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Bandstoten klein 2e klasse 16-18 mei

Nationale finale in Hengelo
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Het nationaal kampioenschap bandsto-
ten klein tweede klasse wordt van 16
t/m 18 mei gehouden bij HCR Leemreis
aan Spalstraat 40 in het Gelderse Hen-
gelo. De organisatie is in handen van
vereniging Concordia '54. In de tweede
klasse gaan de moyennes van 2.30 tot
3.50 en de partijen zijn klaar na vijfen-
zeventig caramboles. Mike Nijman van
vereniging De Beurs heeft zich met een
gemiddelde van 4.08 als eerste ge-
plaatst. Hij wordt op de voet gevolgd
door Sjoerd Breas met 3.74 en John Sta-
venuiter (3.65). Cor de Ree, voorzitter en
competitieleider PK van het district
Maastricht staat met 3.26 op de zesde
positie, direct achter Alex ter Weele. Op

vrijdag 16 mei is de aanvang 15.00 uur
en de laatste partijen beginnen dan om
20.30 uur. Zaterdag gaan de acht deel-
nemers om 11.00 uur van acquit en deel
twee van ronde vijf start dan om 19.30
uur. Zondag wederom 11.00 uur en dan
valt de beslissing in de partijen van
12.30 uur, 14.00 uur en 15.30 uur.  
Naam Vereniging Gem
1. Mike Nijman De Beurs 4.08
2. Sjoerd Breas Kwadendamme 3.74
3. John Stavenuiter De Carambole 3.65
4. Frans Koolen Swift ’71 3.55
5. Alex ter Weele EGB 3.38
6. Cor de Ree De Ketsers 3.26
7. Kasper Sturre Emmen ’65 3.22
8. Ruud van Loosbroek Kerkzicht 2.88 

Martin van de Water B.V.
Liessel

Tel. 0493-342059

Cor de Ree
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Hulde voor een bijzonder mens

Onderscheiding voor Bennie Deegens
BORCULO - Hij mocht eigenlijk
niets weten, Bennie Deegens, maar
natuurlijk had hij wel een vermoe-
den dat het een bijzondere dag zou
worden.  
Zo was Agnes, zijn vrouw, rond vijf
uur al wakker. ,,En toen ze in haar
EHBO pakje stond, omdat ze me
mee wilde nemen naar een Rode
Kruisdag, zag ik dat ze haar hoge
hakken eronder had.’’

Door: Frits Bakker

Bennie Deegens (65) uit Borculo) moet
er achteraf nog om lachen. Toen hij la-
ter, met de auto, de parking opdraaide
van het gemeentehuis in Berkelland,
kwamen ook Patrick Niessen en zijn
vriendin Marietje net aan. ,,Ik dacht eer-
lijk gezegd wel al dat er iets moois ging
gebeuren, maar toen wist ik het zeker.’’
De KNBB’er, de bestuurder, de succes-
volle teamcoach, de vakbondsman, ja-
renlang voorzitter van de onderne-
mingsraad bij Vredestein Banden, de
omroepman, sinds vorig jaar de Euro-
pese biljartbestuurder, organisator van
toernooien werd op de dag voor
koningsdag benoemd als lid in de Orde
van Oranje Nassau voor zijn grote ver-
diensten in werk en samenleving.
,,Ik was natuurlijk blij verrast’’, vertelde
hij. ,,Het was een plechtig gebeuren,
maar ook heel mooi om mee te maken.
We waren met zo’n 250 mensen, want
iedereen die werd onderscheiden,
mocht zijn aanhang meenemen.’’
Het werd een heuglijke dag voor de bil-
jartpromotor in hart en nieren: ,,We zijn
na afloop met de familie en de vrienden
uit het biljart naar Hotel Prinsen gegaan
voor een lunch. Bijzonder gezellig,
moet ik zeggen. Zelfs Patrick Niessen,
de bondscoach, heeft daar een traantje
gelaten. Want Bennie, zei hij, die zit hé-
lemaal in mijn hart.’’

Korte opsomming van 
functies, werk en 
verdiensten

• Bijna 44 jaar bij Vredestein Banden
gewerkt, veel gedaan voor de vakbe-
weging, voorzitter van de onderne-
mingsraad geweest en cao’s afgeslo-
ten.

• Bestuurslid van de Stichting regionale
omroep, begaan met het programma
beleidsmakend orgaan.

• KNBB bestuurslid van de Vereniging
Carambole met Topsport in de porte-
feuille.

• Bondsbestuurder portefeuille topsport
voor klassieke spelsoorten, drieban-
den, pool en snooker.

• Vice voorzitter van de CEB, Europese
biljartbond.

• Tien jaar topteam coach van het suc-
cesvolle team van Haarlo, dat tien na-
tionale en vijf Europese titels heeft be-
haald.

Officiële presentatie 5-Ballspel 
op vrijdag op 27 juni as

De KNBB is al lange tijd bezig met het
ontwikkelen van een nieuwe spelsoort,
5-Ball genaamd. Gedurende het hele
weekend van de Landsfinale in Nieuw-

egein (27 t/m 29 juni) kan er in een
speciale ruimte kennis gemaakt worden
met het nieuwe 5-Ballspel. 
Men kan het 5-Ballspel zelf spelen en
uitleg krijgen over de spelregels. Ook
zal de verkoop van de ballen voor het
5-Ballspel van start gaan. Tijdens de
Landsfinale zijn deze sets ballen tegen
een zéér speciale prijs te koop. 
Komt allen naar de Landsfinale en er-
vaar de nieuwe uitdaging van het bil-
jarten in het 5-Ballspel !!!!

Nieuwe procedure sportprijzen
In de nabije toekomst zal het mogelijk
zijn om via de website zelf prijzen voor
kampioenschappen te bestellen. Er
wordt een link doorgezet op de voorpa-
gina van de KNBB Vereniging Caram-
bole website. Via deze link kunnen
districten, gewesten en organisaties, die
een kampioenschap organiseren, hun
prijzen bestellen. De opdrachtgever (de
besteller) dient altijd het afleveradres in
te vullen, op de voorbestemde plaats op
de website. Ook dient men altijd 2
emailadressen (de ‘correspondentiea-
dressen’) in te vullen.

Procedure en werking 
Districten
Het bondsbureau heeft in de eerste
twee maanden van een nieuw kalen-
derjaar de nieuwe kalender gereed,
waar in het eerstkomende seizoen de
kampioenschappen op districts-, ge-
westelijk- en nationaal niveau vermeld
staan. Deze volledige kalender wordt
ook aan de leverancier van sportprijzen
toegezonden. Concreet betekent dit dat
districten, dus de wedstrijdleiders,  tus-
sen maart tot op zijn laatst augustus hun
benodigde prijzen al kunnen bestellen.
Drie weken voor aanvang van elk kam-
pioenschap krijgt de wedstrijdleider van
een district, gewest of organisatie een
herinnering van de leverancier of ze de
prijzen hebben besteld. Uiterlijk de
maandag voorafgaand aan het kampi-
oenschap zullen de bestelde prijzen
en/of benodigde artikelen, geleverd
zijn. 
De districten hebben de keuze uit 3 vor-
men van de medailles. Voorheen werd
alleen de gouden medaille uitgereikt, nu
wordt de mogelijkheid geboden om
goud, zilver en brons te bestellen. Ook
krijgt men de mogelijkheid om een aan-
denken voor de plaatsen 4 t/m 8 te be-
stellen. Hiervoor worden dan 5 moge-
lijkheden aangeboden. Uiteraard is
men vrij om dit te bestellen. Facturatie
geschiedt rechtstreeks naar de distric-
ten.

Procedure en werking 
Gewesten
Voor de wedstrijdleider van het gewest

geldt dezelfde procedure, zoals ver-
meld voor de districten. Ook hier geldt
een keuze uit 3 vormen van medailles.
Voor de plaatsen 4 t/m 8 is er één arti-
kel. Het is een doorzichtige glasplaat,
formaat 12 x 10 cm. Dit is geen ver-
plichting maar een mogelijkheid die ge-
boden wordt. De facturatie voor de ge-
westen geschiedt rechtstreeks naar de
KNBB.

Procedure en werking 
Nationale 
Kampioenschappen
Het bondsbureau wijst de NK’s toe aan
een organisatie, na goedkeuring door
districten en gewesten. De organisaties
krijgen 3 weken van te voren de uitno-
digingen toegezonden waarin ook staat
vermeld om de prijzen te bestellen.
Ruim anderhalve week van te voren
krijgt de organisatie een herinnering
van de leverancier of de prijzen daad-
werkelijk besteld zijn. Ook hier geldt
een zelfde bestelprocedure, als om-
schreven bij districten en gewesten.
Er is een afwijking in de te bestellen mo-
gelijkheden. De commissie heeft één
medaille en grootte bepaald (70 mm
rond met KNBB embleem) die voor alle
NK’s hetzelfde zijn. Het KNBB embleem
wordt rood ingekleurd. Voor de plaat-
sen 4 t/m 8 kan men glasplaatjes be-
stellen die in één formaat te bestellen
zijn (glasplaat grijs beplakt, afmeting
15 x 12 cm).

Belangrijke opmerkingen
Bij geen correcte bestelling of levering
dient er altijd contact te zijn tussen de
besteller en leverancier. Telefoonnum-
mer en emailadres moeten bij beiden
bekend zijn.

De website zal voor 80% al vast inge-
vuld zijn. Teksten kunnen door de be-
steller zelf ingevuld worden in de daar-
voor bestemde tekstregels.

Elk district krijgt twee vlaggen toege-
zonden die niet meer teruggestuurd
hoeven worden. Het district wordt ver-
antwoordelijk gesteld om de vlaggen bij
kampioenschappen op te laten hangen. 
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Driebanden groot 2e klasse

Nederlandse titel Peter van der Scheur
bij Overkamp in Eibergen

Foto: Johan Jansink

Tijdens het NK driebanden groot twee-
de klasse waren er na vijf ronden drie
koplopers met acht punten. Peter van
der Scheur 0.632, Benny Smits 0.582
en Danny Molier 0.528. Robert van der
Griend zat met zeven punten en 0.623
op het vinkentouw. In de voorlaatste ses-
sie verloor Molier van Van der Scheur
en Smits ging onderuit tegen Van der
Griend. Daardoor werd Peter van der
Scheur met tien punten nu alleen lij-
staanvoer. Robert van der Griend rukte
met negen punten op naar de tweede
positie. Benny Smits en Danny Molier
volgden met elk acht punten. In de slot-
ronde maakte Van der Scheur geen fout
tegen Smits: 25-20 (36). Het duel om
de tweede plaats tussen Molier en Van
der Griend leverde een benauwde 25-

24 (31) zege op voor Danny Molier.
Als troostprijs had Robert van der
Griend al in de derde sessie voor de
kortste partij gezorgd met vijfentwintig
caramboles na zestien beurten: 1.562.
Ook realiseerde hij met 0.658 het beste
algemeen moyenne van iedereen. De
hoogste serie kwam met negen treffers
op naam van John Kuijken. Het NK
werd georganiseerd in biljartcentrum
Overkamp te Eibergen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter van der Scheur Betty Boop 12 0.655 7
2. Danny Molier Oogh van Vlaardingh 10 0.562 7
3. Robert van der Griend BF ’t Gooi 9 0.658 6
4. Benny Smits DAB 8 0.583 5
5. John Kuijken Bolwerk ’81 7 0.578 9
6. Martien van den TillaartWapen van Liempde 4 0.533 4
7. Peter Boers Honky Tonk 4 0.530 6
8. Harrold Slijkhuis Martin 2 0.501 6

Bandstoten 3e klasse 2-4 mei

Nederlands kampioenschap in Oss
Het Nederlands kampioenschap band-
stoten klein derde klasse vindt van 2 tot
en met 4 mei plaats in Oss. Plaats van
handeling is café De Wiek aan Ver-
lengde Torenstraat 22. Met een partij-
lengte van 55 caramboles zijn de moy-
ennegrenzen 1.50 tot 2.30. 
Op vrijdag 2 mei is de aanvang om
19.00 uur. Zaterdag en zondag wordt
om 11.00 uur begonnen. De organisa-

tie is in handen van vereniging SOKO.
Naam Vereniging                   Gem
1. Piet Knol Halfweg 2.76
2. Carlo van der Doelen De Hazelaar 2.66
3. Alex Binnema De Klameare 2.51
4. René van Hak Voegersbedr. Smetsers 2.40
5. Ton Kerkhof Wapen van Ameide 2.30
6. Peter Hendriks Wapen van Epe 2.25
7. Johan Peer HWA 2.03
8. Toine Brooijmans Bellevue 1.99

Kader 38/2 jeugd

Jordy Jong winnaar NK in Lelystad

Vijf deelnemers streden tijdens het NK
kader 38/2 jeugd om de hoofdprijs.
Vier spelers mochten 125 caramboles
maken en Jeffrey Lenaers had de op-
dracht van 150 treffers. In het Schouw-
spel te Lelystad eindigden Jordy Jong en
Jeffrey Lenaers beiden met zes punten.
Lenaers had met 12.37 een beter moy-
enne gespeeld dan de 11.00 van Jordy
Jong. In het door vereniging De Jol ge-
organiseerde evenement gaf echter het
percentage gespeeld algemeen ge-
middelde de doorslag ten opzichte van
het aanvangsmoyenne. Met 157.14%
bleek de Nederlandse titel voor Horna
speler Jong. Lenaers moest met
103.14% genoegen nemen met de
tweede positie. Hij had met 12.37 het
hoogste gemiddelde van iedereen en
dat ging ook op voor zijn serie van 68.
Het beste partijmoyenne kwam met 125

Vlnr: Yannik Jansen, Jeffrey Lenaers, Jordy Jong, Daisy Werdekker, Hans Snellen
jr. en Frans van Hoeij. Foto: Frans van Doorn

caramboles na zes beurten (20.83) op
naam van Hans Snellen jr, die als derde
finishte.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jordy Jong Horna 6 11.00 43
2. Jeffrey Lenaers Onder Ons ’67 6 12.37 68
3. Hans Snellen jr. JBV Amorti 4 8.84 63
4. Yannik Jansen De Veemarkt 2 6.86 38
5. Daisy Werdekker 't Centrum 2 3.87 30

Libre hoofdklasse 2-4 mei

NK bij Pommerans in Losser
Vereniging Pomerans 1928 heeft de
touwtjes in handen tijdens het NK li-
bre klein hoofdklasse dat van 2 tot
en met 4 mei wordt gehouden.
Speellocatie is grand-café Smit aan
Brinkstraat 34-36 te Losser. In de
hoofdklasse zijn de gemiddeldes
7.00 tot 11.00 en de duels worden
beslist over honderdvijftig carambo-
les. Regionaal favoriet is Edwin Tie-
man uit Almelo. Hij bezet met een
moyenne van 12.57 de tweede
plaats achter Danny van Veldhoven
(12.67). De derde plek op de plaat-
singslijst is voor Albert Kwaks van
vereniging NGTR. Kwaks heeft als
thuisbasis biljartcentrum JBGB aan
Maassingel 474 te Den Bosch. De
openingsronde is vrijdag 2 mei om
11.00 uur. Het eerste deel van ron-
de drie staat die dag om 19.00 uur
op het programma. Op zaterdag
volgt dan het tweede gedeelte we-
derom om 11.00 uur en de partijen
duren dan tot laat in de avond. Ook
op zondag gaan de librespelers om
11.00 uur van acquit en dat betreft
het tweede gedeelte van de zesde
ronde. Aansluitend is om 13.00 uur
en 15.00 uur de slotronde.   

Naam Vereniging Gem
1. Danny van Veldhoven Het Klaverblad 12.67
2. Edwin Tieman BCA Almelo 12.57
3. Albert Kwaks NGTR 10.73
4. Dirk Jan Kok De Wurf 10.60
5. Richard Blouw De Mijnen 9.71
6. Jan Sipma De Bleek 9.37
7. Sjeng Cuypers De Maasoever 9.21
8. Ad de Rooij Vega 8.00

Albert Kwaks. Foto: Boy de Groot
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Dames libre 2e klasse gewest ZN afd. 1 + 2

Petra Sip en Gonny Roulaux plaatsen
zich in 't Ven te Venlo voor NK

Vlnr: Elly van Haperen, Daniëlla de Vos, Petra Sip, Marina Peters, 
Marijke Cuijpers, Chantal Arntz, Maria van Hoof en Gonny Roulaux. 
Foto: Carien Schuurmans

De gewestelijke finale dames libre klein
tweede klasse van ZN afdeling 1 en 2
leverde voor Petra Sip en Gonny Rou-
laux een plaats op tijdens het NK in
Westernieland. In café-feestzaal 't Ven
te Venlo bleek Petra Sip het meest suc-
cesvol. De deelneemster van DGP,
district Midden-Brabant, behaalde tien
punten na zeven duels. Liefst vier dames
eindigden met acht punten. Thuisspeel-
ster Gonny Roulaux bleek de gelukkige
en bezette daarmee de tweede plek. Zij
zorgde met 1.83 voor het beste alge-
meen gemiddelde en via 3.75 tevens
voor het hoogste partijmoyenne. Haar

hoogste serie van zeventien werd ook
gerealiseerd door Chantal Arntz. Marij-
ke Cuijpers is door haar derde plek eer-
ste reserve. Het NK is van 2 tot en met 4
mei in Westernieland en voor gegevens
zie elders in De Biljart Ballen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Petra Sip DGP 10 0.81 7 
2. Gonny Roulaux 't Klötske 8 1.83 17
3. Marijke Cuijpers ODS 8 1.06 7
4. Maria van Hoof De Zwaan 8 1.21 9
5. Chantal Arntz 't Kempke 8 1.44 17
6. Marina Peters De Ketsers 6 1.51 10 
7. Daniëlla de Vos 't Dobbertje 6 1.28 10
8. Elly van Haperen De Arend 2 0.69 7

Libre klein dames 2e klasse 3-4 mei

Laatste NK vindt plaats in Veendam
Op 3 en 4 mei wordt bij WBC ’68 aan
De Reede 1 te Veendam het NK libre
klein dames tweede klasse gehouden.
Gezien de publicatie op de site van
KNBB-vereniging Carambole is dit de
laatste keer dat een dergelijk toernooi
wordt georganiseerd. Vanwege de
drukte op de biljartkalender is besloten
dat de dames geen apart NK meer heb-
ben maar zich kunnen inschrijven bij de
senioren. 
In deze klasse wordt er met interval ge-
speeld. De caramboles gaan van 28 tot
en met 72. De daarbij behorende moy-
ennes schommelen tussen 0.74 en

2.18. Er zijn vier biljarts beschikbaar en
de aanvang is op zaterdag 3 mei om
11.00 uur. Vier rondes staan er die dag
op het programma en op zondag gaan
de dames wederom op dat tijdstip van
acquit. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Janet Kwast Harlingen 2.18 72
2. Gonny Roulaux 't Klötske 1.83 64
3. Marga Klein 't Zonneke 1.81 64
4. Siepie Ebbes Club 70 1.33 47
5. Hetty Dorgelo BCH ’95 1.05 38
6. Ada Gerritsen BCA Almelo 1.03 38
7. Petra Sip DGP 0.81 32
8. Carol Roest Holle Bolle Gijs 0.74 28

NK tweede klasse kader 38/2 in Rosmalen

Folke Spakman slaat toe 
bij Sportfoyer De Hazelaar

Met een verschil van 6.00 in moyenne
is Folke Spakman bij Sportfoyer De Ha-
zelaar in Rosmalen kampioen van
Nederland geworden in de tweede
klasse kader 38/2. 
De biljarter uit Haren gaf in de tweede
ronde zijn visitekaartje af door in drie
omlopen te winnen van Nathaniel
Nguyen. Samen met Piet van Dooren
ging hij na drie ronden met zes punten
aan de leiding. Het gemiddelde was
toen al ruim in zijn voordeel. Toch ging
het even mis, want zowel in de vierde
als vijfde ronde werd een nederlaag ge-

leden. Ook Piet van
Dooren moest afha-
ken en kon verder
geen partij meer ver-
zilveren. 
De latere kampioen
herstelde goed en
kwam in zijn voor-
laatste treffen tot
winst, waardoor zo-
wel Harold Megens,
Mark Bakker als
Folke Spakman met
acht punten de fina-
leronde in gingen.
Megens van Touché
uit Oss klopte Van
Dooren en eindigde
op tien punten. Het

duel tussen Spakman en Bakker was
dus alles bepalend. Dat werd dan ook
een zinderende confrontatie, waarin
Spakman uiteindelijk in zeven beurten
met 200-160 aan het langste eind trok
en op moyenne kampioen werd. Naast
de nationale titel kon Falke Spakman
ook de eer opstrijken voor het beste
algemeen moyenne, de hoogste serie
van 140 en de korste partij in drie beur-
ten. 
Eerder wist Sjeng Burhenne van BC Te-
gelen de vierde plaats in te nemen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Folke Spakman De Harmonie 10 23.61 140
2. Harold Megens Touché 10 17.61 108
3. Mark Bakker BCO 8 16.17 68
4. Sjeng Burhenne BC Tegelen 8 15.32 105
5. Johan Rodermond De Bun 6 16.74 88
6. Piet van Dooren DUBAC 6 14.42 128
7. Bas Reedijk Posthoorn 6 14.15 66
8. Nathaniel Nguyen Wellse Vaert 2 12.50 90

Vlnr: Harold Megens, Folke Spakman en Mark Bakker

Artistiek 1e klasse

Belgen Scheers en Limbourg heersen 
op NK bij HCR Prinsen in Haarlo

Het NK artistiek eerste klasse werd in HCR Prinsen te Haarlo gedomineerd
door twee Belgen en een Oostenrijker. Na de zeven sets was het Wilhel-
mus voor Pierre Scheers. Zijn Belgische landgenoot Jean-Marie Limbourg
eindigde als tweede. De Oostenrijker Manfred Hekerle eiste de derde po-
sitie op. 
Scheers stond alleen na de openingsset
niet op de eerste plek. De eveneens in
poule B spelende Hekerle was de eerste
koploper met 37 punten. Na set A, de
tweede set, nestelde Pierre Scheers zich
aan de leiding nadat hij daarin 49 pun-
ten had gescoord. Een van zijn drie 10-
punters realiseerde hij in deze set. Man-
fred Hekerle verloor één plaats en Jean-
Marie Limbourg bleef derde. Na de
zesde en dus voorlaatste set was Pierre
Scheers met 249 punten royaal koplo-
per. Jean-Marie Limbourg volgde met
217 op gepaste afstand. Mark Janssen,
dezelfde poule als Scheers en Hekerle,
volgde met 204 punten als derde. Ro-
bert van Veenendaal (199) en Manfred
Hekerle (185) hadden ook nog podi-
umkansen. In de afsluitende zevende
sessie behaalde Pierre Scheers in set F
37 punten en daarmee was de titel met

een totaal van 286 voor hem. Runner-
up Jean-Marie Limbourg verzamelde in
poule A bij set F liefst 46 punten en
dankzij 263 punten ging het zilver naar
hem. Mark Janssen voegde maar 23
punten aan zijn totaal toe en viel
daardoor terug naar de vijfde positie.
Manfred Hekerle profiteerde en bracht
zijn totaal na een score van liefst 59 op
244. Robert van Veenendaal (232) ein-
digde net naast het erepodium. Het toer-
nooigemiddelde was 42.54%.
Naam Pnt Pog %
1. Pierre Scheers 286 157 54.47
2. Jean-Marie Limbourg 263 166 50.09
3. Manfred Hekerle 244 177 46.47
4. Robert van Veenendaal 232 164 44.19
5. Mark Janssen 227 178 43.23
6. Cock Ooms 193 180 36.76
7. Eric van Hoorn 177 178 33.71
8. Eric van Kampen 165 181 31.42

Foto: Manfred Hekerle
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Driebanden 2e klasse district Nijmegen

Jan van Klompenburg 
op gemiddelde
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan van Klompenburg Moira 10 0.518 6
2. Jacky Ritmeyer Juliana 10 0.482 4
3. Ben Hengeveld De Klok 8 0.408 4
4. Winus Giezen De Treffers 7 0.447 5 
5. Gert Jan van de Ven De Vriendenkring 7 0.398 5
6. Hans Voss 't Ottertje 6 0.480 6
7. Paul Kolkman 't Ottertje 6 0.428 6
8. Marco Kersten De Corner 2 0.454 4

Klasse B2 district Berkel & Slinge

Team Ellenkamp brengt titel 
bij HCR Prinsen in Haarlo

Foto: Alie Prinsen

Het driebanden klein team van BV El-
lenkamp/HCR Prinsen is kampioen ge-
worden in het district Berkel & Slinge.
De ploeg bestaat naast de 88-jarige Jan
Eijsink uit kopman Dinand Prinsen, Jan

Timmerije en Arjan Willems. In poule A
van de B2 klasse was een 30-23 uitne-
derlaag bij Driesprong voldoende voor
het feest. Bij dit district zijn er drie pou-
les in de B2 klasse. 

Bandstoten 2e klasse gewest NON

Volle buit 
Kasper Sturre
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Kasper Sturre Emmen '65 14 3.22 26
2. René Berg Midwolda 79 12 3.33 25
3. Gerrit de Vries Lollum/Waaxens 8 2.75 13
4. Aaldries Hoekstra De Bleek 8 2.71 17
5. Henk Pannen Oudleusen 6 3.11 18
6. Eric Binnenmars Den Mariënberger 4 2.96 22
7. Douwe Hovinga Oudleusen 4 2.57 15
8. Jan August Minke Padberg 0 2.53 22

Klasse B1 district Venlo

BC Tegelen 1 prolongeert titel
Al in de voorlaatste
wedstrijd wist het
eerste team van BC
Tegelen in de B1
klasse van het district
Venlo het kampioen-
schap met een jaar
te verlengen. Het
drietal met kopman
John van Tienen, An-
dré Tan en Graad
Kolkman had toen
voldoende aan een
5-2 zege op De Jor-
daan. Noud van Ha-
ren viel in totaal drie
keer in voor Tan. Van
Tienen verhoogde
zijn competitiegemid-
delde van 0.788 naar
0.898 en de hoogste serie was elf. An-
dré Tan ging van 0.624 naar 0.653,
met een hoogste reeks van acht. Kolk-
man eindigde op 0.581 terwijl hij met
0.564 begonnen was. In de eindstand
had kampioen BC Tegelen na 26 duels
118 punten. Runner-up 't Klötske volgde
op acht punten en De Jordaan stond

daar zes punten achter. De partij met
het beste moyenne was met 2.000 voor
Koen van den Hombergh van De Bas-
cule. René Dericks realiseerde namens
Ames/De Peel met dertien caramboles
de hoogste reeks in deze klasse. René
Peters van 't Klötske zorgde met 27 uit
21 voor de kortste partij.

Vlnr: André Tan, John van Tienen en Graad Kolkman.
Foto: Huub Leijendeckers.  

Damesteams district Kempenland

De Zwaan uit Middelbeers de beste
De damesfinale district Kempenland
voor teams werd met drie ploegen ge-
speeld. De Zwaan uit Middelbeers
bleek met 48-36 te sterk voor Combi
'95. Combi '95 op haar beurt zette
districtsteam Kempenland met 52-41
opzij. De Zwaan behaalde tegen
districtsteam Kempenland wederom 48

punten terwijl de tegenstandsters op 38
bleven steken. Het winnende viertal be-
stond uit Riek Willems, Tineke van Hoof,
Maria Timmermans en Maria van Hoof. 
Team Pnt
1. De Zwaan 96
2. Combi '95 88
3. District Kempenland 79

Bij HBC in Hoogeveen

Clinic Jean-Paul de Bruijn en 
Raymund Swertz 30 mei 
HBC Hoogeveen organiseerde in febru-
ari 2014 de Euro Grand Prix bandsto-
ten. Ten behoeve van deze GP werd
een verloting gehouden met als hoofd-
prijzen clinics van Jean-Paul de Bruijn
en Raymund Swertz.
De trekking van deze verloting zal

plaatsvinden op vrijdag 15 mei in het
clubgebouw van HBC. 
In overleg met De Bruijn en Swertz
wordt de clinic gehouden op vrijdag 30
mei 2014, eveneens in het clubgebouw
van H.B.C. Prijswinnaars krijgen 15
mei bericht.

In Memoriam Ruud van Diepen 
Zondag 9 maart 2014 is Ruud van Die-
pen, lid van Karper ’83 uit Mierlo-Hout,
na een langdurig ziekbed, een week na
zijn 53e verjaardag overleden.
Ruud maakte samen met een aantal col-
lega biljarters omstreeks 2010 de over-
stap van DBC Sandré naar Karper ’83.
Daarvoor was Ruud als biljarter al actief
bij GMV, een destijds bekende vereni-
ging in het toenmalige district Helmond.
Ruud heeft jarenlang in de C1 competitie
gespeeld en steeds deel uitgemaakt van
de vaste kern van dit team. Op Ruud kon
je bouwen. Hij ging altijd vol voor de
punten, en of dat uiteindelijk uitmondde
in winst of verlies was voor Ruud minder
belangrijk, gezelligheid en ontspanning
was het hoofddoel. Na de wedstrijd
even naborrelen, met een glas limonade
daar ging het om.
Tijdens persoonlijke kampioenschappen was Ruud ook altijd van de partij, libre
1e klasse en een klas lager bandstoten. Waarbij bandstoten als specialiteit aan-
gemerkt kan worden. In 2010 won Ruud de districtfinale 1e klasse libre in zijn
“thuisbasis”, en in de 2e klasse bandstoten zaten vele “goede” biljarters niet echt
rustig op hun stoel als ze punten nodig hadden en tegen hem moesten spelen, hij
kon gewoon elke bal. Ruud had vele goede eigenschappen maar was tijdens
wedstrijden zeker geen Sinterklaas, verzamelen moet jezelf maar doen. En voor
diegenen die dat niet kunnen, die gaan maar driebanden was de uitleg van
Ruud.
Ruud zat niet alleen in zijn vrije tijd in het groen, jarenlang heeft hij gewerkt als
hovenier, gedetacheerd bij het Elkerliek ziekenhuis. Hier staat geen plantje of
struik wat hij nooit gezien heeft. Met een stemgeluid waarmee menigeen met een
hardhorende partner zeer blij mee zou zijn, stak Ruud de ziekenhuisbezoekers
altijd een hart onder de riem.
Het optimale groen was voor Ruud het sportveld waar zijn kinderen actief wa-
ren. Met name de voetbalvelden waarop zijn zeer getalenteerde zoon Dylan de
wedstrijden speelde. Ruud was erbij tot het echt niet meer ging. Een voor velen,
tot aan de crematiedienst, onbekende hobby van Ruud was zingen met zijn
dochters tijdens het koken. Liedjes van Celine Dion hadden de voorkeur.
Toen ongeveer 2 jaar geleden de diagnose kanker gesteld werd, bleef Ruud po-
sitief, zeer positief. Hij stelde zijn bezoekers op hun gemak, gaf iedereen het ge-
voel dat het wel goed zou komen, wilde per se in het C1 team blijven. Ook pri-
vé liep het niet allemaal over rozen, iedereen zat ermee. Ruud zei, ik zorg er-
voor dat alles goed geregeld wordt. En dat heeft hij gedaan! Wij van Karper
’83, en met ons vele anderen zullen waarschijnlijk nooit meer in contact komen
met zo’n goed mens, met zo’n positieve instelling, en zo’n  zorgzaamheid. 
Aan de bar zullen we nog vaak over Ruud napraten, voornamelijk met veel res-
pect, en over de vele toch humoristische belevenissen die wij mee mochten ma-
ken.
Ruud is na een zeer emotionele dienst, onder overweldigde belangstelling, don-
derdag 13 maart gecremeerd.

In Memoriam Thijs van Asten
Geschokt hebben wij vernomen dat
na een extreem kort ziekbed van
slechts enkele weken zaterdagmiddag
19 april 2014 Thijs van Asten op 72-
jarige leeftijd is overleden. Thijs heeft
gelukkig weinig geleden en is rustig in-
geslapen. Thijs was bijna 31 jaar lid
van biljartvereniging 't Ivoor te Boxtel.
Thijs was 10 jaar lang voorzitter, ja-
renlang wedstrijdleider PK's, selfmade
kaderspeler, C1-speler, medewerker
(herstructurering) arbitersopleiding en
(districts- en jeugd)trainer en zal in al
die hoedanigheden gemist en her-
dacht worden maar zeker ook de
mens daarachter. Nooit stond Thijs

voorop maar hij was - ondanks of misschien dankzij zijn interesses op velerlei ge-
bied - er wel vaak bij als er op biljartgebied iets te doen was. Nooit was hij ne-
gatief en altijd zocht en stimuleerde hij het positieve in zijn medemens.

Wij wensen zijn vrouw Annie, kinderen, schoonfamilie en kleinkinderen veel
sterkte bij het verwerken van dit onverwachte verlies.

Bestuur biljartvereniging 't Ivoor.
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Geuzendijk 35 I 6002 TA Weert I tel (+31)(0)495 - 524300
www.blaakven.nl

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

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

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

café - darts - biljart

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

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

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!

Billardcafé “De Veemarkt”
Fam. Sloots

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

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

7 Dagen
per week geopend

Café Zaal Eetcafé

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

• biljart 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

Voor alle feesten en partijen

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

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

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

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

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

(v.a. 30 personen tot ± 100 personen)
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14e Open biljarttoernooi
van Rood 2014 te Mill

Van 10 juni t/m 28 juni organiseert  Het Westerlaken voor
de 14e keer het open biljarttoernooi van rood over 20 beur-
ten in De Wester Havikstraat 1 te Mill.

In de 1e ronde wordt gespeeld in poules op dezelfde middag of avond.
De volgende rondes zijn volgens afvalsysteem.
Het inschrijfgeld is € 4,00 te voldoen bij aanvang van de 1e wedstrijd.

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

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

De wedstrijden worden gespeeld van 10 juni t/m 28 juni
De finales ( 8 A klasse en 8 B klasse spelers ) worden gespeeld op zaterdag 28
juni.
Op avonden dat het Nederlands voetbalelftal speelt wordt er niet gebiljart.

Inschrijven voor 29 mei middels opgavestrookje bij De Wester of sturen naar
Frans Maas Leeuwerikstraat 7  5451 VC  Mill.
Inschrijven kan ook per E mail naar hetwesterlaken@gmail.com
Voor informatie kunt u kontact opnemen met Frans Maas tel. 06-51390395
Opgavestrookje

Hierbij geef ik mij op voor het biljarttoernooi van rood 2014 in De Wester.

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

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

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

E mailadres ……………………………………………........................................

Mijn libre gemiddelde is ………………………

Ik kan wel / niet ’s middags biljarten (door halen wat niet van toepassing is)

Vier nieuwe clubarbiters 
district 's-Hertogenbosch

Op zaterdag 19 april zijn er 4 kandi-
daten geslaagd voor de cursus CA.
Men startte met zes deelnemers uit
district Den Bosch. 
Door omstandigheden haakten twee
cursisten  voortijdig af. Onder de bezie-
lende leiding van Henk Kuppen wisten

de overgebleven vier kandidaten het
certificaat te behalen. Allen van harte
gefeliciteerd. Verder gaat dank uit naar
BV NAL uit Heeswijk-Dinther voor het
beschikbaar stellen van de locatie. Ook
de vier voorspelers en docent heel har-
telijk bedankt.

Vlnr: Nico van Alebeek (vs Libre), Wim Vervenne (BV De Kruiskamp), 
Theo Geijbels (vs Libre), Rinus Persons (B De Hazelaar), Johan Beaard (d.i.o.), 
Hans van der Heijden (BV De Kruiskamp), Marijn Schellekens (vs drbnd), Ad Smits
(BV NAL), Mieke Schenkels (vs drbnd) en docent Henk Kuppen. Foto: Johan Beaard

Open Geldrop driebanden

Marcel van Mechelen en 
Hans Paashuis de besten in De Mixx

In de B-poule ging de finale tussen Mar-
cel van Mechelen en Harry van Wan-
rooij. Na vier beurten was er met 2-2
nog evenwicht maar daarna liep Van
Mechelen uit naar een onbedreigde 18-
7 winst na 36 beurten. De kortste partij-
en in deze groep werden gerelateerd
aan het aantal te maken caramboles.
Van de Steen en Joke Jacobs maakten
beiden een serie van zes, waarbij Van
de Steen en steunreeks van vier had.
Lars van de Mortel, de jongste deelne-
mer, produceerde een fraaie serie van
zeven. In verband met het handica-
psysteem ook meerdere winaars bij de
kortste partij. Joke Jacobs zorgde met
twaalf uit zestien voor moyenne 0.750.
Slegers kwam tot veertien treffers na
achttien pogingen en dat betekende
0.777. Eindstand. 1. M. van Mechelen
0.396, 2. H. van Wanrooij 0.372, 3.
N. van Wanrooij 0.389, 4. L. Blomjous
0.333, 5. M. Bartels 0.431, 6. T. Heij-
ligers 0.344, 7. T. Willems 0.451 en 8.
Vogels 0.367. 

A-poule
De eindstrijd ging
tussen Wim Gosen,
voormalig uitbater
van het biljartcen-
trum, en Udenaar
Hans Paashuis. Go-
sen had 27 caram-
boles te gaan en
Paashuis 30. Na 30
beurten had  Gosen
zijn totaal bij elkaar.
Paashuis stond voor
de lastige opgave
om in de nastoot zijn
ontbrekende vier tref-
fers te scoren maar
hij slaagde daarin.
Bij de eerste penalty-
reeks misten beide
spelers. Bij de twee-
de sessie scoorde
Hans Paashuis drie
keer waarna Wim
Gosen met lege han-
den bleef. In deze
groep werden ook
de hoogste series en
kortste partijen weer
over de verschillende
aantallen te maken

punten verdeeld. Goossens met een
reeks van vijf, Van de Putten met zes en
Smetsers met negen voerden de rang-
lijsten aan. Voor de kortste partijen kwa-
men in aanmerking: Gosens 15 in 12 is
1.250, Daniëls en Van Beek 17 in 14 is
1.214 en T. van Dijk 19 in 7 is een for-
midabel 2.714.  
Eindstand. 1. H. Paashuis 0.734, 2. W.
Gosen 0.692, 3. J. Peters 0.679, 4. A.
Dijstelbloem 0.709, 5. J. Scheepers
0.548, 6. G. Adelaars 0.531, 7. T. van
Zantvoort 0.630 en 8. W. Godschalk
0.762.   

Met 74 deelnemers was het weer een succesvol Open
Geldrop driebandentoernooi in De Mixx. In de B-pou-
le bleek Marcel van Mechelen, buurman van De Mixx,
de beste. In de A-poule zette Hans Paashuis in een
thriller Wim Gosen opzij. Na afloop verzorgde ton-
prater Rob Scheepers uit Sterksel een prachtig optre-
den als voetbalvandaal. 

Vlnr: Marcel van Mechelen en Hans Paashuis

Dames libre 2e klasse 
gewest NON afd. Zuid + Noord

Janet Kwast en Ada
Gerritsen naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Janet Kwast Harlingen 12 2.03 19
2. Ada Gerritsen BCA Almelo 10 1.03 10
3. Pauline Gerritsen BCA Almelo 10 2.15 20
4. Carla Diek Marktzicht 8 1.21 13
5. Ingrid van ’t Hof De Vijfsprong 6 0.98 8
6. Willy Ars Overkamp 6 0.54 5
7. Marina Diks Scholtenhof 4 0.69 6
8. Ellen Valk Deventer '83 0 0.62 8

Bandstoten 2e klasse gewest ZN

Cor de Ree ongeslagen naar titel
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Cor de Ree De Ketsers 13 3.26 22
2. Ad Vermeer Ambiani 10 3.21 19
3. Philip Dierijck BC Tegelen 8 3.29 23
4. Jacky Geerlings Concordia 8 2.60 16

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Michael Wehner Niet Klossen 6 2.80 24
6. Luc Heinen WHC 4 2.45 16
7. Henk Rosmulder BV Mierlo 4 2.43 16
8. Wilfrie Vermeer Ames/De Peel 3 2.34 15

District NO Overijssel

Klaas Bakker moyenne 2.176 
in B1 klasse

Tegenstander Teun Biglaar kwam tot een
totaal van tien treffers. Luuk van Nuil,
kopman van Phoenix 9 uit Coevorden,
had zijn 39 punten na 33 pogingen bij
elkaar en dat leverde tegen Eric Binnen-
mars 1.181 op. Michel Kampherbeek
verloor van Jan Koster zodat de wed-
strijd in 5-2 eindigde.  

Namens team Phoenix 9 heeft Klaas
Bakker voor een opvallende prestatie
gezorgd. In de B1 wedstrijd van het
district NO Overijssel tegen Mariënber-
ger behaalde hij een gemiddelde van
liefst 2.176. Bakker verzamelde de 37
caramboles na zeventien beurten en
daarbij was zijn hoogste serie zes.

A-klasse driebanden groot

De Veemarkt 22 grijpt titel 
district Doetinchem
Het team Veemarkt 22 uit Doetinchem
werd op 1 april in de rozen gezet door
competitieleider A-klasse Willy Dierssen
wegens het behalen van het kampioen-
schap A-klasse in het district Doetin-
chem & Omstreken. 
Weliswaar ging de ontmoeting op die
slotdag tegen Overkamp 1 met 2-6 ver-
loren, maar de titel was reeds binnen.
Veemarkt 22 behaalde 34 punten na
24 wedstrijden. 
Er waren vijftien overwinningen, vier re-
mises en vijf nederlagen. 
DBL had als runner-up een achterstand

van twee punten en dan volgden Vee-
markt 19 en 20. Het succesvolle team
bestaat uit Willem Mijnen, Martin Ver-
meer, Robin Reintjes, Frank Raben en
Albert Driessen. Helaas was de (tele-
foon)foto van onvoldoende kwaliteit om
te plaatsen. 
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Waterbeemd 1
5705 DN  Helmond
Tel. +31 (0) 492-536756
Fax.  +31 (0) 492-537156
Website: www.lolaar.com
E-mail:   info@lolaar.com

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

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 !

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 

CAFÉ ZAAL ’T FABELTJE
• 3 BILJARTS (2.30)
• 1 MATCHTAFEL (2.85)
• DARTBANEN
• FEESTEN
• 45 M2 ROOKRUIMTE

Thuisbasis voor biljartvereniging Touché

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

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

Tel.: 0412-644055

Ook voor
de jeugd

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Clublokaal Karper 83 en De Koikarpers

Winkel voor al uw biljartbenodigdheden, onderhoud en keureparatie tegen vaste lage prijzen
onze merken zijn o.a.: Layani, Adam, Longoni, Buffalo, Ceulemans, EsBee, Aramith, Kamui, Moori, Hanbat, Karma, e.a.

Ruime ervaring dus u kunt deskundig advies verwachten, een keu uitproberen mag bij ons
EuroBiljarts is exclusief dealer Nederland/België van de nieuwe Black Heart topklasse pomeransen

op de Bree 30 Tel: 0475-578011 www.eurobiljarts.nl
6099CN Beegden Gsm: 0653800185 bert@eurobiljarts.eu

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..
Fitness, groepslessen, squash, dart.
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Van de bestuurstafel

Beste biljartvrienden, 

In de reguliere teamcompetitie  in de
eredivisie zijn, na veel spannende wed-
strijden, de vier finalisten bekend die in
thuis- en uitwedstrijd in de play-offs
gaan spelen om de landstitel.
Er wordt in deze uitgave verder aan-
dacht besteed aan relevante en actuele
onderwerpen die van belang zijn voor
onze Sectie.
Veel leesplezier.

• Actuele zaken
Nieuwe KNBB structuur:
Vooruitlopend op de invoering van de
nieuwe KNBB structuur is het van be-
lang dat de samenstelling van onze sec-
tieraad op de nieuwe structuur wordt af-
gestemd. Daarom zal het sectiebestuur
de komende tijd leden, als represen-
tatieve doorsnee van onze sectie, bena-
deren om zich te kandideren voor zit-
ting in de sectieraad.
Wij hopen een concreet voorstel te pre-
senteren op de komende sectieraads-
vergadering driebanden.

Samenwerking Sectie Driebanden met
KNBB Vereniging Carambole
Het samenwerkingsverband tussen bei-
de disciplines wordt steeds geïntensi-
veerd. Beide disciplines zijn bij elkaars
bestuursvergaderingen structureel ver-
tegenwoordigd. Verder zijn beide be-
sturen vertegenwoordigd in verschillen-
de beleid- en adviescommissies. Henny
Wezenbeek maakt deel uit van de her-
structureringscommissie en, recent be-
sloten, zal Eric van Thiel zitting nemen
in de Commissie Arbitrage. Beiden met
als doel innovatie en integratie van ge-
meenschappelijke activiteit te stimule-
ren.
Deze samenwerking zal ook in de nieu-
we structuur, door beide disciplinecom-
missies worden gecontinueerd.

NK dames driebanden:
Tot nu toe was dit een gezamenlijke
activiteit van KVC en Driebanden. KVC
heeft alle NK’s voor dames afgeschaft.
Het sectiebestuur driebanden zal

333 jaar traditie, prestige en kwaliteit

binnenkort een nieuw concept voor een
’open’ NK driebanden dames introdu-
ceren. 

Jeugdbeleid:
Het jaar 2014 staat in het teken van
jeugdpromotiebeleid driebanden. 
Raimond Burgman is aangesteld als trai-
ner/coach en er zullen activiteiten wor-
den ontplooid om in samenwerking met
KVC jeugdtalentjes te ontwikkelen en te
begeleiden. Ook spelers met groeipo-
tentieel komen hiervoor in aanmerking.
Het doel is om talenten naar de top van
het driebanden te begeleiden.
Niet voor niets worden (en werden) in
2014 twee internationale topevene-
menten voor jeugd gehouden onder
auspiciën van de KNBB Sectie Drieban-
den.
• Het Europees kampioenschap drie-

banden voor junioren onder 21 jaar
in Zevenbergen dat van 18 tot en met
20 april met groot succes is afgeslo-
ten.
Met dank aan de organisatie: de
Jeugd Biljart Vereniging Amorti, geas-
sisteerd door de Stichting Topbiljart
Zundert.

• Het wereldkampioenschap  drieban-
den voor junioren onder 21 jaar, dat
van 18 tot en met 21 september zal
worden gehouden in Sluiskil. 

Het is zeer uitzonderlijk dat zowel het
EK als WK door de internationale bon-
den aan één federatie wordt toege-
kend. Dankzij de goede relatie van de
KNBB Sectie Driebanden met de CEB
en UMB hebben deze internationale
bonden hun medewerking verleend aan
ons jeugdpromotiebeleid. Daarvoor zijn
wij de besturen van deze bonden zeer
erkentelijk.

• Grand-Prix Rosmalen
De tweede Grand Prix van dit jaar
wordt van vrijdag 6 tot en met zaterdag
14 juni gehouden in Sportfoyer De Ha-
zelaar aan de T.M. Kortenhorstlaan 6 te
Rosmalen.
De sluiting voor inschrijving was op
27 april. Publicatie van het speelsche-
ma is te vinden op onze website
www.knbb.nl/driebanden/ranking
2014/Rosmalen.

• Sectieraadsvergadering 
Driebanden

Locatie: bondsbureau van de KNBB te
Nieuwegein
Aanvang: 19:30 uur
Voorjaarsvergadering: 17 juni 2014.
Najaarsvergadering: 25 november 
2014.
Noteer deze data alvast in uw agenda. 

In verband met te nemen besluiten en
go/no-go momenten met betrekking tot
de nieuwe KNBB structuur, rekent het
sectiebestuur op een representatieve op-
komst. Tevens zal een andere samen-
stelling van de sectieraad worden voor-
gesteld.

Namens het sectiebestuur driebanden.
Santos Chocron, voorzitter.

Bekerstrijd driebanden krijgt prachtig slot

Dallinga prolongeert zege na winst 
op De Heeren

Dallinga/Frans Bevers viert feest in Zundert

Het bekergevecht in Biljartcentrum
Den Hoek in Zundert was een smaak-
vol voorproefje voor de strijd om het
kampioenschap, waarin het team van
Dallinga ook de titel verdedigt. De
overmacht van de Zeeuwen was in de
bekerstrijd lang niet zo groot als werd
verwacht. Frédéric Caudron was in de
partij tussen de twee kopmannen, wel-
iswaar superieur tegen Dick Jaspers
(3-0, met drie sets in zes beurten), maar
op de drie andere tafels waren de
wedstrijden tot het einde onvoorspel-
baar.
De andere Belgische kopman in het
team, Eddy Leppens, besliste op de val-
reep de finale in een grillig duel met Ed-
dy Merckx. De onbevangen Merckx
startte met twee gewonnen sets, maar
Eddy Leppens toonde aan over veer-
kracht en een betere eindsprint te be-
schikken.
De bekerwinnaar had er een pittig ge-
vecht voor nodig om voor het tweede
opeenvolgende jaar de cup te winnen.
Jean-Paul de Bruijn ging immers op een
cruciaal moment ten onder tegen Frans
van Kuyk en Glenn Hofman liet op de
vierde tafel Dick van Uum terugkomen
tot 2-2.
Toen was de spanning te snijden. Alleen
Caudron had tot dan toe geschitterd
met een feilloze winstpartij op Dick Jas-
pers: 15-10, 15-11 en 15-3, de drie
sets in precies 6 beurten (2.500 tegen
1.500). Eddy Leppens draaide de wed-
strijd na een 2-0 achterstand tegen
Merckx om en zette aan voor een ge-
weldige comeback: 15-9 (8) en 15-7
(3), waarna hij op 2-2 ook de beslis-
sende set won en Dallinga de beker-
winst schonk.

De voorronden misten elke vorm van
spanning en waren slechts bepalend
voor wie samen met Dallinga, De Hee-
ren en Pressplate naar de kruisfinale
mocht: A1 Biljarts of Holland Mine-
raal. Toen de beslissing in het voordeel
van de Lochemmers was gevallen,
mochten de twee topteams in deze fi-
nale hun overmacht demonstreren in
de kruisfinales. De Heeren won zelfs
met een beter teamtotaal (1.819) dan
Dallinga, dat door het verlies van Eddy
Leppens tegen Peter Ceulemans op
drie andere biljarts moest toeslaan en
met een teamgemiddelde van 1.348
eindigde.
Het Dallinga team gaat nu alleen nog
op zoek naar de dubbel in deze
samenstelling. 
Glenn Hofman vertrekt naar Jorissen in
Den Haag. Frédéric Caudron en Jean-
Paul de Bruijn gaan samen met Dick
Jaspers en Eddy Merckx het team vor-
men dat door velen als onverslaanbaar
wordt gezien.

Eindstand
Team Gesp Pnt Moy HS
1. Dallinga/Frans Bevers 5 9 1.507 11
2. De Heeren/Millers Biljarts 5 8 1.569 9
3. Holland Mineraal 4 4 1.254 10
4. Pressplate/Machielsen.fa 4 4 1.220 8
5. A1 Biljarts 3 3 1.027 10
6. Biljartcafé Jorissen 3 1 1.092 9
7. Van Wanrooy Transport 3 1 1.058 8
8. Garage Verbrugge Hyundai 3 0 0.952 9

Dick Jaspers haalde individueel het
beste gemiddelde (2.280) voor Frédéric
Caudron met 2.184, Eddy Merckx met
1.744, Frans van Kuyk met 1.671 en
Eddy Leppens met 1.548.

ZUNDERT - De Nederlandse bekerstrijd, met acht teams uit de eredivisie, is
na een boeiende ontknoping geëindigd in winst voor Dallinga/Frans Be-
vers. De Zeeuwen versloegen met Frédéric Caudron en Eddy Leppens als
kopmannen de belangrijkste rivaal De Heeren/Millers in de eindstrijd.
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Halve finales play-offs op 6, 7, 8 en 10 mei

Vier teams jagen op de titel
NIEUWEGEIN – Kan het topteam van Dallinga-Frans Bevers, net als in de
bekerfinale, de ambities van de sponsors en supporters weer omzetten in
grootse daden tijdens de titelstrijd? Zeker nu het team volgend seizoen zo
indrukwekkend van samenstelling wijzigt, moet de uitdaging voor het
Zeeuwse topteam nog groter zijn.
Jan Kikken, de teamleider, wil een afscheid van het huidige team met de
dubbel: beker en kampioenschap, maar de concurrentie ligt op de loer met
De Heeren/Millers Biljarts als belangrijkste rivaal. De Amsterdammers, die
ook uit elkaar vallen in het volgende seizoen, waren in de bekerfinale al
een geduchte tegenstander, maar in een close finish kon Dallinga na een
prachtige eindsprint toch weer de beker veroveren. 

De vier teams in de eredivisie drieban-
den, die zich in de reguliere competitie
hebben geplaatst, gaan volgende week
van start in de play-offs om het kampi-
oenschap. De koploper na 22 wedstrij-
den was Dallinga-Frans Bevers, gevolgd
door De Heeren-Millers Biljarts, Press-
plate-Machielsen.fa en De Distel Biljarts.
De halve finales worden gespeeld tus-
sen 6 en 10 mei. Daarna volgen de fi-
nales op zaterdag 24 en zondag 25
mei. Dallinga-Frans Bevers speelt de
eerste thuiswedstrijd voor de halve fina-
le tegen De Distel Biljarts. Pressplate-
Machielsen fa begint met een thuiswed-
strijd tegen De Heeren/Millers Biljarts.
Dallinga wil zo veel mogelijk de sterkste
formatie inzetten, dus met Frédéric Cau-
dron, Eddy Leppens, Jean Paul de Bruijn
en Glenn Hofman. De Heeren heeft
twee ex-wereldkampioenen als kop-
mannen: Dick Jaspers en Eddy Merckx.
Frans van Kuyk is een voortreffelijke
nummer drie. Dick van Uum completeert
het team. Pressplate-Machielsen fa
speelt ook in zijn vaste opstelling, met
Roland Forthomme als kopman, Peter

Ceulemans op twee, Barry van Beers,
die een uitstekend jaar achter de rug
heeft, op drie en de jeugdige Raymon
Groot op vier. De Distel, dat zich op de
slotdag nog verrassend wist te plaatsen,
heeft drie geroutineerde spelers in het
team die het iedere tegenstander lastig
kunnen maken: Jef Philipoom, Gerwin
Valentijn en John Tijssens. 

Het programma voor de 
play-offs:
Halve finales:
Dinsdag 6 mei, 19.00 uur: Pressplate-
Machilsen fa–De Heeren/Millers Biljarts
Woensdag 7 mei, 19.00 uur: De Hee-
ren/Millers Biljarts–Pressplate-Machiel-
sen fa.
Donderdag 8 mei, 19.00 uur: 
Dallinga/Frans Bevers–De Distel Biljarts
Zaterdag 10 mei, 19.00 uur: 
De Distel Biljarts–Dallinga/Frans Bevers
Finales:
Zaterdag 24 mei, 13.00 uur:
1e wedstrijd
Zondag 25 mei, 13.00 uur: 
2e wedstrijd.

Michael Vink op EK podium
ZEVENBERGEN/
LORIENT 
De twee Europese
kampioenschappen
driebanden voor juni-
oren (onder 21 in
Zevenbergen, onder
17 in Lorient) waren
een absolute promotie
voor de biljartsport.
Jonge talenten met
nog een hele toekomst
voor zich lieten de vol-
le tribunes genieten
van prachtige duels en
een hoog niveau.

De Spanjaard Antonio
Montes werd kampioen
in Zevenbergen onder 21
na een finale tegen
Adrien Tachoire uit Frank-
rijk. De Fransman Gwen-
dal Marechal werd in ei-
gen land kampioen on-
der 17. De Nederlanders
Jordy de Kruyf en Michael Vink lever-
den uitstekende prestaties. De Zeeuw
Michael Vink haalde het podium in Lo-
rient (Bretagne) met een gedeelde der-
de plaats. Jordy de Kruyf overleefde in
Zevenbergen de groepsfase, maar ging
in het hoofdtoernooi onderuit. Michael
Vink was in Zevenbergen niet op zijn
best, één week later herstelde hij zich in
het kampioenschap met zijn leeftijdsge-
noten. Hij won zijn poule van vijf in de
voorronden (zes matchpunten, 0.661),
versloeg de Fransman Jason Petit in de
kwartfinale (25-16 in 24 beurten. De fi-
nale was een stap te ver. In de halve
eindstrijd werd de Nederlander versla-
gen door de Duitser Tom Löwe met 25-
15 in 21 beurten. Joey de Kok uit Lewe-
dorp kwam de poulefase ook door als
derde van zijn groep met vier match-
punten en 0.699 gemiddeld. Hij werd
verslagen door Damien Lhost met 25-21
in 39 beurten. Michael Vink keek na af-
loop terug op een geslaagd toernooi.
,,Ik voelde me veel beter dan een week

eerder in Zevenbergen, waar ik niet de
juiste concentratie kon vinden. Boven-
dien was er meer spanning voor eigen
publiek.’’ De twee Europese kampioe-
nen toonden zich grote talenten voor de
toekomst. De Spanjaard Antonio Mon-
tez, die in Zevenbergen won, bleef on-
geslagen en versloeg in de finale zijn
laatste concurrent Adrien Tachoire. De
Nederlandse kampioen Jordy de Kruyf
uit Hoogeveen speelde twee remises in
de poule en glipte daardoor verrassend
mee naar de kwartfinales, waarin hij
werd uitgeschakeld door de Belg Wes-
ley van Apers. De Europese kampioen
onder zeventien in Lorient was een spe-
ler uit eigen rangen. De zestienjarige
Fransman Gwendal Maréchal komt uit
de school van Louis Edelin en wordt
door zijn leermeester gezien als één
van de grootste talenten van de laatste
jaren.
De eindstand van het EK onder 21 in
Zevenbergen, een uitgebreider verslag
met foto treft u elders in dit nummer.

Joey de Kok en Michael Vink vertegenwoordigden
Nederland in Lorient. Foto: Wim de Kok

Eerste divisie driebanden poule 2

Post Luchtkanalen weer terug in de eredivisie  

Post Luchtkanalen met boven vanaf links: Davy van Havere, Huub Wilkowski, Marc
Celen en Henk Habraken. Knielend: vlnr: Wilco van Wijk en Marcel van Berkel.  
In poule twee heeft Post Luchtkanalen het kampioenschap behaald.
Daardoor keert het team van De Hazelaar uit Rosmalen na een jaar afwe-
zigheid weer terug op het hoogste niveau. 

le 4-4. De meeste aandacht ging uit
naar de Spanjaard Josep Maria Cas
want die produceerde een reeks van
zeventien bij zijn 1.500 moyenne.
Tegenstander Dan Breur reikte tot
1.233. Tom Persyn haalde bij de be-
zoekers uit middels 1.607 en reeks van
tien. Dirk Weeremans zette 1.212 in de
boeken. 

Speelronde 20
Koerierbedr. Van Rijsselt – Burgmans-
Biljarts.nl 2-6. Johan Roijers vertrok met
1.290 winst op zak. Post Luchtkanalen
– Man op Maat/Corfu 6-2. 
In deze kampioenswedstrijd bleek Henk
Habraken 1.500 de meerdere tegen
Ivan Stitschinsky 1.166. Uitblinker was
echter Huub Wilkowski die de veertig
caramboles al na negentien beurten ver-
zamelde en dat leverde een zeer fraaie
2.105 op. Davy van Havere won ook
en de nederlaag van Wilco van Wijk
bleef zonder gevolgen. Scholtze
Horeca Grooth. – MCR/Café De
Uitspanning 4-4. Roger Spijkers, reeks
van tien en 1.285 gaf het goede voor-
beeld. Luc Royberghs bleef daar met
1.212 niet veel bij achter. Eric Hen-
drickx 1.060 ging onderuit tegen de
1.363 van Roland Uytdewilligen.
BC Capelle – AJ Biljart/Van der Sanden
2-6. Dirk Weeremans 1.481 bleef na-
mens de thuisploeg aan de goede kant
van de score. Johan Claessen 1.153,
Marc Roofthooft 1.125 en Richard Ber-
kelmans 1.290 kwamen goed voor de
dag. 

Speelronde 21
Man op Maat/Corfu – Eekhoorn 2 4-4.
Eddy Willems was met 1.216 de beste
van iedereen. MCR/Café de Uitspan-
ning – Burgmans-Biljarts.nl 4-4. Roland
Uytdewilligen zette 1.216 op het score-
bord. Randy Loenen kwam met serie
van tien in de dubbele cijfers. BC Ca-
pelle – Koerierbedr. Van Rijsselt 6-2.
Thomas Broux viel op met 1.406 en
reeks van tien. Eekhoorn – Post Luchtka-
nalen 6-2. Een teamgemiddelde van
1.251 voor de thuisclub. Adrie Dem-
ming 1.451, Wiljan van den Heuvel
1.379, Kay de Zwart 1.176 en Josep
Maria Mas, die verloor, met 1.054. De
Zwart realiseerde een serie van elf.
Henk Habraken 1.216 redde de eer en
Huub Wilkowski leed ondanks 1.290
een nederlaag.

Speelronde 22
Graphic & Mail/BC Tegelen – BC Ca-
pelle 2-6. Karl Heinz Gertzen verloor
met 1.189 tegen de 1.216 van Tom
Persyn. Dan Breur 1.097 en Dirk Weer-
emans 1.052 wonnen ook namens de
bezoekers. Burgmans-Biljarts.nl – Poe-
lierschrauwen.nl 4-4. Maarten Janssen
bleek via 1.000 de beste van iedereen.
Post Luchtkanalen – AJ Biljart/Van der
Sanden 2-6. De Belgische gasten Marc
Roofthooft 1.184 en Johan Claessen
1.125 gaven het goede voorbeeld. Op
zondagavond 27 april waren om
22.15 uur de uitslagen van Scholtze
Horeca Grooth. – Man op Maat/Corfu
en Koerierbedr. Van Rijsselt – MCR/Ca-
fé De Uitspanning helaas nog niet op
de KNBB site ingevuld. Van Rijsselt de-
gradeert, evenals Graphic& Mail/BC
Tegelen. 

Speelronde 19
AJ Biljart/Van der Sanden – Koerier-
bedr. Van Rijsselt 8-0. Marc Roofthooft
behaalde in biljartcentrum De Molen te
Reusel een moyenne van 1.323. Man
op Maat/ Corfu – Graphic&Mail/
BC Tegelen 6-2. Michel van Camp ver-
loor ondanks 1.135 van Karl Heinz

Gertzen 1.216 en reeks van tien. Toine
Henskens reikte tot 1.142. Poelier-
schrauwen.nl – Post Luchtkanalen 0-8.
Danny Geysen 1.068 boog voor de
1.551 van Davy van Havere. MCR/
Café De Uitspanning – Eekhoorn 2 6-2.
Jerry Hermans redde de eer via 1.046
en serie van tien. Eekhoorn – BC Capel-
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Wijziging team Biljartplaza.nl/De Molen
In het seizoen 2014-2015 ziet de
samenstelling van het team Biljart-
plaza.nl/De Molen er als volgt uit.
1. Wim van Dijck 0.966, 2. Erwin Hens
0.955, 3. Rick Sleddens 0.786, 4. Piet

Sleddens 0.728. Reserves zijn Rutger
Elshof 0.832 en Karina Jetten 0.713.
Biljartplaza.nl/De Molen houdt biljart-
centrum De Molen in Reusel als thuis-
basis. 

Vierde divisie driebanden poule 3

BC Capelle 2 de onbetwiste kampioen

BC Capelle 2 met tien punten voorsprong kampioen

Speelronde 19
Böhnke/Berkhof Auto’s – Café de Uit-
spanning: 6-2. De Hazelaar 6 – BC Ca-
pelle 6: 6-2. BC Capelle 2 – De Haze-
laar 7: 7-1. Eekhoorn 6 – Merwehof:
8-0. Frans Michielsen rekende af met
Bart Verhof en won met 25-12 uit 29.
Piet den Ridder was goed voor een se-
rie van zeven. 

Speelronde 20
BC Capelle 7 – Eekhoorn 6: 6-2. De
Hazelaar 7 – De Hazelaar 6: 1-7. Eer-
ste man van de gasten Ronald Hulsken
won met 0.857 in 35 beurten. Michael
Bouwmans had op bord vier ook maar
35 pogingen nodig. De Staart/TVM –
BC Capelle 2: 4-4. BC Capelle 6 – De
Hazelaar 9: 6-2. Merwehof - Böhn-
ke/Berkhof Auto's: 4-4. Voor de bezoe-
kers speelde Martin Stoop 0.833.

Speelronde 21
Böhnke/Berkhof Auto's - BC Capelle 7:
4-4. De Staart/TVM - De Hazelaar 7:
6-2. BC Capelle 2 - De Uitspanning 3:
8-0. Eekhoorn 6 - BC Capelle 6: 8-0. De
Hazelaar 9 - De Hazelaar 6: 1-7.

Speelronde 22
BC Capelle 7 - HWA Hordijk Bilj. Art.
2: 4-4. Kees van der Stel en Roy van
Straalen zorgden voor de winstpartijen
van de thuisclub. De Hazelaar 7 -
De Hazelaar 9: 4-4. BC Capelle 6 -
Böhnke/Berkhof Auto's: 4-4. Remie
Bhattoe leverde met 0.789 voor de
beste prestatie. Merwehof - BC Capelle
2: 4-4. 
Richard Kramer van het bezoekende
kampioensteam speelde in 40 beurten
de kortste partij. De Hazelaar 6 - Eek-
hoorn 6: 4-4.

Tweede divisie driebanden poule 4

De Molen 2 nadert kampioen 
Hultermans op drie punten
Speelronde 19
Buro Balans moest met 2-6 de duimen
leggen tegen Boers en Roosenboom. Bij
de gastheren kon alleen Murat Hayta
met 1.052 tot partijwinst komen. Ook
Taxi Korthout verloor met 2-6 van Kin
Assuratiën. Jan van den Ouwelant was
kansloos tegen de 1.666 van Erik van
Loon. Evenementenshop.com kreeg in
Waalwijk bezoek van De Molen 2 en
moest dat met 0-8 bekopen. Lynn-So-
mers en IJssalon Fratello Goirle hielden
de boel met 4-4 in evenwicht. Met de
6-2 overwinning op De Mixx kwam het
kampioenschap voor Hultermans Inst.
Bedr. steeds dichterbij. Biljartplaza.nl/
De Molen bleek met 6-2 sterker dan Set-
point.

Speelronde 20
Kin Assurantiën bleef in de confrontatie
met Evenementenshop.com met 6-2
overeind. Boers en Roosenboom en Bil-
jartplaza.nl/De Molen kwamen 4-4
overeen. De krachtmeting tussen IJssa-
lon Fratello Goirle en Taxi Korthout bleef
ook onbeslist. Jan van den Ouwelant
speelde 1.379. Setpoint verloor met 2-6
van Lynn-Somers. De Molen 2 zag de
vierpuntenwedstrijd tegen Hultemans
Inst. Bedr. met 2-6 verloren gaan. 

Speelronde 21
Kin Assurantiën zag de buit met 1-7
naar De Molen 2 gaan. Buro Balans
verloor dan wel met 2-6, maar mocht er
wel getuige van zijn, dat Hultermans
Inst. Bedr. de titel binnenhaalde. Taxi
Korthout boekte een 6-2 zege op Set-
point. Evenementenshop.com moest de
punten met 3-5 afstaan aan IJssalon
Fratello Goirle. Huub Adriaanse presen-
teerde een serie van dertien en speelde
met 1.176 remise tegen Erwin Hens.
Biljartplaza.nl/De Molen stuurde De
Mixx met een 6-2 nederlaag terug naar

Geldrop. Tonnie Devoght zette op bord
vier 1.093 neer.

Speelronde 22
Setpoint won met 6-2 van Evenementen-
shop.com. Jan Hultermans van Setpoint
was met 1.000 de beste speler. De
Mixx kon de punten niet in Geldrop
houden en verloor met 2-6 van Lynn-
Somers. Biljartplaza.nl/de Molen bleef
tegen kampioen Hultermans Inst. Bedr.
met 4-4 overeind. Wim van Dijck kon
geen weerstand bieden tegen de 1.666
van Jack Wijnen. Boers en Roosenboom
ging met 2-6 onderuit in de confrontatie
met Taxi Korthout. Jan van den Ouwe-
lant maakte een serie van negen en liet
1.000 noteren. IJssalon Fratello Goirle
bleef Kin Assurantiën met 6-2 voor.
Frank Smetsers zette 0.952 neer, terwijl
Patrik Vloemans bij de gasten tot het-
zelfde resultaat kwam. De Molen 2
speelde tegen het reeds gedegradeerde
Buro Balans en won met 6-2. Tom Ron-
gé blonk uit met 1.290 en een reeks
van acht.

Huub Adriaanse serie van 13

Therese Klompenhouwer naar 
De Hazelaar
Met Therese Klompenhouwer als lijst-
aanvoerdster krijgt De Hazelaar in
Rosmalen het komende seizoen een
nieuw eerste divisieteam. 
De formatie bestaat verder uit; Leslie
van Neyen, Frank Dielis, Peter Heer-
kens, Richard Dekker en reserve Tom
Beemsterboer. 
Onder de naam ZDF/De Hazelaar
gaat men op zaterdagavond de thuis-
wedstrijden spelen.
Therese gaat vol vertrouwen de nieuwe
competitie tegemoet. 
“Met deze samenstelling moeten we in
de top vijf mee kunnen draaien.”

Derde divisie driebanden poule 8

Voegersbedrijf W. Smetsers 
zet kroon op het seizoen

Bax Totaalrecreatie – Voegersbedrijf W.
Smetsers 2-6. Edwin van Woerkum
0.818 boog voor de 1.060 van Robbie
van de Griendt. TMC Group – De Mo-
len 3 2-6. Absolute uitblinker was Ste-
phan Rutten die de 35 caramboles al

na 22 beurten verzamelde en dat lever-
de 1.590 als fraai moyenne op. DAB –
De Hazelaar 4 2-6. Bij de gasten viel
Frits Pijnenburg met 0.945 op. BC Te-
gelen – De Zwaan Hotel-Restaurant 4-4.
Peter Wolters 0.833 bleek de beste van

Voegersbedrijf W. Smetsers. Boven vlnr: Willy Smetsers, Lianne Smetsers en 
René van Hak. Onder vlnr: Bernhard Legierse en Robbie van de Griendt. 
Jack van de Griendt ontbrak.

Stephan Rutten: moyenne 1.590. 
Foto: Hans van Lierop.

iedereen. De Hazelaar 4 – TMC Group
2-6. Henk van de Leest 1.029 redde de
eer. Van den Berg Biljarts – BC Tegelen
2-6. Jurgen Zegers zette 0.937 in de
boeken. De Hazelaar 4 – De Molen 3
6-2. Frits Pijnenburg 0.945 was de
meerdere tegen Stephan Rutten 0.837.
BC Tegelen – De Hazelaar 8 4-4. Sha-
ron van Dijk gaf met 0.857 het goede
voorbeeld. De Molen 3 – BC Tegelen 8-
0. Hans van Lierop 0.795 sloot in stijl
af. Voegersbedrijf W. Smetsers – TMC
Group 8-0. De thuisploeg had in Het
Wapen van Eerschot te Sint-Oedenrode
één punt nodig om de titel te behalen.
Dat leverde geen probleem op. René
van Hak 0.937, Robbie van de Griendt
0.729, Bernhard Legierse 0.588 en
Willy Smetsers 0.522 wonnen alle-
maal. Met 36 punten had de succesvol-
le formatie in de eindstand één punt
voorsprong op De Zwaan Hotel-Restau-
rant.

Therese Klompenhouwer. Foto: Dirk Acx



Gert-Jan Veldhuizen vervangt Henri Tilleman

Succesvol Etikon onder de naam 
Etikon/AEJ naar Rosmalen

Eredivisie topteam Etikon kan het lang-
durig verblijf in Haarlo afsluiten met de
tiende landstitel. Daarnaast haalde
de formatie met als teamleider Bennie
Deegens voor de vijfde keer het Euro-
pees kampioenschap binnen. Voor het
nieuwe seizoen is AEJ als mede-sponsor
aangetrokken en worden de thuiswed-
strijden gespeeld bij Sportfoyer De Ha-
zelaar in Rosmalen. Henri Tilleman, die
al eerder had aangegeven dat hij om
privé redenen minder kon trainen, bergt
voorlopig zijn keu op. De jonge belofte
Gert-Jan Veldhuizen neemt zijn plaats
in. Patrick Niessen en Jean-Paul de
Bruijn blijven als basisspelers verbon-
den aan het team. Jean-Paul de Bruijn,
die ondertussen ook als PR medewerker
aan het Belgische bedrijf AEJ elektrici-
teitswerken verbonden is hierover:
"Marietje Breedewoud van Etikon had
in eerste instantie aangegeven zo lang-
zamerhand de sponsoring van het team
af te willen gaan bouwen. Omdat AEJ

ambities heeft om zich ook op de
Nederlandse markt te gaan ontplooien
en ondertussen geen onbekende is in
de biljartsport, heb ik directeur Marco
Jansen hiervan op de hoogte gebracht.
Deze was gelijk enthousiast en greep
de mogelijkheid om naast het sterke
driebandenteam in Nederland en
België ook via dit eredivisietopteam
naamsbekendheid te gaan verwerven.
De locaties van het driebandenteam in
Sluiskil en het topteam in Rosmalen lig-
gen niet ver van de Belgische grens en
vestigingsplaats Hoevenen van het be-
drijf. Het is voor AEJ Electriciteitswerken
dus een mooie springplank voor de
Nederlandse markt."
Marietje Breedewoud van Etikon is blij
met de samenwerking en het nieuwe
speellokaal in Rosmalen. Zij verwacht in
Rosmalen een nieuwe impuls en rekent
daarom op meer publiek. Door de gun-
stige ligging verwacht zij daar ook
meer Belgische biljartliefhebbers.

A.E.J. , een gespecialiseerde firma in nieuwbouw en renova eprojecten
voor par culier & KMO.
Wij leveren de nodige vakkennis voor zowel privé-woningen, winkels en
kantoren.

Een greep uit onze dienstverlening:
• Installa e van elektriciteitsvoorzieningen bij nieuwbouw & renova e
• Plaatsen van Gyprocwanden & plafonds
• Moderniseren van bestaande systemen
• Domo ca installa e op maat bij woning en villabouw
• Herstellingen van tradionele elektriciteitssystemen
• Onderhoud tradi onele en moderne elektrische installa es
• Home Automa on / Immo ca
• ICT & Microelectronica

Dringende interven es 24/7

Gsm +32 (0)491/52 84 30 / A.E.J. SERVICELIJN 
24/7 beschikbaar voor alle noodinterven es 

betre ende elektriciteit

A.E.J. bvba
Jansen Marco
Seringenlaan 5
2940 Hoevenen
Gsm +32 (0)491/32 24 36
E-mail info@electriciteitswerken.net
www.electriciteitswerken.net

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

Gert-Jan Veldhuizen. Foto: Henry Thijssen

Bandstoten groot 1e klasse 

NK wederom prooi voor Leo Koomen
Wat is bandstoten toch een mooie disci-
pline om naar te kijken. De ruim 100
bezoekers  bij SBC-Vink in Veenendaal
kunnen dat bevestigen. De deelnemers
waren erg tevreden over de mooie
‘Dick Jaspers’ tafels, maar speelden, on-
danks hard werken, ruim onder hun ni-
veau. Zo behaalde de benjamin, en
kersverse kampioen eerste klasse 47/2
ankerkader, Sam van Etten gemiddeld
5.89 in de voorronde, maar kwam nu
met slechts 3.60 niet verder dan de laat-
ste plaats. Hij gaf wel zijn visitekaartje
af door met 51 caramboles de hoogste
serie van het toernooi te produceren.
Heren bandstoters, let op Van Etten vol-
gend jaar.
Ook George Kenter speelde met een
zevende plek geen geweldig toernooi,
maar zijn overwinning op Leo Koomen
en remise tegen Hans Klok – weer hele-
maal terug van weg geweest – waren in
zekere zin beslissend voor het toernooi.
Als Koomen zich niet had laten verras-
sen door de eindsprint van Kenter dan
was de spanning al gauw uit het toer-
nooi geweest. En had Klok zich niet
mentaal door George Kenter laten af-
troeven, dan was hij op moyenne eerste
geworden. Nu kwam Hans Klok net dat
ene puntje te kort en moest, ondanks het
hoogste partij- en toernooigemiddelde,
met (weer) een derde plaats genoegen
nemen.
Gert van Beek speelde een degelijk
toernooi en mocht met 5 overwinningen
zich het zilver om laten hangen. Leo
Koomen, de titelverdediger, ging van
meet af er hard tegenaan. Naast zijn
verliespartij tegen George Kenter er-
gens aan het einde van de lange zater-
dag, moest ook hij in de laatste ronde
buigen voor de magie van Hans Klok.
Daardoor bleef hij staan op eveneens

vijf overwinningen. Gert van Beek had
echter op de andere tafel veel te veel
beurten nodig om qua moyenne nog
enigszins in de buurt te komen. Zo werd
Leo Koomen voor het tweede achter-
eenvolgende jaar Nederlands kampi-
oen. Hopelijk zien we deze sympathie-
ke vechtjas volgend jaar weer terug in
de finale. 
Tekst en foto: Ton Stijnman. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leo Koomen Entree 10 5.28 43
2. Gert van Beek Almere '83 10 4.86 36
3. Hans Klok Overkamp 9 5.63 40
4. Paul Witteman BCO 7 4.04 30
5. Jacques de Beurs Hektisch 6 4.86 38
6. Peter de Bree Kwadendamme 6 4.15 35
7. George Kenter Sport 5 4.56 28
8. Sam van Etten Horna 3 3.60 51
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Poolbiljart 8-ball en 10-ball in Cyprus

EK goud voor Nick van den Berg
en zilver Ivo Aarts

Erepodium 8-ball met vlnr: Nick van den Berg, Jouni Tähti en Darya Sirotina.
Foto: EPBF/DK

Nick van den Berg heeft het EK 8-ball
op zijn naam gebracht. De Nederlan-
der bleek in de finale tegen outsider Ja-
kub Koniar via 8-7 de beste van ieder-
een. Koniar versloeg op weg naar de
eindstrijd o.a. Niels Feijen en Chris Mel-
ling. De Slowaak kwam als een raket uit
de startblokken en liep via 6-1 naar 7-3.
Van den Berg gaf echter niet op en ze-
gevierde rack na rack en maakte zo het
onmogelijke waar. Bij de dames was er
goud voor Darya Sirotina uit Rusland.
De Belgische Kamila Khodjaeva trok na
een thriller met 5-6 aan het kortste eind.
De Fin Jouni Tähti wees in de finale van
de rolstoelers Henrik Larsson uit Zweden
met 5-3 terug. 

Ivo Aarts verliest 10-ball 
finale
Bij het EK 10-ball versloeg Ivo Aarts op
de finaledag een mooi lijstje met na-
men: Roger Rasmussen, Niels Feijen en
Petri Makkonen. Zijn laatste tegenstan-
der in de beslissende wedstrijd was de
ervaren David Alcaide. Limburger Aarts
trok met 4-8 aan het kortste eind en hij

moest daardoor genoegen nemen met
het zilver van de tweede plaats.

Ivo Aarts. Foto: EPBF/DK

Poolbiljart 14.1 en 9-ball in Cyprus

Niels Feijen wint twee gouden 
medailles tijdens EK

Erepodium EK 9-ball met vlnr: 
Jasmin Ouschan, Jouni Tähti (rolstoel) en Niels Feijen. Foto: EPBF/DK

Het EK straight pool is opnieuw een
prooi geworden voor een Nederlander.
Na twee opeenvolgende Europese titels
voor Nick van den Berg was het nu zijn
landgenoot Niels Feijen die goud be-
haalde. In een Nederlandse finale ver-
sloeg Feijen titelverdediger Van den
Berg in Cyprus met 125-50. Hij won het
EK al eerder in 2002, 2003, 2004 en
2007. Bij de dames prolongeerde de
Oostenrijke Jasmin Ouschan haar kam-
pioenschap tegen Oliwia Czuprynska
uit Polen met 75-19. 

9-ball
In het 9-ball verdedigde Niels Feijen

zijn titel met succes. Tegen de verras-
sende Oostenrijker Jürgen Jenisy won
hij met duidelijke 9-4 cijfers de eind-
strijd. Feijen kwam nog wel met 0-1
achter maar liep uit naar 4-1, 5-3 en
8-4 om aansluitend zijn tweede Europe-
se succes van 2014 te behalen. Ook
Jasmin Ouschan was wederom succes-
vol na haar 7-4 triomf in het afsluitende
duel tegen Line Kjoersvik. 
Ouschan won ook nog met het landen-
team goud. 
In het landenklassement eindigde
Oostenrijk dan ook als eerste met
Nederland als goede tweede dankzij
drie gouden en twee zilveren medailles.

Combinatie poolbiljart met kaarten

Nieuwe ontwikkeling in de 
poolbiljartsport: CoBiCa
Sinds 2014 is door CoBiCa Games te Amsterdam een nieuw gepatenteerd
poolbiljartkaartspel op de markt gebracht. Het spel heet CoBiCa en staat voor
Combination Billiards Cards. Zoals de naam al zegt is het een combinatiespel
van poolbiljart met kaarten. 

Twee tot zes spelers
CoBiCa wordt enthousiast in de markt ontvangen en is leuk met twee spelers.
Maar CoBiCa maakt ook een door velen gekoesterde wens - met meer dan
twee individuele spelers tegelijk op één pooltafel te kunnen spelen - waar.
Daardoor is het niet alleen amusanter te spelen voor je plezier dan wel om een
rondje of andere inzet, maar maakt ook efficiënter gebruik van de pooltafel mo-
gelijk. Iedere speler krijgt acht kaarten en moet proberen als eerste alle corres-
ponderende poolballen weg te spelen. Tegenstanders weten niet welke kaarten
je hebt en zodoende welke ballen jij moet potten. Daardoor kunnen ook minder
ge-      oefende poolers met tactisch en strategisch spelen winnen. De spelregels
zijn eenvoudig te leren en er zijn vele variaties op de spelregels mogelijk.

Meer informatie
Nieuwsgierig, kijk voor meer informatie en de spelregels op: 
www.cobicagames.nl. Informeer ook voor de mogelijkheden voor groeps-
introductie/presentatie van CoBiCa bij u ter plaatse.

Gewest Midden-Nederland

Resultaten libre dagcompetitie
In zes klassen libre werden de geweste-
lijke finales MN gehouden. In de eerste
klasse ging de titel naar Martin Kruk uit
Giesbeek die 9.00 moyenne en een
hoogste serie van 87 realiseerde. Klas-
se twee werd een prooi voor Bart
Kablau uit Brummen. Hij speelde 4.10
met een hoogste reeks van 23. De uit
Berlicum afkomstige Mari Koolen greep
de gewestelijke titel in klasse drie. Zijn
moyenne 2.21 met een serie van
twaalf. Alex Janssen uit Putten was kam-
pioen in de vierde klasse met 1.55 en
reeks dertien. Erika van Boxtel eindigde
bovenaan in de vijfde klasse. De in-

woonster van Berlicum hield 1.42 en se-
rie van twaalf over. Betty van Dijk uit
Utrecht liet zich in de zesde klasse als
gewestelijke kampioen kronen. Zij
scoorde 0.69 en hoogste reeks van zes.
Naar de nationale finale twee spelers
uit districten Veluwezoom en Den
Bosch. Eem- en Flevoland en Het Sticht
heeft elk één afgevaardigde op het NK.
Klassen 2 + 4 + 6 strijden op woensdag
4 juni bij HBC in Hoogeveen om de na-
tionale titel. Het Nederlands kampioen-
schap in de klassen 1+ 3+ 5 wordt op
donderdag 5 juni georganiseerd bij
Gelre in Ede. 
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De Distel Biljarts toch naar play-offs

Spectaculair slotweekend 
in eredivisie driebanden

Het is De Distel Biljarts alsnog gelukt
zich als vierde te plaatsen voor de play-
offs. Door de 2-6 overwinning die de
Roosendalers behaalden bij ’s Lands
Welvaren in kwadendamme kwamen
ze op gelijke hoogte met Holland
Mineraal, dat met 4-4 gelijk speelde
tegen De Heeren/Millers Biljarts. De
partijpunten waren nu in het voordeel
De Distel. Voor Dallinga/Frans Bevers
kwamen Peter de Backer en Jean-Paul
de Bruijn niet in actie, zij speelden in
het Franse Ronchin voor het Europees
kampioenschap topteams.

Speelronde 21
De Distel Biljarts klopte thuis Van Wan-
rooy Transport met met 6-2. Alleen Arie
Demming moest buigen voor Ad Broe-
ders. Holland Mineraal won met 5-3
van Capelle-de Terp. Anno de Kleine
speelde remise tegen Martin Spoor-
mans en Frans van Schaik zette Richard
Bitallis op achterstand. Biljartcafé Joris-
sen zag de volledige winst (0-8) naar
De Heeren Millers Biljarts gaan. Wel
verzachtte Raymond Ceulemans de
pijn met een serie van elf. Pressplate-
Machielsen.fa won met een uitmuntend
spelende Barry van Beers (2.647) met
6-2 van Garage Verbrugge Hyundai en
verzekerde zich hiermee van een plaats
in de play-offs. Het al gedegradeerde
Aardexpress kon het tegen A1 Biljarts
niet redden en ging met 1-7 ten onder.
Arie Weijenburg wist tegen Raimond
Burgman remise af te dwingen. 
Dallinga/Frans Bevers ontving met

Frédéric Caudron
aan het roer 's Lands
Welvaren. Caudron
kende geen vlotte
start en na tien beur-
ten stond het 11-15
in het voordeel van
Francis Forton. Met
twee achtereen vol-
gende series van
dertien en zestien
gaf de wereldkampi-
oen een wending
aan de partij, terwijl
Forton wat ongemak-
kelijk op zijn stoel
zat. 
Ook voor Glenn Hof-
man en Jerry Her-
mans was er succes,
wat resulteerde in
een 7-1 overwinning
voor de ploeg uit

Sluiskil. Jens van Dam beperkte door ge-
lijk te spelen tegen Raymund Swertz de
schade voor de bezoekers.

Speelronde 22
Voor A1 Biljarts wist alleen Raimond
Burgman  in de wedstrijd tegen Press-
plate-Machielsen.fa tot winst te komen.
Zijn 2.000 was ruim voldoende om
Roland Forthomme van zich af te schud-
den. Martien van der Spoel, die ook
een goede wedstrijd speelde, moest
toch de eer aan Peter Ceulemans
(1.785) laten. Garage Verbrugge
Hyundai troefde Biljartcafé Jorissen met
6-2 af. Bij de gasten was Jean van Erp
met 2.173 de smaakmaker. De Hee-
ren/Millers Biljarts sloot de competitie
waardig af. Dick Jaspers haalde met
2.941 fors uit, hoewel het verweer van
Murat Naci Çoklu (2.352) ook ge-
noemd mag worden. Eddy Merckx rea-
liseerde 2.000 en ontnam Anno de Klei-
ne alle illusies. Capelle de Terp kreeg
een, wegens omstandigheden, geha-
vend Dallinga/Frans Bevers op bezoek
en kwam tot 4-4 gelijk. Frédéric Cau-
dron speelde in 25 beurten naar de 50
punten, terwijl Glenn Hofman ook niet
meer dan 28 kansen nodig had. Het
eredivisieteam 's Lands Welvaren ver-
loor de laatste wedstrijd met 2-6 van De
Distel Biljarts. 
Ronny Daniëls was dicht bij een
succesje tegen Gerwin Valentijn, maar
moest uiteindelijk met 49-50 de punten
afstaan. Mede hierdoor kon De Distel
Biljarts zich plaatsen voor de play-offs.

Barry van Beers zette met 2.647 een geweldige partij neer 
Foto: Paul Brekelmans

EK driebanden groot voor junioren in Zevenbergen

Spanjaard Antonio Montes toont klasse

Vlnr: Adrien Tachoire, Antonio Montes, Berkay Karakurt en Wesley van Apers.

Dat de driebandenwereld in de toekomst rekening moet gaan houden met
Antonio Montes is tijdens het EK voor junioren in Zevenbergen wel duide-
lijk geworden. De 20 jarige Spanjaard uit de buurt van Barcelona toonde
al in de poulewedstrijden zijn klasse. Met de titel op zak en een algemeen
gemiddelde van 1.279 ging hij dan ook terug naar de zon.
Voor Nederland eindigde het toernooi
weinig succesvol. Jordy de Kruijf bereik-
te weliswaar de kwartfinale, maar werd
daar met klein verschil uitgeschakeld
door de Belg Wesley Van Apers. Micha-
el Vink die in poule D was ingedeeld met
de twee sterkste spelers van het EK, kon
niet doordringen tot de knock-outfase en
eindigde op de vijftiende plaats. Ook de
Belg Andy De Bondt struikelde in de
kwartfinale. De Turk Berkay Karakurt
was te sterk voor onze zuiderbuur. Wes-
ley Van Apers kon in de halve finale niet
voldoende weerstand bieden aan de la-
tere kampioen Montes en finishte op een
gedeelde derde plaats. De Franse favo-
riet Adrien Tachoire dwong met één ca-
rambole verschil en een gemiddelde van
1.250 zijn finaleplaats af tegen Kara-
kurt.

Finale
Zoals gedurende de voorgaande wed-
strijden toonde Antonio Montes ook tij-
dens de finale technisch en tactisch
spel. Na een tussenstand van 20-10 in
zijn voordeel kwam de Fransman
Adrien Tachoire met 22-17 weer even

terug in de partij, maar kon geen be-
dreiging meer vormen voor de Span-
jaard. Uiteindelijk haalde Montes met
30-21 in 23 beurten de titel binnen. 
De organisatie met JBV Amorti en
Stichting Topbiljart Zevenbergen mag
terugzien op een geslaagd EK, waar
aan publieke belangstelling geen ge-
brek was.

Eindklassement
Naam Land Pnt Moy HS
1. Antonio Montes Spanje 12 1.279 6
2. Adrien Tachoire Frankrijk 8 0.898 7
3. Berkay Karakurt Turkije 6 1.198 9
4. Wesley Van Apers België 8 0.668 6
5. Sergio Aparicio Spanje 5 0.989 5
6. Andy De Bondt België 5 0.850 10
7. Alexis Rounaud Frankrijk 5 0.758 6
8. Jordy de Kruijf Nederland 4 0.668 6
9. Joao Ferreira Portugal 3 0.690 5

10. Adam Kozak Tsjechië 2 0.632 5
11. Patrick Butora Oostenrijk 2 0.544 3
12. José Soares Portugal 1 0.673 5
13. Tobias Bouerdick Duitsland 1 0.648 5
14. Tobias Schram Duitsland 0 0.551 4
15. Michael Vink Nederland 0 0.534 3
16. Saud Muhovic Luxemburg 0 0.419 3

Derde divisie driebanden poule 6

Café Siemens Midwolda onderuit
tegen Boeve Afbouw
Carambole 2 – DOS Hattem 4-4. André
Wulte zorgde voor 0.731 en serie van
zeven. Boeve Afbouw – HCR Prinsen 3
1-7. Axel Büscher vertrok met 0.853
winst. Viersprong/123Biljarts – Caram-
bole 2 4-4. Erwin de Groot haalde uit
met 0.945. Voor de gasten realiseerde
Bennie Jannink een reeks van zeven.
HCR Prinsen 3 – BC Stokkers 4-4. Ook
Büscher scoorde een serie van zeven en
hij bezorgde Hans Vriendts zijn derde

competitienederlaag. Dinand Prinsen
kon niet verhinderen dat Wim Kuijpers
35 punten behaalde in 18 duels. Kam-
pioen BC Stokkers bleef in seizoen
2013-2014 ongeslagen met 41 punten
uit 22 wedstrijden. Café Siemens Mid-
wolda – Boeve Afbouw 2-6. Danny
Blauw 0.619 ging onderuit tegen de
0.833 van Gerald Reimink. Ton van
Mourik zette voor de bezoekers 0.681
op het scorebord.  

Tweede divisie driebanden poule 3

Freddy ter Braak moyenne 1.842

Zwiers Groot Keuken – De Haven 8-0.
Vierde man Johan Zwiers speelde een
opvallende rol met een moyenne van
1.400 en serie van dertien.
Thekes/Park Tivoli – Carambole 6-2. Bij
de gasten  realiseerde Dirk Harwardt
1.000. Wapen van Eerschot – Steen-
wijk/Top Fish Urk 4-4. Rob Lamboo ver-
trok met 1.176 winst. Zwiers Groot Keu-
ken – Steenwijk/Top Fish Urk 6-2. Riny
Zwiers en Marc Verhaegen behaalden
beiden 1.081 en zij versloegen daar-

mee          respectie-
velijk Rob Lamboo
1.000          en Gert-
Jan van der Veen
0.918.                The-
kes/Park Tivoli – Did-
den Distributie 8-0.
Jos Bongers 1.379,
Micha van       Bo-
chem 1.000 en Jur-
gen de Ruyter 1.029
bleken in vorm. HCR
Prinsen 2 – Zwiers
Groot Keuken 4-4.
Freddy ter Braak
vestigde de aan-
dacht op zich door
de vijfendertig ca-
ramboles in negen-
tien beurten te verza-

melen en dat betekende liefst 1.842.
Steenwijk/        Top Fish Urk – The-
kes/Park Tivoli 6-2. Gert-Jan van der
Veen besloot de competitie met een par-
tij van 1.666. Daar bleek Jos Bongers
via 0.958 niet tegen opgewassen.
Steenwijk naar de eerste divisie en
aMate Communications en Jan Baars In-
terieurs/Vink doen een stapje terug.

Freddy ter Braak. Foto: Biljartcentrum Overkamp

www.debiljartballen.nl
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Zeecontainers:
- Gasmetingen en Ontgassing
- Awareness-trainingen gassen in

containers
- Risicoanalyse en Advies

Vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
- Chauffeursopleidingen ADR
- Code 95 opleidingen
- Awareness-trainingen ADR
- Advies

Vervoer afvalstoffen (EVOA):
- VIHB-opleiding
- Advies

Keulse Barriere 4, 5915 PG Venlo
Tel: 077-7110300 / 06-30387480
INFO: www.vt-m.nl

Derde divisie driebanden poule 7

Bij Thekes Herpen 8 kan de vlag in top  

Van den Berg Biljarts/Merks – SV Or-
derbos 6-2. Harry Meulendijks reali-
seerde 0.833 in eigen huis. Biljartcen-
trum Arnhem 3 – Van den Berg Biljarts/
Merks 6-2. Eric Eickhoff gaf met 0.897
het goede voorbeeld. Thekes Herpen 2
– Thekes Herpen 3 3-5. Vierde man Bert
Akkermans 0.769 speelde remise tegen
Marcel van de Heuvel. N. v.d. Borden
Schilderwerk – Thekes Herpen 8 8-0.
René van der Schuur 0.897 en Arno
Klassen 0.853 haalden flink uit. Thekes
Herpen 3 – Caudron Billiardproducts
2-6. Theo Fleuren redde met 0.945 de
eer. Bij de bezoekers zette Theo Wil-
lems 0.833 en Bert Walrecht 0.714 op
het scorebord. Van den Berg Biljarts/

Merks – Bosrand 4711 0-8. Harry Meu-
lendijks 0.723 en reeks van zeven ver-
loor met het kleinst mogelijke verschil
van Erik Vos. Caudron Billiardproducts
– Moira 8-0. Jos van Engelenburg en
Jean-Paul Kregting boekten beiden
0.813. Thekes Herpen 2 – Thekes Her-
pen 8 4-4. In deze kampioenswedstrijd
voor Thekes Herpen 8 was de remise
dankzij de zeges van Adrie Bosmans en
Marinus de Haan voldoende voor de ti-
tel. De nederlagen van Jan Duynhoven
en Joep van der Veer konden de pret
niet drukken. In de eindstand heeft The-
kes Herpen 8 een totaal van 33 punten
na 22 duels. Caudron Billiardproducts
volgt met één punt minder als runner-up.   

Thekes Herpen 8. Foto: Jan Duynhoven

Vierde divisie driebanden poule 8

Titel La Plaza-net niet nieuw 
De Zwaan 3 Hotel-Rest. – BC Tegelen 4
2-6. Bij de gasten was Nico Reiding uit-
blinker met een moyenne van 1.388.
BC Tegelen 3 – Spel-Sport.nl 8-0.
Leon Mans gaf met 0.750 het goede
voorbeeld. La Plaza-net niet nieuw –
De Zwaan 3 Hotel-Rest. 6-2. Marcel
Ortmans gaf met 1.250 zijn visite-
kaartje af. Ames/De Peel – La Plaza-
net niet nieuw 2-6. Marcel Ortmans,
slotserie van acht, en Tom Jacobs, slot-
reeks van vijf, zetten de Limburgers op
voorsprong. Het werd nog spannend
door de nederlaag van Luc Broos.
Michael Wehner bezorgde zijn ploeg
het kampioenschap door aan de goe-

de kant van de score te blijven. De
Zwaan 3 Hotel-Rest. – NAS Fixet Val-
kenswaard 6-2. Christ van der Heijden
0.857 trok tegen Martijn Roefs 1.071
aan het kortste eind. Spel-Sport.nl – De
Romein 6-2. Guido Terwingen 0.697
bleef Tiziano de Jonge drie caramboles
voor. De Romein – BC Tegelen 3 4-4.
Egbert de Wit scoorde een serie van
zes. NAS Fixet Valkenswaard – Ames/
De Peel 2-6. Voor de bezoekers kwam
Eric Vanderplaetsen tot een gemiddel-
de van 0.961. BC Tegelen 4 –
Spel-Sport.nl 6-2. Vierde man Gunther
Verstappen maakte een mooie serie
van zeven.   

Derde divisie driebanden poule 5

De Hazelaar 2 stelt titel in Breda veilig

Speelronde 19
’t Rijens Vat – Café Molenvliet: 0-8.
ADC Repro – De Hazelaar 3: 2-6.
Eekhoorn 3 – Autobedrijf Lion van Loon:
2-6. DC Michielsen – De Hazelaar 5:
6-2. BC Goirle – De Westhoek/van der
Lee Schilderwerken: 4-4. Bij de bezoe-
kers speelden Daniël van der Geld
(0.945) en Gerard van Oorschot
(0.810) in 37 beurten uit. BCG IJssalon
Fratello – De Hazelaar 2: 6-2. Marco
Sterk van De Hazelaar realiseerde
0.833.

Speelronde 20
Autobedrijf Lion van Loon – ADC Repro:
0-8. De Hazelaar 2 – BC Goirle: 0-8.
De Westhoek/van der Lee Schilderwer-
ken – DC Michielsen: 2-6. De Hazelaar
3 – ’t Rijens Vat: 4-4. Niels Verlouw van
de thuisclub was met 0.897 de beste
speler. De Hazelaar 5 – Eekhoorn 3:
4-4. Café Molenvliet – BCG IJssalon
Fratello: 5-3. 

Speelronde 21
Autobedrijf Lion van Loon - De Hazelaar
3: 4-4. ADC Repro - De Hazelaar 5:

4-4. Eekhoorn 3 - De Westhoek/Van
der Lee Schilderwerken: 4-4. Gerbert
van der Lee van de bezoekers uit Dru-
nen was met 0.897 de beste speler.
DC Michielsen - De Hazelaar 2: 2-6.
Na deze zege kon voor De Hazelaar
de champagne worden ontkurkt.
BC Goirle - Café Molenvliet: 4-4. BCG
IJssalon Fratello - 't Rijens Vat: 6-2.

Speelronde 22
De Hazelaar 3 - DCG IJssalon Fratello:
4-4. Leon de Visser van de Goirlese for-
matie speelde 1.034. De Hazelaar 2 -
Eekhoorn 3: 2-6. De Westhoek/Van der
Lee Schilderwerken - ADC Repro: 3-5.
Bij de gasten kwam kopman Berry Tim-
mermnans tot 1.129. De Hazelaar 5 -
Autobedrijf Lion van Loon: 4-4 Voor De
Hazelaar zorgden Arno van Teefelen en
Jaap de Regt voor winst. Café Molen-
vliet - DC Michielsen: 4-4. Martin Kort-
hout leverde met 0.853 de beste presta-
tie.

Het kampioensteam De Hazelaar 2

Vierde divisie driebanden poule 7

Titel voor Van Rossum
Tegelwerken
Biljartcentrum Arnhem 6 – Thekes 6 Fo-
rel Bergharen 0-8. Jan Loermans gaf
met 0.731 het goede voorbeeld. Van
Rossum Tegelwerken – Thekes Herpen 4
6-2. Twee partijen eindigden met mini-
maal verschil. Thekes 6 Forel Bergharen
– Van Rossum Tegelwerken 0-8. Bij de
kampioen uit Oss was Dirk Thiele met
0.810 en serie van zeven de grote
man. De vier spelers die het meest in ac-
tie kwamen waren Dirk Thiele, Theo van
Dinther, Peter van Rossum en Bert Pan-
sier.  

Eekhoorn wil met Frans van Kuyk
naar eredivisie
Frans van Kuyk speelt volgend seizoen
als kopman in het eerste divisieteam
Eekhoorn 1. Teamleider Arie Hermans
kon dit desgevraagd bevestigen. “We
willen nu echt een keer kampioen wor-
den en met Frans van Kuyk als kopman
moet dat gaan lukken. 
Verder hebben we op bord twee Jerry
Hermans, op drie Wiljan van den

Heuvel en als vierde en vijfde man John
Roovers en Rini Boeren. Mocht er on-
verwacht alsnog een licentie in de ere-
divisie vrijkomen, dan doen we daar
met ons teamgemiddelde ook een goe-
de gooi naar. Vooralsnog gaan we er
van uit dat we eerste divisie spelen. Het
is de bedoeling dat deze vijf spelers
gaan rouleren.”  

Tweede divisie driebanden poule 1

Snip Biljarts op de valreep voorbij 
Partycentrum Osdorp 2
Partycentrum Osdorp 3 – Café Siemens
4-4. Frans van den Assem 0.885 boog
voor de 1.142 en serie van elf van
Eddie Siemens. Van der Luyt Selfstorage
– Partycentrum Osdorp 2 4-4. Hans de
Bruin bleek met 0.897 de beste van ie-
dereen. Snip Biljarts – Casa Cara 6-2.
Herman Slikker blonk uit dankzij 1.333
en Perry Tuin reikte tot 1.000. Café
Siemens – Drukkerij 3in1 6-2. Kopman
Eddie Siemens bleek nu in de thuisbasis
te Midwolda goed voor 1.379. Tegen-
stander Tjeerd Vellinga hoefde zich met
1.172 ook niet te schamen. Partycen-
trum Osdorp 2 – SNIP Biljarts 4-4. In de-
ze topper weinig opvallende prestaties
maar wel veel spanning. ComLog
Elektrotechniek – Café Siemens Mid-
wolda 2-6. Nu was Fred Driessen
0.884 het slachtoffer van de 1.538 spe-
lende Eddie Siemens. Partycentrum Os-
dorp 3 – Casa Cara 6-2. Frans de Vries
haalde uit met 1.025. Van der Luyt
Selfstorage – Bierling de Schepper 6-2.

Bob van Ingen Schenau gaf met 1.129
het goede voorbeeld. NHD Borden
Appel – Snip Biljarts 2-6. Herman Slik-
ker was namens de gasten via 1.481
de beste van iedereen. Op zondag 27
april trad Partycentrum Osdorp 2 aan
tegen NHD Borden Appel. Een 5-3 ze-
ge zou voldoende zijn voor het kampi-
oenschap. John Kuijken zette zijn ploeg
op voorsprong waarna John de Bruijn
de stand op 4-0 bracht. Een remise in
de volgende twee partijen was de op-
dacht na de pauze. John van Essen te-
gen John Stavenuiter stond 38-38 toen
Stavenuiter met twee caramboles de
partij naar zich toetrok. Tussenstand dus
4-2. Vijf minuten later ging ook Eric van
Hoorn onderuit. Na een 24-24 (34) tus-
senscore tegen Dick van Mourik werd
het 30-40 en de 4-4 eindstand beteken-
de de titel voor Snip Biljarts. Felicitaties
dus voor Herman Slikker, Hans Hand-
graaf, Dirk Snip, Perry Tuin en Leo de
Jong. 
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Arbiter A driebanden KNBB

Paul Brekelmans zeer actief 
binnen de biljartwereld

Na het uitreiken van de KNBB-be-
ker kreeg Paul Brekelmans van
Santos Chocron, voorzitter van de
sectie driebanden, de badge van
Nationaal Arbiter A uitgereikt. De
arbiter uit Veldhoven was er hele-
maal blij mee. Brekelmans, niet al-
leen actief als arbiter, stelt zich hier-
onder voor. 

”Van beroep ben ik planner bij Hermes
OV in Eindhoven. Ben momenteel 53
jaar, getrouwd met Anja en ik ben blij
dat zij de laatste tijd ook weer vaker
mee naar het biljarten gaat kijken. We
hebben 18 jaar een café gehad met
vier biljarttafels waarbij de hoofdacti-
viteit in onze zaak het biljarten was.
Toen we daarmee gestopt waren kon zij
even geen biljartballen meer zien.

Dit seizoen ben ik 25 jaar bestuurslid
bij BV Dubac in Duizel. Ik was 18 jaar
secretaris en inmiddels 7 jaar voorzitter.
In juni neem ik afscheid van deze be-
stuurstaken bij Dubac.
Binnen het district Kempenland ben ik
voorzitter vanaf 2009.
Vanwege een tekort aan arbiters heb ik
in augustus 2010 op de vergadering
van Kempenland een oproep gedaan
of belangstellenden zich wilden melden
voor een cursus Clubarbiter. Ik gaf aan
dat ikzelf de cursus dan ook zou gaan
volgen. Samen met 10 anderen zijn we
in december geslaagd en meteen door-
gegaan voor de cursus districtsarbiter.
Die badge behaalde ik medio maart
2011. Ik kreeg er zoveel plezier in dat
ik met 5 anderen uit ons district medio
december 2012 de cursus tot geweste-
lijk arbiter ben gaan volgen. Eind febru-
ari 2013 werd ook die badge binnen
gehaald. Nu zijn we ruim een jaar ver-
der en heb ik te horen gekregen dat ik
vanaf september op de gewestelijke
ranking ben opgenomen. Als arbiter
word je dan enkele malen per jaar be-
oordeeld tijdens een Nederlands kam-
pioenschap en samen met een theoreti-
sche test wordt er dan bepaald welke
arbiters eventueel in aanmerking komen
voor de cursus Nationaal Arbiter.
Bij het driebanden ben ik begonnen in
Reusel. Ik werd benaderd door Rob
Wong of ik interesse had om bij het ere-
divisieteam van de Vrachtkar in Reusel
te komen arbitreren. Dat was aan het
einde van het seizoen 2010-2011. We
spraken af dat ik in het seizoen 2011-
2012 werd opgenomen in de groep bij
de Vrachtkar. Zo ver kwam het echter
niet omdat de Vrachtkar werd gesloten.
Ik ben toen via Bert van Manen bij het
team de Hazelaar in Rosmalen terecht
gekomen en heb daar een volledig sei-
zoen gearbitreerd. Toen dat team stopte

Paul Brekelmans met badge Arbiter A
driebanden KNBB.  

Gewestelijke finale jeugdteams

ABC 't Töpke 
kampioen van Zuid-Nederland
Bij biljartcentrum De
Romein in Tilburg is
ABC 't Töpke team-
kampioen jeugd van
Zuid-Nederland ge-
worden. De formatie
uit Afferden won alle
drie de wedstrijden
met 4-2 en ver-
gaarde daarmee de
maximale zes pun-
ten. Inaborg werd
op twee punten
achterstand tweede.
De gecombineerde
teams van West en
Midden-Brabnt ein-
digden als derde en
vierde. 't Töpke gaat
op 31 mei en 1 juni
in Kampen een po-
ging wagen om de
nationale titel te vero-
veren.

Eindstand
Team MP PP % car
ABC `t Topke 6 – 0 12 – 6 94.75 % 

INABORG 4 – 2 12 – 6 85.40 % 
Midden - West Brabant 2 2 – 4 6 – 12 83.15 % 
Midden - West Brabant 1 0 – 6 6 – 12 73.00 %

ABC ’T Topke met vlnr: Kenny Boskamp,
Pim ten Westenend en Luc Veger

deed zich de kans voor om, na bemid-
deling van Harrie van de Ven, in Zun-
dert als arbiter aan de slag te gaan bij
Snellen Recycling. Daar sta ik nu twee
jaar met veel plezier aan tafel. Onder-
tussen heb ik ook nog diverse wedstrij-
den bij Post Luchtkanalen (in de eredivi-
sie) en bij Burgmans Biljarts (1e divisie)
in Bergeijk gearbitreerd. Verder heb ik
ook 3 Grand Prix Rankingtoernooien
(Rosmalen en Oosterhout) gearbitreerd
en vond ik het ook ontzettend leuk om
vorig seizoen voor het eerst bij het NK
Dames driebanden in Oosterhout aan
tafel te mogen staan. Ik was onlangs
ook actief als arbiter bij het EK drieban-
den voor Junioren in Zevenbergen. Na
afloop van mijn tweede KNBB Bekerfi-
nale (6 april j.l.) ben ik benoemd tot
Driebanden Arbiter A, dan ben je Na-
tionaal Arbiter bij de sectie Driebanden.
De bijbehorende badge dien je te dra-
gen bij wedstrijden die georganiseerd
worden door de sectie driebanden en
dus niet bij wedstrijden van de vereni-
ging Carambole.

Ook arbiter klassieke 
spelsoorten
Afgelopen seizoen ben ik in Rosmalen
eveneens begonnen met arbitreren bij
het topteam van de Hazelaar in de eer-
ste divisie. Omdat ik nogal veel met het

driebanden bezig was, heb ik daar de
kans gekregen om ook de klassieke
spelsoorten niet uit het oog te verliezen.
Volgend seizoen doet zich daar een
unieke mogelijkheid voor omdat ook Eu-
ropees kampioen Etikon daar komt spe-
len. Ook op dat niveau hoop ik mijn
wedstrijdjes mee te mogen pakken.
In juni 2013 ben ik een eigen website
begonnen die hoofdzakelijk gericht is
op het biljarten in Nederland of op de
prestaties van onze toppers buiten de
grenzen. De site www.biljartplaza.nl
wordt al door vele biljartliefhebbers re-
gelmatig bezocht. Omdat ik links en
rechts bij diverse biljartwedstrijden aan-
wezig ben zie je mij ook wel eens met
een fototoestel langs de kant staan en
kom je, naast op mijn eigen website,
mijn foto’s ook tegen in andere magaz-
ines, kranten of websites. Dit allemaal
om de biljartsport de extra aandacht te
geven die het hard nodig heeft.
Mijn eigen biljartcarrière heb ik op een
laag pitje gezet. Ik ben na vorig sei-
zoen gestopt met spelen, nadat mijn
team promoveerde van de derde naar
de tweede divisie driebanden. Het arbi-
treren geeft me op dit moment meer vol-
doening dan het zelf spelen en als ik het
zelf biljarten ga missen, dan kan ik al-
tijd nog mijn keu onder de kast uit ha-
len”.

Hoofdrol voor Marcel Hopmans tijdens NK 1e kl. driebanden groot

John Schollink blijft Rob Mans voor
in Steenbergen
Tijdens het NK drie-
banden groot eerste
klasse bij De Wellse
Vaert in Steenbergen
vervulde thuisspeler
Marcel Hopmans
één van de hoofdrol-
len. De andere
hoofdrolspelers wa-
ren Rob Mans van
BC Tegelen en John
Schollink uit Almelo,
terwijl ook Kay de
Zwart regelmatig
aan de boom schud-
de. Zo deelde De
Zwart een flinke tik
uit in de tweede ron-
de. Met een ge-
middelde van 1.842
gaf hij Rob Mans,
die met 1.315 even-
eens schitterend
presteerde, het nakij-
ken. Ook bezorgde
hij twee ronden later
Marcel Hopmans
zijn eerste neder-
laag. De latere kam-
pioen John Schollink
struikelde al vroeg
over Marcel Hopmans en Rob Mans,
maar liet verder geen steek meer vallen.
In ronde zes moest Mans buigen voor
Peter Vlaar, die met een sterke partij de
winst op streek. Ondertussen was John
Schollink bekomen van de schrik en
bleef punten pakken. Bij het ingaan van
de laatste ronde was het duidelijk, dat
Hopmans, Mans en Schollink met ieder
acht punten voor de titel gingen. Hierbij
mag worden aangetekend dat Hop-
mans, die 1.027 achter zijn naam had
staan, met afstand het beste gemiddel-
de had. In de beslissende fase was het
Mans, die met een gering verschil van
twee caramboles Hopmans van de titel
afhield. John Schollink had geen moeite

met Peter van der Heijden en won in 35
beurten met 35-16. In de eindstand dus
twee spelers op tien punten. Omdat
Mans tegen Hopmans te veel beurten
(44) verbruikte, prolongeerde Schollink
zijn titel.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. John Schollink Carambole 10 0.948 8
2. Rob Mans BC Tegelen 10 0.923 7
3. Marcel Hopmans Wellse Vaert 8 0.973 7
4. Kay de Zwart Sprundel 7 0.871 8
5. Ruud Gerritsen Rembrandt 6 0.827 9
6. Peter Vlaar Horna 6 0.815 7
7. Nicky van Venrooij Touché 5 0.825 9
8. Peter v.d. Heijden Den Hoek 4 0.654 5

Foto: De Wellse Vaert
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Zalencentrum de Graver
Centrum voor muziek, dans, dart en biljart, bedrijfsuitjes, feesten, partijen

en bruiloften of gezellig samen zijn in ons café.
Ook verzorgen wij eventuele koffietafels, vergaderingen en kunnen wij 

diverse cursus ruimtes aanbieden. 
Openingstijden: iedere dag vanaf 14.00 uur. 

Zalencentrum de Graver. Kerstroosstraat 20, 5552 NS Valkenswaard
T: 040-2827070 / 0651324333 / E: info@degraver.nl

Zalencentrum de Graver
Centrum voor muziek, dans, dart en biljart, bedrijfsuitjes, feesten, partijen

en bruiloften of gezellig samen zijn in ons café.
Ook verzorgen wij eventuele koffietafels, vergaderingen en kunnen wij 

diverse cursus ruimtes aanbieden. 
Openingstijden: iedere dag vanaf 14.00 uur. 

Zalencentrum de Graver. Kerstroosstraat 20, 5552 NS Valkenswaard 
T: 040-2827070 / 0651324333 / E: info@degraver.nl

Agenda
10 mei Country & Linedansavond     

€ 2,50 pp

17 mei Dansavond met live muziek
”Poco Loco” € 4,00 pp

24 mei Dart toernooi
Inschrijfgeld € 5,00 pp

24 mei BBQ op inschrijving
€ 12,50 pp

17 juni Dansavond met live muziek
”The Vitals” € 4,00 pp

19 juni Dansavond met live muziek
”Sixt. Tribute Band”€ 4,00 pp

Dart- en biljartzaal iedere dag geopend
vanaf 14.00 uur.

www.zalencentrumdegraver.nl

Open driebanden groot van De Kersenboys 2000

Gerrit van Lanen kampioen 
in ’t Oventje te Zeeland
Het was weer een zeer geslaagd jaarlijks driebanden groot toernooi in ca-
fé-zaal ’t Oventje te Zeeland waarbij de organisatie in handen was van De
Kersenboys 2000. Met een record aantal deelnemers van 94 werd er ge-
streden in vier klassen A t/m D. In de uiteindelijke finale tussen Gerrit van
Lanen en Jan Nabuurs trok Van Lanen aan het langste eind. Daarmee won
hij de wisselbeker, beschikbaar gesteld door Van den Berg Biljarts & Darts
uit Boekel.

De A-klasse is de laagste en de D-klasse
de hoogste met een maximaal moyenne
van 0.800. Per klasse plaatsten er zich
vier spelers voor de finales op zaterdag
5 april, dus zestien in totaal. Hieronder
de uitslag van de voorrondes:
A-klasse: 1. Jan Nabuurs, 2. Twan Jans-
sen, 3. Ben Hup, 4. Hans Sterken.
B-klasse: 1. Jan van de Doelen, 2. Ger-
rit van Lanen, 3. Gerrit Tielemans, 4.
Ton van Duurland.
C-klasse: 1. Jan Dunk, 2. Toon van de
Brand, 3. Rien van Wanrooy, 4. Bert
Bongers.
D-klasse: 1. Jaco van der Ven, 2. Pedro
van de Berg, 3. Geert-Jan Manders, 4.
Aad Buijs.
Kampioen in de A-klasse werd Jan Na-
buurs die in de finale te sterk bleek voor
Twan Janssen.
In de B-klasse wist Gerrit van Lanen de
finale naar zich toe te trekken tegen Ton
Duurland.
De C-klasse werd een strijd tussen Bert
Bongers en Rien van Wanrooy en uit-

eindelijk had Van Wanrooy de langste
adem. Bij de ontknoping van de D-klas-
se tussen Pedro van de Berg en Aad
Buijs greep Van de Berg de titel.
Na het bekend zijn van de klasse kam-
pioenen werd er nog gespeeld voor de
wisselbeker. Na loting kwam Jan Na-
buurs uit tegen Pedro van de Berg en
Nabuurs trok aan het langste eind. De
andere halve eindstrijd ging tussen Rien
van Wanrooy en Gerrit van Lanen. Hier
was Van Lanen als eerste aan de eind-
streep. De finale werd gespeeld tussen
Jan Nabuurs en Gerrit van Lanen, hier-
bij was Gerrit van Lanen degene die de
rust bewaarde en als eerste de te ma-
ken caramboles verzamelde. Het toer-
nooi was zeer geslaagd met diverse
goede en mooie wedstrijden met hoge
moyennes en series. De beste partij was
voor Dirk Thiele met 1.040 gemiddeld
na 26 caramboles in 25 beurten. Hoog-
ste serie Gerrit Tielemans met zeven tref-
fers. De Kersenboys 2000. Het bestuur
en wedstrijdleiding.

Venlose Biljartbond libre afdeling 5

BC Tegelen na 18 jaar kampioen

Na liefst achttien jaar is BC Tegelen erin geslaagd om de titel te behalen in
afdeling vijf  libre van de Venlose Biljartbond. Het seizoen begon met een
nieuw samengesteld team. Speler 1: Leo Bol 48 caramboles, 2. Dré Hauser
42 caramboles, 3. Jan Westheim 37 caramboles en nieuwe speler, 4. Math
Nelissen 31 caramboles en ook nieuwe speler. Reservespelers waren Chris
van Deur, Sandra van Tienen en John Theunissen.
Al gelijk de eerste wedstrijd werd ge-
wonnen met 9-0 tegen BC Velden en
vervolgens speelde BC Tegelen de eer-
ste competitiehelft mee in de top vijf. Op
het einde van de eerste helft viel door
een plotselinge ziekte Dré Hauser uit en
hij kwam in twee weken tijd aan zijn
ziekte te overlijden. Op zijn ziekbed
werd door hem aan zijn teamgenoten

gevraagd probeer aub het kampioen-
schap te halen. Dré: ik voel het gewoon
met dit team moet het na 18 jaar einde-
lijk gaan lukken we hebben de kwaliteit
dus nu of nooit. Zijn teammaten hebben
Dré dit beloofd en met die gedachte is
hij dan ook vredig heen gegaan.
De tweede competitiehelft werd dan
ook alles uit de kast gehaald om dat
kampioenschap te halen er is geen
wedstrijd meer verloren. Een enkel duel
kantje boord tot een goed einde ge-
bracht maar de rest van de wedstrijden
met 9-0 gewonnen. Uiteindelijk werd
BC Tegelen met veertien punten verschil
kampioen.
Persoonlijke resultaten: Math Nelissen
23 wedstrijden waarvan 15 gewonnen
en 1 gelijkspel,  John Theunissen 16
wedstrijden waarvan 15 gewonnen,
Leo Bol 21 wedstrijden waarvan 14 ge-
wonnen, Jan Westheim 21 wedstrijden
waarvan 13 gewonnen, Dré Hauser 10
wedstrijden waarvan 8 gewonnen, San-
dra van Tienen 2 wedstrijden waarvan
1 gewonnen, Chris van Deur 3 wedstrij-
den waarvan 0 gewonnen. Na 24 du-
els had BC Tegelen 153 punten verza-
meld. Nummer twee De Doolhof 1
kwam tot een totaal van 139 punten.
De Holtklotsers eindigde met 131 op de
derde plaats. Op 25 april werd dit kam-
pioenschap gevierd met een gezellig
feest. Alle teams gaven gehoor aan de
uitnodiging voor de receptie en Dré
Hauser werd in een moment van stilte
herdacht. In café-biljartzaal Van Tienen
ging het feest daarna door tot in de late
uurtjes. 

Foto: John van Tienen
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Kader poule Zuid-Nederland

BouwCenter Van Hoppe 
prolongeert titel
Het uit Duizel afkomstige BouwCenter Van Hoppe is erin geslaagd om
evenals vorig seizoen het kampioenschap te behalen. De voorsprong op
BC Tegelen bedroeg na 24 wedstrijden slechts één punt. Door dit resultaat
heeft men zich rechtstreeks geplaatst voor de halve finales, die 10 mei op
vier plaatsen in Nederland worden gehouden. 

't Luip Eurobiljarts – Op de Klos 2-6.
Wiel Wolters was namens de gasten de
beste met tweehonderd caramboles na
acht beurten. Halfweg – Ames/Optiek
van Gool/De Peel 2-6. Piet Volleberg
redde de Venrayse eer met 190 uit 7.
Voor de bezoekers uit Deurne deed
Noud Janssen er nog een schepje bo-
venop door de honderddertig treffers in
vier pogingen bij elkaar te tikken.
Ames/Van Esch Biljarts/De Peel – De
Maasoever 8-0. Roland Deelen haalde
uit met een totaal van 210 na 5 om-
lopen. Zijn hoogste serie was 151. Har-
ry Vogels realiseerde 110 uit 9.
VOP/De Witte Hoeve – BC Tegelen
4-4. Terwijl Guido Kauffeld in negen
beurten verloor van Sjeng Burhenne,
bleef Leon Elbers met honderdzestig uit
negen aan de goede kant van de score.
BC Tegelen – Op de Klos 2-6. Rob
Clumpkens haalde uit met 110 punten
na acht pogingen. Jean Marie Schuijren
(8) en Eddy Berger (9) bleven ook on-
der de tien beurten. De Maasoever –
’t Luip Eurobiljarts 8-0. Jan Liebregts
scoorde honderddertig keer na acht om-
lopen. BouwCenter Van Hoppe –
Ames/Van Esch Biljarts/De Peel 4-4.
Piet van Dooren 170 uit 6 en Roland
Deelen 210 uit 9 waren sterke 57/2
spelers. BC Maarland/Arrows Dakser-
vice – VOP/De Witte Hoeve 6-2. Ludy
Keuten arriveerde al na zes beurten bij
zijn totaal van honderdzestig. Hoogste
serie was 114. John van Glabbeeck
zette honderdzeventig uit negen in de
boeken. Ames/Van Esch Biljarts/De
Peel – Biljartakademie Eindhoven 4-4.

In sportcentrum Ames te Deurne drie du-
els van negen beurten. Bij de thuisploeg
Peter van der Linden (110) en bij de
gasten Jaap Peerenboom (170) en San-
der Oostendorp (140). VOP/De Witte
Hoeve – Ames/Optiek van Gool/De
Peel 3-5. Gerrit van Asten was succes-
vol met 110 uit 9. De Oase – BC Tege-
len 3-5. Sjeng Burhenne viel op met
170 uit 7. Teamgenoot Harrie van den
Boogaard maakte een reeks van 109.
't Luip Eurobiljarts – BouwCenter Van
Hoppe 2-6. Frank Diederen (110) red-
de de eer na negen pogingen. Dat aan-
tal beurten gebruikte Wil Corstiaans
ook maar dan voor een totaal van 230.
Halfweg – VOP/De Witte Hoeve 2-6.
Jan Zanders was met honderdtwintig uit
zes de speler met de minste beurten.
Teamgenoot Leon Elbers zorgde voor
honderdzestig uit negen. Piet Volleberg
bleef bij de gastheren met 190 uit 7 wel
aan de goede kant. Ames/Optiek van
Gool/De Peel – Op de Klos 0-8. Jean
Marie Schuijren boekte 110 uit 9.
BC Tegelen – Ames/Van Esch Biljarts/
De Peel 6-2. Harrie van den Boogaard
tegen Roland Deelen kreeg een 220-
111 (4) eindstand. Philip Dierijck won
dankzij 110 uit 7. Biljartakademie Eind-
hoven – ’t Luip Eurobiljarts 8-0. Jaap
Peerenboom haalde uit met honderdze-
ventig treffers na slechts vier beurten.
Willem Wesseling produceerde 150 uit
9. BouwCenter Van Hoppe – De Maa-
soever 7-1. In deze kampioenswedstrijd
zorgden Wil Corstiaans, Piet van Doo-
ren, Johan Martens en Bert Vermeulen
voor titelprolongatie.

Kader poule Oost-Nederland

Tien zeges op rij bezorgen Billardcafé
De Veemarkt het kampioenschap

Achterste rij vlnr: Willem Siebelink, Ronald van Gooswilligen, Bennie van Raaij (tl)
en Heinz Schmale. Onderste rij vlnr: Bart Siebelink, Yannik Jansen en Gerard Stijf.
Foto: Willem Siebelink.

Vanaf 7 februari behaalde Billardcafé De Veemarkt liefst tien overwinnin-
gen op rij. Het gevolg was dat in het voorlaatste duel op 12 april de titel
binnen was na een 0-8 zege bij Pomerans 1928. De Veemarkt heeft zich
daarmee geplaatst voor de halve finales die op 10 mei worden gehouden.

Deventer '83 – BV Overkamp 6-2. Sjors
Petter was namens de thuisploeg in
vorm met honderddertig caramboles na
vijf beurten en daarbij was een serie
van 108. Voor de gasten verzamelde
Brian ter Braak de honderdnegentig
punten na zes pogingen. BIOS/Blitz
Optiek – Billardcafé De Veemarkt 2-6.
Bart Siebelink finishte na zeven om-
lopen bij zijn totaal van honderdtien.
Thuisspeler Erik van der Linden bleek
goed voor 230 uit 9. Billardcafé De
Veemarkt – Apeldoornse Boys 5-3. De
eer voor de kortste partij ging naar be-
zoeker Marco Westhof met honderd-
dertig treffers na vijf beurten. Willem
Siebelink behaalde 190 uit 8 en Ronald
van Gooswilligen deelde met 180 uit 9
de punten. BV Overkamp – De Pelikaan
Zutphen 4-4. Slechts vijf pogingen had
Rob Pot nodig voor zijn tweehonderd

caramboles. Peter Heutinck bleef met
130 uit 7 ook aan de goede kant van
de score. De Markt/De Onderbouw –
BV Overkamp 4-4. Harry van Heumen
hield met 120 uit 6 de punten in eigen
huis. Carsten Lässig vertrok met winst na
250 uit 9 en reeks 101. Pomerans
1928 – Billardcafé De Veemarkt 0-8. 
In deze kampioenswedstrijd was Bart
Siebelink met honderdtien treffers na
zeven omlopen de snelste. Willem
Siebelink, Heinz Schmale en Ronald
van Gooswilligen maakten het succes
compleet. Billardcafé De Veemarkt –
DBL Kaderteam 0-8. Geen partijen on-
der de tien beurten. BV Overkamp –
De Korenmolen 2 4-4. Peter Heutinck
130 uit 6 was de beste bij de thuis-
ploeg. Voor de gasten wonnen Johan
van Zadelhoff (160) en Erik Tabor (190)
na negen beurten.

Eredivisie topteam ronde 13

Koploper Etikon slaat aanval 
A1 Biljarts/de Veemarkt af

Titelverdediger Etikon is door verlies en
winst in billardcafé de Veemarkt te Doet-
inchem tegen de nummer twee, A1 Bil-
jarts/De Veemarkt, nog steeds lijstaan-
voerder. Daarmee heeft het drietal uit
Haarlo de beste vooruitzichten om za-
terdag 3 mei in thuisbasis HCR Prinsen
voor de tiende keer kampioen van
Nederland te worden.

A1 Biljarts/de Veemarkt – 
Etikon                  5-1 en 2-4
In de eerste wedstrijd liet een zeer ster-
ke Michel van Silfhout de Zeeuw Jean-
Paul de Bruijn in het bandstoten kans-
loos met 100-32 (4). Op de andere ta-
fel was Frédéric Caudron weer ouder-

wets op dreef en ver-
sloeg Henri Tilleman
in drie beurten met
150-28. In het 47/2
eindigde de partij
tussen Raymund
Swertz en Patrick
Niessen in remise
maar de wedstrijd
werd door de bezoe-
kers kansloos verlo-
ren met 5-1.
Het tweede duel was
er in een volgepakte
Veemarkt één van
ongekende spanning
en van hoog niveau.
Van Silfhout zag De
Bruijn met series van
69 en 23 goed be-
ginnen. De man uit

Dieren had hier weinig tegenover te zet-
ten, waardoor de bezoeker na vier
beurten de finish haalde. Van Silfhout
bleef op een totaal van dertig steken. In
71/2 finishte Caudron al na drie po-
gingen terwijl Tilleman op dat moment
nog maar 68 treffers had geprodu-
ceerd. De gast begon hij aan de na-
stoot, maar de machine stokte na 45
punten. In het 47/2 begon Swertz met
series van 142 en 30, terwijl Niessen
toen pas op 58 caramboles stond. Met
een serie van 142 maakte de Belg hier-
na echter de partij uit. In de nabeurt
kwam de Noordlimburger niet verder
dan vier caramboles: 176-200 (3).
Tekst met dank aan Jaap Gönning. 

Biljartkeu.nl/sbc Vink – 
De Graafschap Biljarts 

6-0 en 4-2

Dennis Timmers overtuigde met moyen-
nes van 11.11 in het bandstoten en
50.00 in het 71/2. Gert-Jan Veldhuizen
zette Guido Kauffeld na 150-126 (10)
en 150-45 (9) opzij. De enige partij-
winst van de bezoekers kwam op naam
van Demi Pattiruhu die René Luijsterburg
met 84-100 nipt versloeg. Luijsterburg
bleek in het 47/2 te sterk voor Sam van
Etten. 

Dibo/The City – Biljartcentrum 
Arnhem                  4-2 en 4-2
Dave Christiani was bij het 47/2 in één

en zeven beurten een maatje te groot
voor Marek Faus. Micha van Bochem
en Thomas Nockemann wonnen beiden
één keer. Jos Bongers behaalde tegen
Harrie van den Boogaard eveneens ver-
lies en winst.

Wellse Vaert/Reedijk Banden- 
service – BIOS/Blitz Optiek 

4-2 en 3-3
Peter de Bree had alleen in de tweede
partij moeite met Peter Volleberg. Ian
van Krieken en Eep Veer verdeelden de
buit. Roij van Raaij boog eerst voor het
bandstootmoyenne van 14.29 van Dick
Jaspers. In de tweede ontmoeting ston-
den beiden na tien omlopen aan de
finish met een totaal van honderd.

Dave Christiani van Dibo/The City goed voor 200 caram-
boles 47/2 in de openingsbeurt. Foto: Henry Thijssen

Topteam jeugd beker

Vijf en zes beurten Stef van Hees 
’s-Hertogenbosch – ABC ’t Töpke 3 4-0
en 2-2. Dennis Engelen verzamelde de
vijfenzeventig caramboles in negen
beurten. Bij de bezoekers hoefde Peter
van Beljouw maar zes keer naar het bil-
jart voor honderdzestig treffers en zijn
hoogste serie was 129. Horna – Amor-
ti 2-2. Bij Amorti haalde Stef van Hees
uit met een productie van 225 na 5 po-
gingen. Behalve 45.00 moyenne lever-
de dat ook een reeks van 173 op.

Amorti – ABC ’t Töpke 2 4-0. Van Hees
had nu slechts één beurt meer nodig.
Horna – 't Centrum 4-0. Jordy Jong gaf
met 250 uit 5 en serie van 199 zijn
visitekaartje af. ABC 't Töpke 2 – ABC
’t Töpke 4 4-0. Daan Glissenaar bleek
de beste met honderdvijftig punten na
negen pogingen.  

Zie voor meer informatie
www.biljartpoint.nl     
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Driebanden speelweek 5
In de eerste klasse viel Frank Jonker na-
mens HGL A op met 43 caramboles na
28 beurten. Dat leverde een moyenne
op van 1.535. Teamgenoot Ivan van
Oosterhout bleek goed voor 32 uit 28.
Mark Loomans ('t Turfke A) zorgde in
klasse vijf voor twintig treffers na 27 po-
gingen. 

Driebanden speelweek 6
Een opmerkelijke partij speelden Nico
van den Heuvel (De Zwaantjes '82) en
Ties van Esch (O en O) tegen elkaar in
de eerste klasse. De 44-27 uitslag na
slechts 25 beurten leverde moyennes op
van respectievelijk 1.760 en 1.080. Van
den Heuvel won. Bij ONA verzamelde
Gerard Berkenhamer in de derde klasse
twaalf caramboles na slechts twintig po-
gingen. Karel Pluijm, van 't Oude Brouw-
huis, zorgde voor 13 uit 28.  

Driebanden speelweek 7
Op de helft van de competitie produ-
ceerde Ad Proenings van HGL B in de
eerste klasse 27 caramboles na even-
eens 27 beurten. Jo van Lierop was na-
mens Vriendenkring in klasse vier suc-

cesvol met tien treffers na 23 pogingen. 

Driebanden speelweek 8
Frank Jonker van HGL A haalde in de
eerste klasse uit met 43 caramboles na
34 beurten. Bij De Zwaantjes zelfs twee
spelers royaal met 34 pogingen en bo-
ven 1.000 moyenne. Nico van den
Heuvel had toen 44 treffers en Hans
Vermulst 41. Edie Lenssen was namens
Ons Vermaak in de tweede klasse suc-
cesvol met een totaal van 22 na 29
beurten. Michel Berkers (HGL) haalde in
de derde klasse uit met achttien caram-
boles na slechts 23 pogingen.  

Driebanden speelweek 9
Frank Jonker (HGL A) herhaalde zijn
kunststukje van een week eerder en had
de 43 punten wederom na 34 beurten
bij elkaar. Teamgenoot Wim Ceelen
was goed voor 29 pogingen en 32 tref-
fers. Hans Vermulst van De Zwaantjes
'82 finishte met 41 uit 29. In klasse
twee bleek Albert Bor van 't Turfke goed
voor zevenentwintig beurten en achttien
caramboles.  Bij Vriendenkring reali-
seerde Jos van de Kerkhof in de vierde
klasse 23 uit 27.

Revanchetoernooi 55+ in Deurne

Triomf Jaap Kuipers en 
Theo Goossens bij In den Sleutel 
Onlangs werd het Revanchetoernooi
55+ 2014 afgesloten. Dit evenement
werd gespeeld in de spelsoorten libre
en driebanden. Het libretoernooi telde
8 deelnemers en werd in een normale
competitie gespeeld. Jaap Kuipers werd
kampioen, de tweede plaats was voor
Gerard Dielissen en Henk Verbakel leg-
de beslag op de derde plek.
Voor het driebandentoernooi schreven
14 spelers in, waardoor een enkele

competitie plaatsvond. Winnaar werd
Theo Goossens. De tweede plaats was
voor de jongste Frans van der Heijden
en Kees Luijkx tekende voor de derde
positie. Het toernooi werd voor de 19e
keer gespeeld in café In den Sleutel te
Deurne. De organisatie was in de han-
den van Piet Verbakel. In oktober gaat
het 55+ libretoernooi voor de 20e keer
van start en altijd was de organisatie in
handen van Piet Verbakel. 

In den Sleutel te Deurne

Editie 46 van Pinkstertoernooi driebanden
In café In den Sleutel aan Stationsstraat
8 te Deurne gaat op donderdag 1 mei
editie 46 van het Pinkstertoernooi drie-
banden van start. 
De wedstrijden worden beslist over
veertig caramboles. De twaalf deelne-
mers zijn afkomstig uit Deurne en de re-
gio. Titelverdediger is Christian Steen-
bakkers uit Helmond. 
De finaledag is op maandag 9 juni van-
af 13.00 uur. 
Het volledige programma staat op:
www.cafeindensleutel.nl.

Naam Plaats
1. Christian Steenbakkers Helmond
2. Nico van den Heuvel Milheeze
3. Frank Jonker Deurne
4. Hans Vermulst Bakel
5. Wilfrie Vermeer Deurne
6. Ad Heesakkers Gemert
7. Roland Jonker Deurne
8. Henny Rooijmans Deurne
9. Hennie van Moorsel Deurne

10. Mari van Hout Deurne
11. Jeu Wijnands Deurne
12. Harrie van de Weijer Deurne

Bij vereniging OVNA in Ommel

Verlies Nooit Gedacht en Steeds Vooruit
op LOLAAR nederlaagtoernooi 
Het team van Nooit Gedacht uit Asten is
op zaterdag 5 april nipt onderuit ge-
gaan tijdens het Lolaar nederlaagtoer-
nooi. Nooit Gedacht bezet nu de twee-
de plaats. Met een percentage van 94
waren de verschillen niet erg groot.
Steeds Vooruit uit Liessel kwam op
12 april niet verder dan 78%. Titelver-
dediger OVU is met 122% winst nog al-
tijd koploper in 2014. Zaterdag 3 mei
komt het Deurnese Vriendenkring op be-
zoek in Ommel. De Karper uit Mierlo-
Hout staat voor zaterdag 17 mei op het
programma. Het tweede team van
Vriendenkring volgt op 7 juni.
Teams die belangstelling hebben op om
een zaterdag naar Ommel te komen,

vinden de informatie op de site van de
Astense Biljartbond. 
Dit is www.astensebiljartbond.nl en kijk
dan bij Nederlaagtoernooien Lolaar/
OVNA. 
Team Plaats                   %
1. OVU Deurne-Zeilberg122
2. Nooit Gedacht Asten 94
3. De Peel Deurne 90
4. Steeds Vooruit Liessel 78
5. BV Mierlo Mierlo 65

Vierde divisie driebanden poule 6

HCR Prinsen 4 eindigt met 26 punten
HCR Prinsen 4 – BC Stokkers 2 6-2.
Tinus Doornberg verloor van de 0.566
spelende Michael Basoeki. Theo Spek-
reijse won met het kleinst mogelijke ver-
schil. De Vrijbuiters – HCR Prinsen 4
4-4. Hein Mulderij tegen Tinus Doorn-
berg kreeg een 30-29 eindstand.

HCR Prinsen 4 – Excelsior 2-6. Chris
Spapé redde de eer. De Haven 3 –
HCR Prinsen 4 4-4. Door deze remise
eindigde HCR Prinsen na 24 duels op
26 punten. De titelstrijd gaat in de
week van 28 april tussen De Haven 3
en Excelsior.

Kampioenschap van Oss driebanden groot 2014

René Wijnen prolongeert de titel
René Wijnen is
voor de tweede
achtereenvolgende
keer op overtui-
gende wijze kam-
pioen van Oss in
de spelsoort drie-
banden groot ge-
worden. Hij moest
het slechts één
keer afleggen en
wel tegen de uit-
eindelijke en ver-
dienstelijke num-
mer twee Bert
Pijnenburg. 

Pijnenburg verloor eerder van Arie
Weijenburg en kon na zijn overwinning
in de slotpartij tegen Riny Zwiers (30-26
in 32 beurten) alleen maar hopen op
een nederlaag in de finale van René
Wijnen die het daar opnam tegen Arie
Weijenburg, de kopman van Aard-
express. 
Weijenburg had in de finale, door de
nederlaag van Wijnen in de voorlaatste
partij tegen Bert Pijnenburg nog een
kansje op de titel maar was afhankelijk
van het resultaat op de andere tafel. Dat
het niet zover kwam was een verdienste
van René Wijnen, hij klopte Arie
Weijenburg in stijl: 30-23 in 25 beur-
ten. De bijzondere prestaties van vader
en zoon Riny en Johan Zwiers die bei-
den een overwinning mochten bijschrij-
ven op Weijenburg, zorgden ervoor dat
Weijenburg met twee verliespartijen de
finale inging. Hij mocht wel de kortste

partij 30 in 16 beurten op zijn naam
schrijven.
Organisator en wedstrijdleider Henry
Thijssen was zeer tevreden over het ver-
loop en kijkt nu al uit naar het volgende
kampioenschap dat in 2015 tijdens het
75e jubileumjaar van district Oss een
bijzonder evenement belooft te worden.
Het districtsbestuur is zeer content met
de toezegging van biljartliefhebber pur
sang, Aardexpress eigenaar Dirk Thie-
le, dat hij ook komend jaar borg staat
voor de sponsoring. 
Naam Pnt Gem HS
1. René Wijnen 12 0.923 7
2. Bert Pijnenburg 12 0.777 6
3. Arie Weijenburg 8 0.994 7
4. Riny Zwiers 8 0.790 7
5. Marti Hermse 6 0.779 5
6. Johan Zwiers 6 0.669 6
7. Dirk Thiele 2 0.519 6
8. Mathijs Thiele 2 0.457 4

Foto: Henry Thijssen

Districtsfinale Den Bosch in de B2 klasse

BC ’t Zuid 2 winnaar 
in Het Wapen van Eerschot

Vijf drietallen streden in Het Wapen van
Eerschot te Sint-Oedenrode om de
districtstitel ’s-Hertogenbosch in de B2
klasse. BC ’t Zuid 2 had na de zaterdag
de beste papieren en de ploeg uit
Schijndel werd op zondag dan ook
kampioen. Kopman Peter Schevers won
al zijn drie partijen en verzamelde in
zijn beste duel de 34 caramboles na 28
pogingen en dat leverde moyenne
1.214 op. Mark Verhoeven was in twee
van zijn drie wedstrijden succesvol.
Martien Schevers bleef één van de drie

keer dat hij in actie kwam aan de goe-
de kant van de score. Willy Meurders
won twee keer en verloor een partij met
het kleinst mogelijke verschil. BC ’t Zuid
bleek drie van de vier ontmoetingen de
sterkste en mag naar de gewestelijke
eindstrijd. 
Team                                              Pnt
1. BC ’t Zuid 2 112
2. De Uitdaging 2 102
3. DVS/De Zwaan 99
4. KUP ’77 2 96
5. Hooghuys/Toelen & Partners 89

BC ’t Zuid 2
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Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen
FACILITEITEN:
* Golfbaan
* Pitch & Putbaan
* 3 biljarts ( gewone tafels )
* 2 matchbiljarts
* Camping
* 2 groepsaccommodaties
* Voetbalveld
* Midgetgolf
* Jeu de boules

Veneind 5 <> 5513 NE Wintelre
Telefoon: 040-2051805

E-mail: info@hetcaves.nl
Website: www.hetcaves.nl

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

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
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Nieuw driebandenteam met 
Eddy Leppens en Peter De Backer
Voor het seizoen 2014-2015 is een
nieuw driebandenteam gevormd, dat
gaat spelen bij De Uitspanning in
Barendrecht. De Belg Eddy Leppens,
die als eerste man gaat fungeren, speelt
minimaal veertien wedstrijden. Zijn
landgenoot Peter De Backer zal, wan-

neer het team op volle sterkte uitkomt,
op bord twee opereren. 
Verder zijn Dick van Uum, Sander Jo-
nen en Peter Loenen aan het team ver-
bonden. 
Roland Uytdewillegen en Nick Loenen
staan als reservespelers klaar. 

John Knapen wint driebanden-plus
toernooi BC Tegelen
Het driebanden-plus toernooi van
BC Tegelen is gewonnen door John Kna-
pen. In een spannende finale versloeg
hij John van Tienen in twee sets: 15-12
en 15-14. Driebanden-plus is een vorm
van driebanden waarbij elke carambo-
le over drie banden goed is voor één
punt en elke extra band ook een punt
oplevert. Dit leidt tot verrassende en
spectaculaire partijen. In twee poules
van zes deelnemers werd gestreden om
de kruisfinales te bereiken. In poule A

NBF finale hoofdklasse libre

Gerrit de Regt kampioen bij De Ram
voldoende om te zegevieren. Gerrit de
Regt, die al in zijn eerste partij verlies
had opgelopen, was met eveneens zes
punten al uitgespeeld. Wel had De Regt
een beter moyenne. De laatste wedstrijd
tegen Piet Schets werd Van Dongen ech-
ter fataal. Geen enkel moment kwam hij
in zijn ritme en maakte in twintig pogin-
gen slechts 51 treffers. De partijzege
was voor Schets en de titel voor Gerrit
de Regt.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Gerrit de Regt De Ram 6 6.88 53
2. Peter van Dongen De Ram 6 5.21 38
3. Piet Schets De Laan 4 6.51 33
4. Piet van Steen SNA 2 5.52 36
5. Francine van Yperen De Ram 2 4.72 31

Gerrit de Regt

Online verkoop van gereedschappen
en artikelen binnens- en buitenshuis
Oude Molenweg 35-37 De Mortel T (0492) 361 721

info@vanmelis.nl  www.vanmelis.nl

Tot de laatste ronde leek het er bij De
Ram in Roosendaal op, dat Peter van
Dongen in zijn eigen café de NBF titel
in de hoofdklasse libre zou behalen.
Met zes punten uit drie partijen had Van
Dongen tegen Piet Schets aan remise

Vlnr: John van Tienen en 
John Knapen

Bandstoten 2e klasse gewest NON

Alex ter Weele 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Alex ter Weele EGB 10 3.38 18
2. Gerard Waanders ’t Stedeke 10 3.30 23
3. Sander Sloots De Veemarkt 10 3.02 17
4. Bart Burgers EGB 6 3.01 21
5. Herman Tieman ’t Stedeke 6 2.84 17
6. Rob Hargeerds De Keu 5 2.74 25
7. Arno van de Sman The City/Dibo 5 2.55 17
8. Willem Vierwind Dorpzicht 4 2.61 21

Bandstoten 2e klasse gewest MN

Zege Ruud van
Loosbroek
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ruud van Loosbroek Kerkzicht 11 2.88 19
2. Piet Leermakers Wapen van Liempde 10 3.21 19
3. Geert Janssen Woezik 10 3.17 20
4. Wim Vissers DOS '71 10 2.73 19
5. Marinus de Haan Caramba 5 2.76 17
6. André Zeelen OGC 4 2.32 12
7. Hans Krahe Ons Huis 4 2.22 12
8. Carel Hurkmans BC Zeeland 2 2.34 14

was Noud van Haren eerste, gevolgd
door Rob Mans. In poule B werd John
Knapen winnaar, voor John van Tienen.
In de kruisfinales liet Van Tienen tegen-
stander Van Haren kansloos. Knapen
liet geen spaan heel van Mans. Om de
derde plaats zegevierde Rob Mans.
De kortste set kwam met drie beurten op
naam van John van Tienen, terwijl de
hoogste serie werd gerealiseerd door
Wim Clabbers, namelijk dertien. 
De uitstekende wedstrijdleiding was in
handen van René Peters.
Naam Gem
1. John Knapen 1.65 
2. John van Tienen 1.47
3. Rob Mans 1.19
4. Noud van Haren 1.29
5. René Peters 0.87
6. Louis Beekhuizen 1.10
7. Danny Alberts 1.03
8. Wim Clabbers 0.92
9. Nico Reiding 0.96

10. John Theunissen 0.56
11.  Sjraar Jacobs 0.85
12. Willem v.d. Biezen 0.61
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Biljarten op een Eureka biljart
in de Dominicaanse Republiek

Toen de familie Mommersteeg uit Vlij-
men emigreerde naar de Dominicaanse
Republiek moesten ze veel achterlaten,
maar hun passie hebben ze meege-
nomen. Zij begonnen daar het klein-
schalige appartementencomplex El
Flamboyan Apartments. Dit complex is
gelegen in Las Terrenas-Samana aan de

noord-oostkust van de Dominicaanse
Republiek. De appartementen, die van
alle gemakken zijn voorzien, hebben
een prachtig uitzicht over een grote
tropische tuin en zwembad. Buiten bij
het zwembad is een jacuzzi, BBQ pit,
bar en een Eureka biljart. Zie ook:
http://elflamboyan.yolasite.com

Na een verfrissende duik een partijtje spelen op een Eureka biljart

Persoonlijk Nederlands kampioenschap
G-spelers bij Horna
Het 11e NK voor biljarters met een ver-
standelijke beperking wordt dit jaar op
1 juni bij biljartvereniging Horna aan
de Achterom in Hoorn gehouden. Ver-
deeld in twee klassen strijden maximaal
36 spelers om de Nederlandse titel. Er
zullen dus twee kampioenen gehuldigd
worden. Het evenement dat andere ja-
ren elders werd georganiseerd, kan
zich met betrekking tot de catering we-
derom verheugen op de steun van '5
Senses Catering & Partyservice'. Voor

alle betrokkenen binnen dit toernooi
kan hierdoor gratis een warm en koud
buffet genoten worden. Bent u als pu-
bliek naast de gezellige dag ook geïn-
teresseerd in het buffet, dan kunt u voor
slechts € 15.- eveneens aanschuiven.
Kosten voor deelname aan het NK be-
draagt € 15.- voor KNBB-leden en €
25. - voor overige deelnemers. Publiek
maakt sport tot iets bijzonders, dus Bil-
jartvereniging Horna nodigt iedereen
van harte uit dit feest mee te maken.

Eerste divisie driebanden poule 1

HCR Prinsen behaalt titel na nek-
aan-nekrace met Burgmans Biljarts

HCR Prinsen met vlnr: Freddy ter Braak, Michel van Silfhout, Carsten Lässig,
Markus Galla, Raymund Swertz, Dave van Geel en Dinand Prinsen. 
Foto: Bennie Kamphuis

HCR Prinsen is na een enerverende slotdag kampioen geworden van
poule 1 van de eerste divisie. Na een zwaarbevochten 6-2 zege op
Van Melis kon het feest in Haarlo beginnen. Burgmans Biljarts eindigde
met 35 punten slechts één punt achter de kampioen.

Speelronde 18
Partycentrum Osdorp – De Liefhebber
0-8. De bezoekers waren in vorm met
Jim Anneveldt 1.290, Fred groen
1.142, Richard Dekker 1.000 en Tom
Beemsterboer 0.900. 

Speelronde 19
Van Melis – Burgmans Biljarts 0-8. Mar-
co Janssen gaf met 1.406 het goede
voorbeeld. FDV Jacoby/Schuler Cues –
Jan Brock Amusement 4-4. Steven van
Acker 1.344 werd overtroffen door zijn
teamgenoot Frans de Vos 1.481 en se-
rie van tien. Bij de gasten produceerde
Andreas Niehaus 1.551. De Veemarkt
– De Liefhebber 2-6. Tom Beemsterboer
1.184 bleek de beste van iedereen.
Constructor Staalbouw – Partycentrum
Osdorp 6-2. Henk Overmars haalde uit
middels 1.363.  

Speelronde 20
Partycentrum Osdorp – De Veemarkt
2-6. Thorsten Frings 1.666 en Dustin
Jäschke 1.406 waren prima Duitse spe-
lers. Burgmans Biljarts – Constructor
Staalbouw 8-0. Een opvallende serie
van twaalf was er voor Rudy Persyn.
Zijn kopman Marco Janssen 1.153 zet-
te Jan Posthumius 1.051 opzij. Jan
Brock Amusement – Wellse Vaert 8-0.
Stefan Lenting zette 1.216 in de boe-
ken. HCR Prinsen – FDV Jacoby/Schuler
Cues 4-4. Steven van Acker 1.500 en
reeks van tien bleek in vorm. 

Speelronde 21
Wellse Vaert – HCR Prinsen 4-4. Marcel
Hopmans won dankzij 1.800 en serie
van elf tegen de 1.680 spelende Dave
van Geel. Bert Hoefnagels had onvol-
doende aan 1.250 want Markus Galla
reikte tot 1.406 en reeks van elf. Ray-
mund Swertz 1.212 en Ludo Kools
1.081 bleven aan de goede kant van
de score. Burgmans Biljarts – Partycen-
trum Osdorp 6-2. Marco Janssen
1.363, Rik van Beers 1.153 en Rudy
Persyn 1.081 hielden de punten in Ber-
geijk.  FDV Jacoby/Schuler Cues – De
Liefhebber 4-4. Steven van Acker 1.433
trok aan het kortste eind tegen de
1.500 van Tom Beemsterboer. Konings-
leer.com – De Veemarkt 2-6. Harrie van
de Ven redde het ondanks een reeks
van tien niet tegen de 1.184 van Dustin
Jäschke. Kenny Miatton 1.083 moest
zijn meerdere erkennen tegen de 1.250
van Thorsten Frings. Mathy Monnissen
haalde uit middels eveneens 1.250.
Constructor Staalbouw – Biljart Centrum
Arnhem 6-2. Na deze thuiszege is
handhaving een feit. Wim Stroet bleek
de beste met een gemiddelde van
1.290. 

Speelronde 22
Constructor Staalbouw – Jan Brock
Amusement 4-4. Jan Posthumius 1.081
en Henk Overmars 1.184 waren in
goeden doen. 
De Veemarkt – FDV Jacoby/Schuler
Cues 3-5. Thorsten Frings en Steven van
Acker speelden 1.323 tegen elkaar.
Jeffrey van Nijnatten bleek de beste na
1.730. De Liefhebber – Wellse Vaert
5-3. De laatste wedstrijd voor het team
uit Warmenhuizen, dat ermee stopt.
Partycentrum Osdorp – Koningsleer.
com 2-6. Harrie van de Ven besloot het
seizoen in stijl dankzij 1.451. Naar ver-
luidt stopt sponsor Koningsleer.com er-
mee. 
Partycentrum Osdorp en Wellse Vaert
degraderen. Biljart Centrum Arnhem –
Burgmans Biljarts 2-6. Marco Janssen
bracht de gasten op 0-2 via 45 caram-
boles in slechts 23 beurten en dat lever-
de 1.956 op. Zesentwintig treffers in de
laatste zeven omlopen waren zijn deel.
Rudy Persyn en Rik van Beers (1.323)
brachten de beslissende 0-6 in de boe-
ken. Daarmee was het nog spannend
omdat het bij HCR Prinsen tegen Van
Melis halverwege 2-2 stond. Markus
Galla bracht de koploper op voor-
sprong na de 45-33 (32) cijfers tegen
Frank Dielis. Michel van Silfhout verloor
echter van Ton Rovers waardoor het 2-2
werd. HCR Prinsen, dat minimaal met
5-3 moest winnen, zat ook na de pauze
in spanning omdat Dave van Geel en
Raymund Swertz hun handen aanvan-
kelijk vol hadden aan respectievelijk
Peter Heerkens en Roger de Kleine.
Swertz kwam als eerste over de streep
tegen De Kleine gezien de 40-32 (45)
uitslag. Het wachten was toen op Van
Geel die een tijdje later Heerkens met
45-35 (49) definitief afschudde. 
Na het wegvallen van topteam Etikon
volgend seizoen toch nog eredivisie bij
HCR Prinsen, al is het een andere spel-
discipline. 

Harrie van de Ven naar Van Wanrooy Transport 
Harrie van de Ven speelt komend sei-
zoen weer in de eredivisie driebanden.
De biljarter uit Bergeijk was het afge-
lopen seizoen in de eerste divisie actief
bij Koningsleer.com uit Druten dat op-
houdt te bestaan. Bij Van Wanrooy
Transport uit Oosterhout, dat haar thuis-
wedstrijden speelt op camping de Eek-
hoorn, gaat hij de plaats innemen van

Jan Arnouts, die  heeft aangegeven op
een lager niveau te willen gaan spelen.
Van Wanrooy Transport gaat in de stan-
daard formatie uitkomen met Kurt Ceu-
lemans, Frank Martens, Harrie van de
Ven en Ad Broeders.

Harrie van de Ven
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Ondertekening contract op maandag 12 mei

Raymond Ceulemans naar 
nieuw team bij 't Caves te Wintelre
Raymond Ceulemans is
tot een akkoord gekomen
met de overgang naar
een nieuw op te richten
driebandenteam. Thuis-
basis wordt 't Caves in
Wintelre, een Golf- en
Recreatiepark. Ceulemans
(76) heeft een indrukwek-
kende palmares. Zo bezit
de Belg 35 wereldtitels,
waarvan 23 bij het drie-
banden. Kampioen van
Europa werd hij 45 keer
en de Belgische titel was
61 keer zijn deel.
Initiatiefnemer en tevens speler/teamlei-
der is Piet Blankers. Het nieuwe viertal
gaat het komende seizoen in met een
vast team met Raymond Ceulemans,
Wim van Cromvoirt, het Belgische jeug-
dige talent Andy de Bondt en Blankers.
Zeer waarschijnlijk worden ze inge-
deeld in de eerste divisie. De thuisbasis
't Caves bezit twee matchtafels en drie
2.30  biljarts. Op die kleine tafels zijn
verschillende teams actief in de Kempi-

sche Biljartbond. Het nieuwe team
wordt aangesloten bij de Koninklijke
Nederlandse Biljartbond (KNBB). 

Ondertekening overeenkomst
Op maandag 12 mei komt Raymond
Ceulemans om 11.00 uur naar Golf &
Recreatiepark 't Caves aan Veneind 5
te Wintelre om de overeenkomst met het
nieuwe team te ondertekenen. Belang-
stellenden zijn van harte welkom om dit
voor Wintelre en omstreken opzienba-
rende feit bij te wonen.

Raymond Ceulemans. 
Foto: Billiardsphoto.com/Dirk Acx
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Eerste divisie topteam

Dubbele winst voor Alpha Advocaten
Hektisch Biljartschool/BV ‘75 sloot de
competitie af met twee keer een 2-4
nederlaag tegen Horna. Jaques de
Beurs wist bij het bandstoten dubbele
winst te behalen. Alpha Advocaten
deed het in thuishaven Biljartcentrum
Oegstgeest beter en versloeg BV Over-
kamp tot twee keer toe met 4-2. In de
eerste partij libre had Ben Duivenvoor-
de maar liefst 29 pogingen nodig om
tot winst te komen. Ronald Filippo ver-

loor de eerste partij kader in vijf om-
lopen van Hans Klok, om vervolgens in
evenzoveel beurten op de valreep met
175-172 te winnen. 
Bij het bandstoten had Paul Witteman
twee keer succes. De Hazelaar contra
Terborgse Wijncentrale/Veltins eindig-
de in 4-2 en 2-4. Voor de thuisclub
speelde Jordy Kanters bij het libre in
twee omlopen naar een overwinning op
Heinz Schmale.

Classics Teams in Ronchin

Etikon opnieuw Europees kampioen 

Onder vlnr: Jean-Paul de Bruijn, Patrick Niessen met hond Bink en Henri Tilleman.
Boven vlnr: Anita Brand, Bennie Deegens, Wia Jongsma en Marietje Bredewoud 

Het Haarlose Topteam Etikon, bestaan-
de uit Henri Tilleman, Jean-Paul de
Bruijn en Patrick Niessen, is in het Fran-
se Ronchin opnieuw Europees kampi-
oen Classics Teams geworden. In de fi-
nale was het trio te sterk voor het Duitse
Bochum. Jean-Paul de Bruijn ging bij het
bandstoten als eerste uit. Hij versloeg
Fabian Blondeel in zeven beurten met
120-38. De Zeeuw bleef door deze
overwinning als enige van Etikon onge-
slagen. Bijna tegelijkertijd bedwong
Henri Tilleman opponent Ludger Havlik
in het ankerkader 47/2 met 250-28
(2). Tilleman scoorde een slotserie van
175 caramboles. Door deze twee over-
winningen werd de 71/2 partij tussen
Patrick Niessen en Thomas Nockemann

bij de stand 154-37 in het voordeel van
de Belg afgebroken.
Het betekende voor het team van
Dinand Prinsen, die zelf door drukke
werkzaamheden niet aanwezig kon
zijn, de vierde titel op rij en de vijfde in
totaal. Etikon kwam in de finale door de
beide groepswedstrijden met 4-2 te win-
nen van respectievelijk het Spaanse
Sueca en het Franse Andernos. Niessen
verloor van de Spanjaard Cuenca,
187-200, en Tilleman trok tegen de
Griek Gerassimopoulos, in dienst van
Andernos, aan het kortste eind met
188-250. In de kruisfinale was Etikon
een maatje te groot voor het organise-
rende Ronchin. 
Tekst: Jaap Gönning. 

Kadercompetitie

Play-offs, halve finale en eindstrijd
in mei en 1 juni
Play-offs 
uiterlijk zaterdag 3 mei

Noord. Team dT De Harmonie ontvangt
in Groningen Bert Evenhuis Schilder-
werken en Friesche Club/Popma Biljart-
service.
Oost. BV Overkamp in Eibergen krijgt
bezoek van Willemsen Bestratingen/
Ons Huis en DBL kaderteam.
Zuid. BC Tegelen is bij Van Tienen gast-
heer van BC Maarland/Arrows Dak-
service en VOP/De Witte Hoeve.
Midden. Brand treedt in Veenendaal
aan tegen DOS '71 en Wapen van
Liempde/RegioBank.
Zuid-West. HWA Alblasserdam speelt
tegen Kaderteam ’s Lands Welvaren en
HWA/AB Kool Speelautomaten. 
West. Kaderteam Almere '83 strijdt
met BCS/Meilink Biljarts en De Vries

Juwelier om één plaats in de halve fina-
les. 

Halve finales 10 mei
In vier locaties wordt met drie teams ge-
streden om een plek in de eindstrijd.
Reeds geplaatst voor de halve finales
zijn de kampioenen Hanze Zonwe-
ring/De Ghesellen, Billardcafé De Vee-
markt, BouwCenter Van Hoppe, Ca-
rambole/12Cook.com, BV De Ram en
De Poedel. De vier locaties zijn: De Post-
hoorn in Maasdam, Overkamp in Ei-
bergen, SVW in Bergen op Zoom en
Carambole in Rumpt. 

Finale 31 mei en 1 juni
Bij HBC in Hoogeveen valt de beslissing
om het kampioenschap van Nederland.
De vier winnaars van de halve finales
komen daarvoor in aanmerking.  

Kader poule Midden-Nederland

Carambole/12Cook.com 
eindigt bovenaan
Met drie punten voorsprong greep Carambole/12Cook.com de titel. De
succesvolle biljarters waren Jurgen de Ridder, Jan de Jong, Tonny van
Meeuwen, Hans de Ridder en Koos Versteegh. De formatie uit Rumpt plaat-
ste zich direct voor de halve finales, die 10 mei in vier locaties in Neder-
land worden georganiseerd. 

Touché – Carambole/Kofferweb.nl 6-2.
Adje van de Liefvoort bleek met hon-
derddertig uit acht de speler met de min-
ste beurten. Zaal Verploegen 2 – De Ha-
zelaar 2 0-8. Paul van de Wouw (290)
en Eric Dericks (240) finishten beiden
na acht pogingen. De Hazelaar –
Wapen van Liempde/RegioBank 0-8.
Piet Leermakers 120 uit 5 en Martien
van den Tillaart 210 uit 8 gaven het
goede voorbeeld. 
Carambole/12Cook.com – Touché 4-4.
Jurgen de Ridder haalde uit met hon-
derdtachtig treffers na zes omlopen. 
De Hazelaar 2 – Zaal Verploegen 4-4.
Theo Korsten hield met honderdzeventig
caramboles na acht beurten de punten
op zak. Rini Megens vertrok met 160 uit
9 winst. Touché – De Hazelaar 6-2.

Kopman Piet de Jongh versloeg Alex
Ulijn met 160-105 (9). Harold Megens
produceerde een serie van 109. Zaal
Verploegen 2 – Touché 6-2. Walter Jans-
sen 130 uit 7 en Theo van der Ven 110
uit 9 waren succesvol. 
De Hazelaar – Moira Lith 8-0. Eerste
man Jordy Kanters hoefde maar zeven
keer naar het biljart voor zijn totaal van
tweehonderd. 
DOS '71 – De Hazelaar 2 6-2. Tonnie
van de Wetering snelde in zes pogin-
gen naar de eindstreep van honderd-
tachtig. Zijn hoogste reeks was 118. Bij
de gasten zette Eric Dericks een serie
van 111 op het scorebord.

Jeugd Horna speelt EK in Luxemburg 
Het jeugdtopteam van Horna neemt op
2, 3 en 4 mei deel aan het Europees
kampioenschap in Luxemburg. In het
plaatsje Dudelange komen acht teams
uit zes verschillende landen samen om
uit te maken wie de beste van Europa
wordt.
Ferry Jong, Sam van Etten en Jordy Jong
spelen namens Nederland en uiteraard

Biljartvereniging Horna in poule A als
torenhoge favoriet. Hun grootste con-
current is in poule B het Tsjechische
Anag met o.a. de sterke Adam Baca.
Het betreft de spelsoort libre op de klei-
ne tafel. Sam van Etten en Ferry Jong
spelen de maximale 270 caramboles,
terwijl Jordy Jong de opdracht krijgt om
er 190 te maken. 

Don Burgers Coupe in Den Bosch

Henk Ras succesvol tijdens rolstoel-
toernooi bij Biljartcentrum JBGB

Foto: Boy de Groot
In biljartcentrum JBGB te ’s-Hertogen-
bosch werd door rolstoelbiljarters ge-
streden om de Don Burgers Coupe. Dit
was tevens het eerste toernooi van de
AKR Ranking. Henk Ras uit Breda zette
het evenement op zijn naam. Hij be-
haalde een algemeen moyenne van
2.72 en zijn hoogste serie van 21 was
de beste van het weekend. De als zesde
geëindigde Jan Versprille, eveneens uit
Breda, zette met een algemeen ge-

middelde van 3.15 het beste niveau in
de boeken. 
Naam Plaats Gem HS    AKR
1. Henk Ras Breda 2.72 21 100
2. Koos van de Hoff Breda 1.09 6 85
3. Jos Vergeer Gouda 1.56 9 75
4. Roger Kuiper Drunen 1.81 10 70
5. Jan Zagers Wernhout 1.46 12 65
6. Jan Versprille Breda 3.15 19 60
7. Joost Polak Roosendaal 1.47 8 55
8. Piet van Meer Steenbergen 0.37 3 50

www.debiljartballen.nl
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NK poolbiljart jeugd en senioren bij Ames in Deurne
8-ball en 9-ball senioren 

Henk de Ruiter en Jesse Thehu 
op het hoogste podium

Podium 8-ball met vlnr: Gerrit Coort, Henk de Ruiter en Gill Taytelbaum. 
Jesse Thehu ontbrak

Circa veertig deelnemers streden om de
nationale titel in het 8-ball en 9-ball voor

senioren. In sportcentrum Ames te Deur-
ne werden de kampioenschappen be-
haald door respectievelijk Henk de Rui-
ter en Jesse Thehu.

8-ball
Vanaf de laatste zestien ging de latere
kampioen Henk de Ruiter voorbij Jacco
Wieringa 6-4, Melvin Reese 6-5, Gill
Taytelbaum 6-4 om vervolgens in de fi-
nale met 6-0 af te rekenen met Gerrit
Coort. Coort had de eindstrijd bereikt
na zeges op Arno Hartman 6-1, Sjaak
Kort 6-4 en Jesse Thehu 6-2.

9-ball
Hier streden Jesse Thehu en Jimmy Wo-
rung in het beslissende duel tegen el-
kaar en dat leverde 7-2 winst op voor
Thehu, Hij volgde vanaf de achtste fina-
les: Aniel Parbhoe 7-1, Frans van Eeke-
len 7-1 en Sjaak Kort 7-6. Worung zette
vanaf de laatste zestien opzij: Rienus
Gennissen 7-3, Henk de Ruiter 7-5 en
René Peeters 7-6. Jesse Thehu winnaar 9-ball

8-ball en 9-ball junioren

Guido Janssen twee keer te sterk
voor Tim de Ruyter 

Bij het NK junioren in de spelsoorten 8-
ball en 9-ball was de eindstrijd telkens
tussen Guido Janssen en Tim de Ruyter.
Janssen mocht zich beide keren tot
Nederlands kampioen laten kronen. Bij

het 8-ball eindigde de partij in 6-0 en
bij het 9-ball in 7-3. Sandrino File en Le-
roy Marcic trokken in beide speldiscipli-
nes bij de laatste vier aan het kortste
eind. 

Tim de Ruyter op voorgrond en Guido Janssen kijkt toe

8-ball en 9-ball pupillen 

Jan van Lierop troeft Kaylash Persad af 

Vlnr: Kaylash Persad en Jan van Lierop. Foto: Arun Persad/KNBB

Bij het NK pupillen in de spelsoorten
8-ball en 9-ball ging de finale telkens
tussen Jan van Lierop uit Deurne en
Kaylash Persad. Van Lierop wijzigde bij
het 8-ball een 0-3 achterstand naar een

5-3 overwinning. Bij het 9-ball bleek hij
via 6-4 de betere. 
Cyriel Ledoux en Joey Haegmans wa-
ren bij beide spelsoorten de verliezend
halve finalisten.

NK 8-ball en 9-ball dames jeugd

Kyenna Marcic en 
Roxanne Overeem succesvol

Kyenna Marcic

Vier dames strijden bij de jeugd om de
Nederlandse titels. Iedereen speelt te-
gen elkaar in één poule. Bij het 8-ball
slaagde Kyenna Marcic erin om drie
keer met 3-2 te winnen en daarmee
werd ze dus kampioen. Roxanne Over-
eem verloor één wedstrijd en was daar-
mee tweede. Megan Rademakers en
Chayenna van Oppen eindigden als
derde. In de spelsoort 9-ball waren
twee deelneemsters die twee van de
drie partijen op hun naam brachten.
Roxanne Overeem haalde het met 3-1
en 3-2 en verloor met 2-3. Megan Ra-
demakers won met 3-2 en 3-0 maar trok
met 0-3 aan het kortste eind. Per saldo
Overeem plus twee en Rademakers plus
één dus Roxanne Overeem op de hoog-
ste podiumplaats. 

Roxanne Overeem. 
Foto Arun Persad/KNBB

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Masters carambole Frankrijk kozoom.com 27 apr-4 mei
NK poolbiljart bij Ames in Deurne biljart.tv 1-4 mei
German Masters driebanden in Herten kozoom.com 2-4 mei
Deurne City Classic pool bij Ames in Deurne EBillard.fr 9-11 mei
Kampioenschap van Frankrijk driebanden kozoom.com 10-11 mei
Driebanden beker van België in Hooglede kozoom.com 16-18 mei
Eurotour 9-ball Sankt Johann kozoom.com 22-24 mei
Eurotour 9-ball dames Sankt Johann kozoom.com 24-25 mei
Kozoom Challenge bandstoten Malle kozoom.com 27-29 mei
Verhoeven Open New York kozoom.com 15-20 juli
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, eurotouronline.eu en
biljart.tv.
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ADesign Protection Covers Holland 
Onderstal 7-08 
6658 KZ Beneden-Leeuwen 
0487-596578 
contact@a-designs.eu 
www.a-designs.eu 
 

Afdekzeilen biljart tafels 
Tijdelijke  rookruimtes 
Parasol doeken/hoezen 
Tuinmeubel hoezen 
Kussens 
Tassen 
Terras  schaduwdoeken 
Yacht covers 

Met een  
goed advies...
Begin je al  
op voorsprong.
HLB Van Daal & Partners is een deskundige en inspirerende accountants- en 
belastingadviesorganisatie met een dienstenpakket dat naadloos aansluit bij de behoefte 
van ondernemers binnen het MKB in Brabant en Limburg. Kennis van zaken en maximale 
inzet van ons regionale team en wereldwijde netwerk, daar kunt u op vertrouwen!

www.hlb-van-daal.nl
Lage Ham 10. Postbus 250, 5100 AG Dongen
T 0162 32 20 00 • dongen@hlb-van-daal.nl

HLB Van Daal & Partners is gevestigd in Breda, Dongen, Geleen, Gemert, Heerlen, ’s-Hertogenbosch, 
Maastricht, Oss, Schijndel, Tilburg, Uden, Veghel en Waalwijk.

Ondernemend, net als u

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

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom:

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

Buffalo 
Package
deal

Buffalo
Model
Elan
Euro 119,90 
keuze uit 
5 modellen

Koffer of Tas
naar keuze
Euro 15,00

Van :
Euro 134,90
voor: 
Euro 

120,00 

Raimond
Burgman
keu

Van :
Euro 199,00
voor: 

Euro 

125,00 

Buffalo
Top-
eind
12 mm

Van :
Euro 80,00
voor: 

Euro 

60,00 

Package
deal

Cheetah
keu
5 modellen
Euro 

60,00 

Koffer 
2 vak
Euro 

13,00 

Van :
Euro 73,00
voor: 

Euro 

62,00
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Vaderdagaanbiedingen

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




