber-
gen. Het was voor de Groenloër een opsteker, aange-
zien hij zijn keus weer voor het eerst sinds anderhalf
jaar in de hand had. In de tussentijd is hij vader ge-
worden van zoon Milan.

Vlnr: Patrick Vloemans, Martin van Rhee en Bernd Singer

Artistiek in partycentrum Osdorp

Jop de Jong en Raymon Groot 
voldoen aan de limiet van 105 punten

Het was een superleuk artistiektoernooi
in partycentrum Osdorp te Amsterdam.
met twee nieuwelingen die de limiet van
105 punten fors overschreden. Jop de
Jong, de pas 16-jarige speler uit Bath-
men eindigde met liefst 269 punten.
Daarmee liet hij diverse ereklassers ach-
ter zich. Raymon Groot (21) finishte op
de achtste positie met 159 punten. Hij
verklaarde overigens dat hij niet mee-
doet aan de GP”s eerste klasse. Groot
verraste zichzelf met deze prestatie
maar heeft geen tijd om het artistiek te
trainen. Twee deelnemers strandden in
het zicht van de haven in hun poging
om de limiet te halen voor de eerste
klasse. Zij waren op een paar millimeter
verwijderd van de kwalificatie. John de
Bruin met 98 punten en René Kuijster-
mans via 101 punten kwamen beiden

maar één figuur te
kort. Beide spelers
hebben zelfs in de
laatste set één figuur
op enkele millimeters
gemist. Balen maar
volgende keer gaan
ze het zeker halen.
Sander Jonen won
overigens in zijn ei-
gen partycentrum
Osdorp. Hij liet 348
punten noteren na
156 pogingen.
Nieuweling Jop de
Jong, voorheen voor-
al actief bij artistiek
maar dan op een

pooltafel, eiste knap de tweede plaats
voor zich op. Zie voor filmpjes op
jopspsorts bij You Tube. Raymon Groot
sloot af op de achtste plek. 
Naam Pnt Pog
01. Sander Jonen 348 156
02. Jop de Jong 269 172
03. Peter van der Werff 266 168
04. René Dericks 262 174
05. Johnny van Mil 242 173
06. Randy Loenen 212 176
07. Robert van Veenendaal 198 170
08. Raymon Groot 159 187
09. Eric van Hoorn 159 188
10. André Renkens 121 189
11. Remy Sleijpen 110 194
12. René Kuijstermans 101 195
13. John de Bruin 98 197
14. Jan Jansen 88 199
15. Frank Verhoef 80 194

Jop de Jong. Foto: Stefan Osnabrug

Eerste GP artistiek ereklasse

Winst voor Martin van Rhee 
in warm partycentrum Osdorp

Niet alleen buiten was het warm, ook in
partycentrum Osdorp ging het er heet
aan toe tijdens de poulefase. In poule
A, waar het zestal Sander Jonen, René
Dericks, Erik Vijverberg, Peter van der
Werff, Manfred Hekerle en Martin van

Rhee de degens
kruisten, lieten allen
wel een steekje val-
len. Uiteindelijk won
een drietal spelers
vier van de vijf partij-
en. Jonen ging als
eerste op setsaldo
door en Van Rhee
plaatste zich ook
voor de kruisfinales,
dankzij een beter
percentage dan De-
ricks. 
In poule B werd ge-
streden door Rob
Scholtes, Jean-Marie
Limbourg, Walter
Crols, Johnny van
Mil, Mark Janssen en
Randy Loenen. Na
drie ronden kon het
nog alle kanten op
gaan, want drie spe-
lers hadden vier
matchpunten en de

andere drie hadden er twee. Scholtes
was na de vierde ronde zeker van
plaatsing voor de kruisfinales en in de
laatste partij moesten Van Mil en Loenen
in een onderling duel uitmaken wie hem
zou gaan vergezellen: ereklasse debu-

Er heerste een bijna tropische temperatuur in Osdorp,
waar de eerste Grand Prix biljart artistiek ereklasse
van de cyclus 2013-2014 plaatsvond. Dit seizoen
werd er voor het eerst gespeeld met 20 in plaats van
10 sets van 10 figuren, teneinde de deelnemers de no-
dige variatie te geven in de te spelen figuren. Thuisfa-
voriet Sander Jonen ging in de finale onderuit tegen
Martin van Rhee.

Martin van Rhee. Foto: www.partycentrumosdorp.nl

tant Loenen zou dat worden bij een 2-0
winst. De partij eindigde echter in een
1-2 verlies, zodat Johnny van Mil door
mocht. In de halve finales versloeg Jo-
nen tegenstander Van Mil gedecideerd
en zonder setverlies: 3-0 en een percen-
tage van 82,58. De partij Scholtes-Van
Rhee was spannend maar kwalitatief
niet hoogstaand: Van Rhee plaatste zich
voor de eindstrijd met een 3-2 overwin-
ning en 59,74% tegenover 52,73%. 
In de eerste partij Jonen-Van Rhee, in de
poulefase, werd buitengewoon goed
gespeeld. Jonen maakte in de eerste set
alle figuren, Van Rhee herhaalde dat
kunstje in de tweede set. In de derde,
beslissende set, miste Jonen pas het ne-
gende figuur. Doordat Van Rhee ook
miste, ging de winst naar Jonen: 2-1 en
86,70% tegen 79,00%. De finale be-
loofde dus wat te worden. Jonen speel-
de echter niet op zijn sterkst. Van Rhee
bleef geconcentreerd, zodat hij met 3-1
won en de eerste Grand Prix overwin-
ning van dit seizoen naar zich toe trok.
Er waren persoonlijke records voor

René Dericks (62,98%) en Walter Crols
(50,73%). De tweede Grand Prix ere-
klasse wordt gehouden van 4 tot en met
6 oktober in het Hart van Lisse. In plaats
van Martin van Rhee, verhinderd
wegens werk, zal Cock Ooms daar ac-
te de présence geven.
Poule-indeling tweede Grand Prix, Lisse:
Poule A: Jonen, Dericks, Loenen, Jans-
sen, Vijverberg, Ooms
Poule B: Scholtes, Van Mil, Crols, He-
kerle, Limbourg, Van der Werff
Tekst met dank aan Ewald Holzhaus.
Naam Pnt %
1. Martin van Rhee 12 66.78
2. Sander Jonen 10 69.89
3. Rob Scholtes 10 56.00
4. Johnny van Mil 8 52.29
5. René Dericks (p.r.) 8 62.98
6. Randy Loenen 4 46.20
7. Walter Crols (p.r.) 4 50.73
8. Manfred Hekerle 4 49.52
9. Mark Janssen 4 37.06

10. Erik Vijverberg 2 53.94
11. Jean-Marie Limbourg 2 50.51
12. Peter van der Werff 0 42.81
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Zeer geslaagd Deurne City Classic 9-ball

Nick van den Berg wint eerste editie
in sportcentrum Ames te Deurne

ke achterstand om
naar een 6-5 voor-
sprong maar ging
toch nog met 6-7
onderuit tegen de
Nederlander. In de
halve eindstrijd was
Can Salim de vol-
gende tegenstander.
Na een 5-0 tussen-
stand kwam de Duit-
ser terug tot 5-2. Ver-
der liet Van den
Berg hem niet ko-
men gezien de 7-2
eindstand. Op dat
moment was het in
de andere halve fi-
nale tussen Pascal
de Smit en Marek
Derek 2-2. De ver-
rassende Nederlan-
der geraakte 3-5
achter maar had met
5-5 weer gelijke kan-
sen. Derek trok ech-
ter met 5-7 alsnog
aan het langste
eind. Ruim na mid-
dernacht viel de be-
slissing in het treffen

tussen Nick van den Berg en Marek De-
rek uit Polen. Van den Berg liep uit naar
5-1 maar zag Derek tot 5-4 naderen.
De eindsprint was daarna voor de
Nederlander: 8-4. Pascal de Smit uit
Dordrecht eindigde op een fraaie ge-
deelde derde plaats.  De pas dertienja-
rige Jan van Lierop was in zijn woon-
plaats in de eerste sessie succesvol.
Aansluitend ging hij onderuit maar wist
in de verliezersronde daarna twee keer
tot een positief resultaat te komen. Ivo
Aarts bleek daarna een maatje te
groot.

Van den Berg kwam niet zonder kleer-
scheuren in de eindstrijd. Al in de ope-
ningsronde had hij met 7-6 zijn handen
vol aan Michael Kasper. Winst in ses-
sie twee en drie bracht de speler uit
Zaandam tegen landgenoot Gijs van
Helmond, die met 2-7 een maatje te
groot bleek. Nick van den Berg herstel-
de zich door in de verliezersronde met
7-2 Ivo Aarts opzij te zetten. Bij de laat-
ste zestien was hij met 7-1 de meerdere
van Lars Kuckherm. In de kwartfinale
ontsnapte Van den Berg tegen Wojtek
Szewczyk. Deze Pool draaide een flin-

Nick van den Berg heeft het eerste Deurne City Classic
9-ball toernooi op zijn naam gebracht. De zesvoudig
Europees kampioen poolbiljart bleef in de finale Ma-
rek Derek de baas. In sportcentrum Ames te Deurne
streden 96 deelnemers om de hoofdprijs van duizend
euro. Er bleek veel lof voor de organisatie die in han-
den was van Martin Sawicki en uitbater Harry Chara-
lampidis. Gino de Ruyter toonde zich een voortreffe-
lijke wedstrijdleider. Gezien het grote succes en de ve-
le lofuitingen zal er ongetwijfeld een tweede uitgave
van dit poolbiljartevenement komen. 

Nick van den Berg. Foto: Jimmy Worung

EK poolbiljart jeugd

Jan van Lierop, Cyriel Ledoux en
Kaylash Persad zeer succesvol
Tijdens het EK pool-
biljart voor jeugd
was de slotdag in
Sarajevo bijzonder
geslaagd voor de
pupillen van het
Nederlandse team.
Jan van Lierop be-
haalde goud, zowel
individueel en in
team. Cyriel Ledoux
kwam eveneens tot
goud met het landen-
team en hij zorgde
voor brons in het 9-
ball. Kaylash Persad
maakte ook deel uit
van het gouden lan-
denteam. 
Jan van Lierop
Europees kampioen 9-ball
bij de pupillen
Tijdens het EK Jeugd 2013 in Sarajevo
is Jan van Lierop Europees kampioen
geworden bij het onderdeel 9-ball. In
de finale versloeg hij de Duitse favoriet
en regerend kampioen Raphael Wahl.
Wahl begon sterk aan de eindstrijd en

kwam 0-3 voor. Maar Jan van Lierop
toonde veerkracht, won vijf games op
rij en versloeg Wahl uiteindelijk met
7-5. Cyriel Ledoux behaalde bij hetzelf-
de onderdeel de bronzen medaille. Hij
verloor in de halve finale van Raphael
Wahl. 

Europees kampioen teams 
bij de pupillen
Bij het onderdeel teams speelden Jan
van Lierop en Cyriel Ledoux samen met
Kaylash Persad een ijzersterk toernooi.
In de kwartfinales wonnen ze van het fa-
voriete Duitsland en in de halve eind-
strijd werd Noord Cyprus opzij gescho-
ven. In de finale was Litouwen de tegen-
stander. Nadat Jan van Lierop zijn 9-
ball partij had gewonnen en Cyriel Le-
doux zijn 8-ball duel verloren, moest de
straight pool wedstrijd de beslissing
brengen. Kaylash Persad stelde de Eu-
ropese titel veilig door overtuigend zijn
duel te winnen. De KNBB wil het pupil-
lenteam en de staf, Don du Bois en Ray-
mond Meuldijk, van harte feliciteren met
deze geweldige prestatie.

EK poolbiljart 40+ in Sarajevo

Kim Uytenbogaardt zorgt 
met zilver voor enige medaille

In het straight pool wist Kim Uyten-
bogaardt als enige Nederlander voor
een medaille te zorgen tijdens het EK
poolbiljart senioren. In de halve finale
tegen de Zweed Tom Storm trok Uyten-
bogaardt na een thriller met 75-70 aan
het langste eind. Favoriet Storm nam

Fair play Award voor
Kim Uytenbogaardt
Tijdens de afsluiting van het EK poolbil-
jart senioren in Sarajevo werd Kim Uy-
tenbogaardt extra in het zonnetje gezet.
De meest succesvolle Nederlandse spe-
ler ontving de Fair play Award. Deze
onderscheiding wordt toegekend door
de arbiters. Gedurende het toernooi ob-
serveren ze de deelnemers en bij de af-
sluiting kennen ze de onderscheiding
toe. Het kan gaan om een sportieve
handeling of om het gedrag gedurende
het gehele toernooi.

Vlnr: Jan van Lierop, Cyriel Ledoux en Kaylash Persad.
Foto: EPBF/DK

een 15-54 voor-
sprong maar zijn op-
ponent bleef kalm,
ook na 53-70. Toen
kwam hij aan de ta-
fel en besliste de par-
tij dankzij 75-70. In
de andere halve
eindstrijd versloeg
Manuel Pereira
tegenstander Reiner
Wirsbitzki na 75-52.
De finale tussen de
Portugees en de
Nederlander werd
een ongelijke maar
lange strijd. Na veel
safety shots kwam er
zelfs een shotclock
aan te pas want na

één uur was de score pas 31-5 voor Pe-
reira. De Portugees gaf daarna de winst
niet meer uit handen. Voor Uyten-
bogaardt zodoende zilver op het eerste
onderdeel van het EK. Dat zou later de
enige medaille blijken te zijn voor het
Nederlandse deelnemersveld.

Kokocup RPC te Deurne

Zege Mark Blom en Ramon den 
Teuling in sportcentrum Ames 

Op zondag 8 september is bij sportcen-
trum Ames in Deurne het nieuwe sei-
zoen van de RPC van start gegaan. Tra-
ditioneel gebeurt dat met de Kokocup,
waarbij in koppels wordt gestreden om
de ereplaatsen. Dit keer deden helaas
slechts 9 koppels mee, maar het plezier
was er niet minder om. Met name het
nieuwe team van Bojangles uit Goirle
en het duo van de Oelewappers had-
den een belangrijke bijdrage in de op-
komst door samen maar liefst vijf teams
op de been te brengen.
Vanwege het lage aantal deelnemende

koppels is ter plaatse
besloten om geen
dubbel knock-out te
spelen, maar te be-
ginnen in twee pou-
les. Na alle round ro-
bin wedstrijden was
het tijd voor de sin-
gle knock-out fase. In
de kwartfinale werd
titelverdediger Bas
van Hal uitgescha-
keld en in de halve fi-
nale werd ook de
andere titelverdedi-
ger Jan Mous uit het
toernooi geschoten.

Mous zag hiermee de kans op een unie-
ke prestatie in het water vallen; bij winst
zou hij drie keer op rij hebben gewon-
nen. In de finale bleek het team van
Mark Blom en Ramon den Teuling uit-
eindelijk de sterkste en moesten Herm
Bogers en Randy Huibers genoegen ne-
men met de tweede plaats. Al met al
toch een geslaagde dag en hiermee is
het nieuwe seizoen van start gegaan.
Iedereen veel plezier, succes en sporti-
viteit toegewenst! Met dank aan Harry
Charalampidis en zijn team van sport-
centrum Ames voor de gastvrijheid.

Vlnr: Ramon den Teuling en Mark Blom. Foto: www.rpcpool.nl

Kim Uytenbogaardt met zijn zilveren medaille en onder-
scheiding. Foto: Rudy van der Veen
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Eerste divisie topteam

BV Overkamp start met verlies en winst

Het topteam van BV Overkamp is het
seizoen gestart met verlies en winst. In
de eerste ontmoeting wonnen de gasten
van DOS Hattem met 2-4 maar in de
tweede ronde bleek BV Overkamp met
4-2 beter. Tom Emmink zette het team
op voorsprong door in het libre Jurgen
Toorneman te verslaan. Temmink startte
furieus met een serie van 142. Toorne-
man gaf zich niet direct gewonnen en
verzamelde er 71. Het was Temmink
die de wedstrijd dicteerde en finishte in
de vierde beurt met een reeks van 60. 
Axel Büscher kwam één carambole te-
kort om in het bandstoten Alexander
van Santen te verslaan. Van Santen had
na elf beurten,  met een voorsprong van
55-24, de haven al in zicht. Büscher
vocht zich terug in de wedstrijd middels
series van 7, 13 en 14. In de 21e beurt

was het toch Van
Santen die met een
serie van tien als eer-
ste aantikte. Büscher
kwam in de nastoot
één treffer tekort
voor een remise. Bri-
an ter Braak moest in
het ankerkader
47/2 de overwin-
ning laten aan Bert
Evenhuis. in 17 beur-
ten was Evenhuis als
eerste bij de finish. 
In de tweede wed-
strijd revancheerde
Axel Büscher zich in
het bandstoten.
Middels series van

13, 12 en 16 wist hij in 19 beurten de
overwinning veilig te stellen. Van San-
ten kwam tot een score van 55. Tom
Temmink boekte zijn tweede zege door
Jurgen Toorneman te verslaan in het
libre. Bert Evenhuis wist wederom het
ankerkader 47/2 te winnen van Brian
ter Braak. Met series van 39, 49 en 35
liet hij Ter Braak in elf beurten kansloos.
De Graafschap Biljarts kreeg bezoek
van Hektisch Biljartschool/BV ‘75 en
boekte een 6-0 en 4-2 overwinning. De
enige winstpartij voor de gasten kwam
op naam van kadrist André Peereboom.
Zaal Verploegen verloor de eerste con-
frontatie met De Hazelaar met 0-6. Theo
Derksen zag Peter Vandeloo in twee
omlopen de librewinst opstrijken. Tij-
dens de herkansing opereerde Zaal Ver-
ploegen beter en won met 4-2.

Tom Emmink. Foto: www.biljartcentrumoverkamp.nl

Kader poule Zuid-Nederland

Eddy Berger goed in vorm
Halfweg – Op de Klos 4-4. Al in de
openingsweek liet Eddy Berger namens
de gasten zien dat hij vroeg in vorm is.
De kopman verzamelde zijn 330 ca-
ramboles 57/2 al na drie beurten en
daarbij was een hoogste serie van
310. Ames/Optiek van Gool/De Peel
maakte een valse start door maar met
drie spelers te verschijnen in hun thuis-
wedstrijd. Desondanks behaalde men
een remise tegen de Oase. BC Tegelen
– BV ’t Luip 6-2. De kortste partij was
voor Emil van de Beek met honderdvijf-
tig treffers na zeven pogingen. 
BC Maarland/Arrows Dakservice –
Ames/Van Esch Biljarts/De Peel 8-0. In
Eijsden scoorde Ludy Keuten 230 uit 7
met een reeks van 106. Zijn teamge-
noot Maurice Sangen kwam tot een se-
rie van 178. 

Eddy Berger: 330 caramboles 57/2
na drie beurten.  

Kader poule Oost-Nederland

Michel van Silfhout 
uitblinker tegen De Veemarkt
Billardcafé De Veemarkt – Deventer '83
4-4. Heinz Schmale en Bart Siebelink
wonnen in de thuisbasis te Doetinchem.
Overkamp – De Korenmolen 6-2. Rob
Pot zorgde met tweehonderd carambo-
les na acht beurten en een hoogste se-
rie van 81 voor de kortste partij. 
BV Overkamp – Kabelrups.com/
Kronenhuis 4-4. Nu was Pot weer de
enige onder de tien pogingen maar de-
ze keer verloor hij en wel van Jan Tij-
dink: 66-120 (9). Kopman Hans Klok
moest achttien keer van de stoel voor

220 punten neo 57/2. Zijn hoogste
reeks was 112. De Pelikaan Zutphen –
Billardcafé De Veemarkt 4-4. Thuisspe-
ler Michel van Silfhout blonk uit in het
57/1. Tegen Heinz Schmale had hij na
drie omlopen 39 caramboles. Vervol-
gens pakte hij uit met reeksen van 137
en 104 en dat resulteerde in 280-38
(5). Zijn teammaat Allan Brinkert scoor-
de 110 uit 7. Opvallend is tot nu toe
het hoge aantal remises in deze poule
waardoor puntverlies aan de orde van
de dag is.    

Kader poule Midden-Nederland

Valse start voor zes teams
Zaal Verploegen – Touché 8-0. Herold
Slettenaar en Rini Megens gebruikten
respectievelijk acht en negen beurten
voor hun zeges. De Hazelaar – Moira
4-4. Eerste man Alex Ulijn stond na ze-
ven pogingen aan de eindstreep met
een totaal van tweehonderdvijftig pun-
ten 57/2. Zijn teamgenoot Jordy Kan-
ters produceerde een serie van 115.
Brand – De Hazelaar 2 8-0. Bij de thuis-
ploeg liefst drie duels onder de tien
beurten met Gunay Yildiz (6), Freddie
Adelaar (7) en Piet Adelaar (7). Touché
– DOS '71 2-6. In café-zaal 't Fabeltje
te Oss kreeg Harold Megens slechts zes
beurten van Tonnie van de Wetering ge-

zien de 75-150 (6) eindstand. Kopman
Otto Exters trok met 136-180 na negen
omlopen aan het kortste eind tegen Wil-
ly Rooijendijk. Adje van de Liefvoort
redde de eer voor de thuisploeg. De
Hazelaar 2 – De Vriendenkring 2-6. An-
dré Franken en Eric Dericks hadden niet
genoeg aan de zeven kansen die ze
kregen van respectievelijk Henk Bulte en
Jan van Dongen. Na twee ronden staan
zes teams nog altijd met lege handen.
Gelre en de Hazelaar hadden op vrij-
dag 13 september nog maar één duel
gespeeld want hun onderlinge treffen
van 10 september was niet ingevuld op
KNBB site.

Rectificatie Nederlands record artistiek
In editie juni/juli 2013 stond op pagina 22 vermeld dat Sander Jonen een
Nederlands record had gevestigd. Inmiddels is gebleken dat een Nederlands re-
cord alleen tijdens een officieel toernooi onder auspiciën van de KNBB of een ho-
gere instantie als CEB of UMB gevestigd kan worden, en niet bij een training of
kwalificatietoernooi.

Eredivisie topteam ronde 1 en 2

Puntverlies favorieten Etikon en 
A1 Biljarts/de Veemarkt

Landskampioen Etikon is de competitie
met drie overwinningen en één neder-
laag begonnen. Ook de andere topfa-
voriet, A1 Biljarts/de Veemarkt uit Doet-
inchem, bleef niet zonder schade want
het liep al tegen een remise op. Zoals
het er nu naar uitziet zal de nieuwe aan-
winst Frédéric Caudron een aantal par-
tijen spelen. Het betreft vooral thuiswed-
strijden en ontmoetingen tegen titelkan-
didaten. Bij de persconferentie op 17
augustus werd Doetinchem als sportstad
benadrukt. De spelers uitten hun wens
om de concurrentie aan te gaan met
veelvuldig kampioen Etikon. Caudron
verklaarde het leuk te vinden om terug
te keren naar de Veemarkt. In de tijd
van Ferdinand Polman was hij er al eer-
der actief.

Etikon – Wellse Vaert/Reedijk 
Bandenservice 6-0 en 6-0 
Het was meteen met volle kracht vooruit
voor de ploeg van HCR Prinsen. In
Haarlo had Henri Tilleman slechts één
beurt nodig voor zijn tweehonderd ca-
ramboles 47/2. Via series van 13 en
137 snelde Patrick Niessen in twee po-
gingen naar de finish in het 71/2. Jean-
Paul de Bruijn won het bandstoten met
100-84 (7) tegen een goed tegenstrib-
belende Roy van Raaij. In de tweede
sessie waren de bezoekers kansloos. 

De Graafschap Biljarts – 
Wellse Vaert/Reedijk 
Bandenservice 0-6 en 0-6
In Rumpt kon vooral Demi Pattiruhu
tegenstribbelen en dat was tegen Peter
de Bree. Guido Kauffeld en Ricardo
Goud bleken een maatje te klein voor
respectievelijk Ian van Krieken en Ad
Koorevaar. Voor de jeugdige thuisploeg
is het vooral van belang om ervaring op
te doen. 

Etikon – Dibo/The City 2-4 
en 4-2
De eerste verrassing was een feit toen

Patrick Niessen met 108-150 (6) boog
voor Martien van der Spoel en Jean-
Paul de Bruijn via 85-100 (6) verloor
van Jos Bongers. Henri Tilleman redde
de eer tegen Micha van Bochem. Tille-
man deed het vervolgens in stijl nog
eens over: 200-0 (1). De Bruijn revan-
cheerde zich en dat was maar goed
ook want Van der Spoel had aan één
kans voldoende tegen Niessen. 

Biljartkeu.nl/sbc Vink – 
A1 Biljarts/de Veemarkt 2-4
en 3-3
Gert-Jan Veldhuizen en Dennis Timmer
schoten tekort tegen respectievelijk Ray-
mund Swertz en Michel van Silfhout. Re-
né  Luijsterburg redde tegen Ludger
Havlik de eer: 100-60 (18). In de twee-
de wedstrijd liet Veldhuizen zijn tegen-
stander Swertz geen kans gezien de
200-4 score na twee beurten. Timmers
bleek de mindere van Van Silfhout. Het
bandstoten gaf veel spanning. Luijster-
burg finishte als eerste maar zag Havlik
in de nastoot met 24 treffers alsnog op
gelijke hoogte komen. 

BIOS/Blitz Optiek – Biljart
centrum Arnhem 2-4 en 2-4
De nederlaag van de gastheren lag niet
aan Dick Jaspers want die liet Raymon
Gielens twee keer zijn hielen zien. Ma-
rek Faus was bij de gasten goed voor
honderdvijftig punten 71/2 na twee po-
gingen.

A1 Biljarts/de Veemarkt met vlnr: Carsten Lässig, Ludger Havlik, Raymund
Swertz, Frédéric Caudron en Michel van Silfhout. 
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen  

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
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FEESTZAAL
Voor ieder feest kunt u bij ons 
terecht. Wij bieden u de volgende 
arrangementen:
Bittergarnituur à la Snookertown
Culinair rondje
Ton Appetit 3, 4 of 5 Walking Diner
LiLiE Sushi Buffet
Brabants Warm Buffet
Japans Buffet
LiLiE Japans Buffet
Bourgondisch Koud/Warm Buffet
Ton’s Bouwvakkers Buffet
BBQ Buffet Vlees en/of Vis

SNOOKER / POOL / GOLF
2 uur pool - snooker - indoorgolf - 
darts in combinatie met een van de 
volgende arrangementen:
Bittergarnituur à la Snookertown
Ton’s Bouwvakkers Buffet
LiLiE Sushi
BBQ Vlees en/of Vis
Bourgondisch koud/warm Buffet
Japans Buffet
Brabants Warm Buffet
Culinair rondje
Ton Appetit 3, 4 of 5 Walking Diner

KINDERFEESTJES
Kids “Ronaldo” Arrangement
Kids “Messi” Arrangement

Snookertown All-in Entertainment Centre, al 25 jaar uw complete uitgangscentrum!
Behoefte aan een avond vol gezelligheid, spel en plezier?
Dit alles beleeft u gegarandeerd wanneer u een bezoek brengt aan Snookertown All-in 
Entertainment Centre! U zult versteld staan van de mogelijkheden in de wereld van Snookertown. 
Het is moeilijk kiezen tussen de tal van activiteiten waarmee we u verrassen. 

Openingstijden:
Maandag  18.00 - 01.00 uur
Dinsdag  18.00 - 01.00 uur
Woensdag  18.00 - 01.00 uur

Donderdag  18.00 - 01.00 uur
Vrijdag    15.00 - 02.00 uur
Zaterdag   13.00 - 02.00 uur
Zondag    11.00 - 01.00 uur

Snookertown - Hoofdstraat 136 - 5706 AN  Helmond

Tel.: 0492 551943 / 06 53289134

Voor informatie en/of reserveringen bel: Eric Clijnk, 06 53289134
           Jordi Clijnk, 06 30767319

Naam: ....................................................................................................

Adres: ....................................................................................................

Postcode: ..............................................................................................

Plaats: ....................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................

Deze waardebon is geldig tot: .............................................................
(Waardebon is alleen geldig indien deze volledig is ingevuld.)

Kijk voor meer informatie op:

www.snookertown.nl
of mail naar: info@snookertown.nl

VRIJ (GEZELLIG)
Fiets voor twee
Paaldans Workshop
Je eigen  etsend feestje
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Waardebon is te besteden voor:

Snooker, Pool, Biljart en Indoor Golf

5,-

Pool, snooker, biljart, darts en natuurlijk de moderne golf-simulator, alles staat in het teken van 
spel en plezier. Voor zowel grote als kleine groepen is Snookertown al 25 jaar dé plaats voor 
ultiem spelvermaak! Dankzij diverse arrangementen is Snooktertown uitermate geschikt voor al 
uw feesten en partijen of zelfs voor als u niets te vieren heeft.

Feestweek 14 t/m 20 oktober 2013

Snookertown All-in Entertainment Centre in Helmond
al 25 jaar dé plaats voor uw avondje uit 

Vlnr: Jordi en Eric Clijnk

Op 14 oktober 2013 bestaat Snookertown All-in Entertainment Centre een kwart eeuw en het draait nog altijd
prima. Zoals de naam Snookertown al doet vermoeden, werd er in 1988 begonnen met alleen snookertafels,
twintig in totaal. In de loop van de jaren is de indeling aangepast aan de eisen van de tijd. Momenteel beschikt
men aan Hoofdstraat 136 in Helmond (Mierlo-Hout) over 18 pooltafels, 8 snookertafels, 4 biljarts 2.30 x 1.15 en
2 golfsimulators. Ook zijn er 6 dartsbanen en hangen er diverse TV schermen om live-uitzendingen voetbal te be-
kijken. Eveneens is een feestzaal aanwezig. In de RPC competitie spelen twee poolteams en drie dartsteams strij-
den in de PDB. Biljarters of verenigingen zijn welkom op de vier caramboletafels. 

Eric Clijnk werkt samen met zijn 20-jari-
ge zoon Jordi in het fraaie All-in Enter-
tainment Centre. Met Jordi is er fris en
jeugdig elan in Snookertown. Een nieu-
we lichting klanten
heeft dan ook zijn weg gevonden.
Snookertown is gewijzigd van een
snookerzaal naar een veelzijdig uit-
gaanscentrum met diverse arrangemen-
ten. Goed voor gegarandeerd urenlang
spelplezier! Kom eens langs bij Snoo-
kertown All-in Entertainment Centre te
Helmond. Telefoon 0492-551943 en
06-53289134 of 06-30767319. 
De openingstijden staan hieronder ver-
meld maar voor gezelschappen en ar-
rangementen zijn aangepaste tijden op
afspraak mogelijk.
Zie voor meer informatie: 
www.snookertown.nl en facebook.com/
Snookertown Helmond.

Feestweek 
14 t/m 20 oktober 2013  
Vanwege het 25-jarige jubileum van het
All-in Entertainment Centre heeft de fa-
milie Clijnk een feestweek georgani-
seerd. Het volledige programma staat
op de site van Snookertown en op Fa-
cebook maar twee avonden willen we u
niet onthouden. Maandag 14 okto-
ber is het jubileumfeest! Iedereen die
zich betrokken voelt bij Snookertown is
van harte welkom voor een hapje en
een drankje. Aanvang 19.00 uur. 
Donderdag 17 oktober is Snooker-
town normaal geopend. Tevens is er
een reünie voor (ex) leden die bij Snoo-
kertown gespeeld hebben (snooker,
pool etc.) 



De Biljart Ballen, 18e jaargang, september/oktober 2013 pagina 31

Bijzonder geslaagd evenement voor jubilerende sponsor

Nationale titels verdeeld tijdens 
Simonis Biljartlakens Landsfinale 

De jaarlijkse Simonis Biljartlakens Landsfinale, die van 28 t/m 30 juni in
Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein werd gehouden,  mag als zeer
geslaagd de geschiedenisboeken ingaan. Een speciaal cadeau voor bil-
jartlakenfabrikant en sponsor Iwan Simonis, die dit jaar haar 333e ver-
jaardag viert. De immense sfeervol aangeklede biljarthal met 24 kleine en
vier matchtafels vormde het decor voor Nederlands grootste biljartevene-
ment. Een korps van 56 arbiters en een schare aan vrijwilligers waren pa-
raat om samen met de organisatie editie 2013 tot een goed einde te bren-
gen. En daar zijn ze zeker in geslaagd.

De Wellse Vaert, kampioen in de tweede divisie driebanden

Eindstanden
Klasse A
1. Concordia Maastricht e.o.
2. ’t Ivoor ’s-Hertogenbosch
3. De Viersprong NO Overijsel

Klasse B1
1. HAS Kempenland
2. De Kuul Nijmegen
3. Carambole NO Overijsel

Klasse B2
1. Olympia Midden-Brabant
2. Inaborg Venlo e.o
3. Concordia Midden-Holland

Klasse C1
1. Wilhelmina/Eurobiljarts Zuid-Limburg
2. DOS Zwolle e.o.
3. Voorster BC Stedendriehoek

Klasse C2
1. Raddy’s Pup NO Overijsel
2. De Hangijzers Bladel
3. De Zevenwolden Groningen-Drenthe

Klasse C3
1. D.W.S. Nijmegen
2. De Wellse Vaert West-Brabant
3. Bosgenoegen Eem- en Flevoland

Damesbeker
1. Team Kempenland
2. Districtsteam Oss
3. De Plas Veen en Rijnstreek

Dagcompetitie
1. De Gildenbond Midden-Brabant
2. R.B.C. Doetinchem Doetinchem e.o.
3. Ouderenbiljart OBV Groningen-Drenthe

Tweede divisie driebanden
1. De Wellse Vaert Steenbergen

2. Biljartcentrum Arnhem Arnhem

Derde divisie driebanden
1. HND Borden Appel Zwaag
2. TOVV.NL/MCR 5 Vlaardingen
3. Didden Distributie St. Oedenrode

Vierde divisie driebanden
1. De Westhoek Van der Lee Drunen
2. D.C. Michielsen 1 Breda
3. 't Koetshuys Haarlem

De Westhoek/Van der Lee Schilderwerken, kampioen in de vierde divisie 
driebanden

Olympia uit Waalwijk, kampioen in de B2 klasse 

Wilhelmina/Eurobiljarts, kampioen in de C1 klasse

Team Kempenland, kampioen bij de dames. Foto’s: André van Hattum
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16 t/m 19 januari

Onder auspiciën van
de KNBB sectie driebanden

De nationale titelstrijd driebanden met diverse Europees- en wereldkampioenen w.o.: 
Dick Jaspers, Jean-Paul de Bruijn, Glenn Hofman en Raimond Burgman

Multifunctioneel centrum De Werft
Huygenstraat 73 Kaatsheuvel

Toegang gratis

KNBB
Biljartpoint Masters

driebanden 2014

Sec e
Driebanden

www.debiljartballen.nl

Gratis verzorgde Biljart clinic &
25% korting op het lesgeld
voor het seizoen 2013-2014

Hektisch Biljartschool
Edgar de Hek
Poortenaarlaan 74
3431 RJ Nieuwegein
Tel: 06-21803927
edgar@hektischbiljartschool.nl
www.hektischbiljartschool.nl

Deze coupon ingeleverd bij de verzorgde biljartclinic geeft recht 
op 25% korting op het lesgeld voor het seizoen 2013-2014.

De clinicdagen zijn 5-10, 6-10, 13-10 en 20-10
(bij teveel aanmeldingen worden er extra clinic dagen toegevoegd)

#

#

##

Ter gelegenheid van de opening van het eigen pand
van Hektisch Biljartschool is er een speciale actie:

Knip onderstaande bon uit en meld u aan via:
edgar@hektischbiljartschool.nl

Full service voor al uw biljartwensen
Verkoop van keuen en accessoires

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

Oss * Batavenweg 6H * 5349 BB * Oss * Tel.: 0412-644426
Openingstijden zaterdags van 11.00 uur t/m 12.30 uur. 

Dan zijn de reparaties klaar terwijl u wacht en staat de koffie voor u klaar.
Andere dagen en tijden volgens telefonische afspraak: 06 53 340 409




