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NK ankerkader 38/2 eerste klasse
in biljartcentrum Oegstgeest

De Distel biljarts
Dealer van Chevillotte & Olympus

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal

0165 820 997
www.dedistelbiljarts.nl

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

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

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

“Alles voor de biljarter”

Ronald van der Made uit Maarssen staat
met een promotiegemiddelde van 31.03
als eerste genoteerd. Hij zal echter op flin-
ke tegenstand kunnen rekenen. Evenals
de overige deelnemers is ook de nummer
vijf op de lijst, Ronald van Gooswillingen,
erg gebrand op nationaal succes. V an
Gooswillingen komt in de nationale ka-
dercompetitie uit voor Biljartcafé de Vee-
markt in zijn woonplaats Doetinchem. De
wedstrijden met een lengte van 250 ca-
ramboles vangen op vrijdagavond aan
om 19.00 uur. Voor zaterdag en zondag
is de aanvangstijd bepaald om 12.00
uur. Zondagmiddag na de finale, die voor
15.00 uur is gepland, zal Piet Verhaar als

bondsofficial de kampioen huldigen. Bil-
jartcentrum Oegstgeest is te vinden aan
De Voscuyl 38a in Oegstgeest.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Ronald van der Made BVM Apollo 31.03
2. Dimitri Katsis HWA 26.31
3. Bert Vink Zomerzorg 25.64
4. Jan de Bruin HWA 23.08
5. Ronald van Gooswillingen De Veemarkt 22.30
6. Hans Gaertman Honky Tonk 22.27
7. Tonny Swart De Friesche Club 19.46
8. Jim van der Starre BV Rappel 18.44

Res: Hein Smit Velsen 17.17

Op vrijdag 7 november om 18.30 uur ver zamelen de finalisten voor het
NK ankerkader 38/2 zich in biljartcentrum Oegstgeest. Op vier tafels gaan
zij daar t/m zondag 9 november uitmaken wie zich het komende jaar
kampioen van Nederland mag noemen. 

Ronald van Gooswillingen. Foto: Ton Smilde
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Libre derde klasse jeugd

Sybren Hofma nationaal kampioen 
in Hoogeveen

Bij vereniging HBC in Hoogeveen werd
het NK libre klein derde klasse jeugd
georganiseerd. Na zes ronden had Sy-
bren Hofma de leiding met tien punten
en een algemeen moyenne van 0.90.
Hij had alleen in de openingsronde van
clubgenoot Mike Fens verloren. Deze
naaste achtervolger was met acht pun-
ten en 0.88 nog de enige concurrent
voor de titel. De 13-jarige Sybren Hof-
ma, lid van JBV Amorti uit Zevenbergen,
maakte in de slotronde geen fout en ver-
sloeg Marijn van Nispen met 30-26 na
dertig beurten. Fens (15) gaf de tweede

plaats niet meer uit
handen dankzij een
30-20 (34) zege op
Twan Vriens. Ook
Pim ten W estenend
bleef op de derde
positie na winst op
Joyce Coumans: 30-
28 na 33 pogingen.
Remco Kloosterman
verliet de laatste
plaats na 30-21 (36)
cijfers tegen Daphne
Klappe. Kampioen
Sybren Hofma reali-
seerde met 0.91 het
beste algemeen moy-

enne. Ook de hoogste serie kwam met
negen caramboles op zijn naam. De
kortste partij was met 30 uit 19, ge-
middelde 1.57, voor Pim ten W este-
nend. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Sybren Hofma JBV Amorti 12 0.91 9
2. Mike Fens JBV Amorti 10 0.88 6
3. Pim ten Westenend ABC ’t Töpke 8 0.89 6
4. Joyce Coumans VOP/DWH 6 0.78 8
5. Merijn van Nispen Bellevue 6 0.71 6
6. Remco Kloosterman KBC 1911 6 0.64 5
7. Twan Vriens De Liefhebber 4 0.72 5
8. Daphne Klappe KBC 1911 4 0.67 5

Foto: Christ van der Straat

Nat. voorw. driebanden klein extra klasse

René Dericks en Rob Mans succesvol
in sportcentrum Ames te Deurne
Door omstandigheden werd de poule
voor nationale voor wedstrijden drie-
banden klein extra klasse bij spor tcen-
trum Ames te Deur ne met slechts drie
spelers gehouden. Desondanks wisten
twee van de drie deelnemers zich te
plaatsen voor het NK. Vanwege vakan-
tie heeft Dericks zich hiervoor echter af-
gemeld. 
De biljarter uit Venray eindigde op tien
punten na zes partijen. Het algemeen
gemiddelde was 1.337. Zijn serie van
tien was de hoogste van het toer nooi.
Rob Mans eindigde met acht punten op
de tweede plaats en hij realiseerde
dankzij 1.508 een prima algemeen ge-
middelde. Dat bleek achteraf het beste
moyenne van alle deelnemers in geheel
Nederland. In zijn beste duel behaalde
de speler van BC T egelen 1.923. Ton

Rovers was het slachtoffer en bleef het
weekend met lege handen. Het NK is
van 24 tot en met 26 oktober in Almere.
Zie voor aankondiging elders in deze
biljartkrant.  
Naam Pnt Gem HS
1. René Dericks 10 1.337 10
2. Rob Mans 8 1.508 9
3. Ton Rovers 0 0.880 8

René Dericks: tien punten en 
algemeen gemiddelde van 1.337.
Foto: Jan Rosmulder

Op 1 en 2 november in Tilburg

NK 2e klasse jeugd bij De Romein in Tilburg
Biljartcentrum De Romein in T ilburg
staat op 1 en 2 november in het teken
van de nationale eindstrijd in de tweede
klasse libre jeugd. Justin Huijs uit Arcen
voert met een gemiddelde van 1.20 de
deelnemerslijst aan. Als streekfavoriet
zal Bradley Marriot aantreden. Bradley,
die goed is voor 0.96, woont in Kaats-
heuvel en is lid van de W aalwijkse
jeugdbiljartvereniging JBCW. De wed-
strijden met een lengte van 40 caram-
boles worden gespeeld aan de Prof. Ro-
meinstraat 17 in Tilburg en beginnen op
zaterdag om 11.00 uur en zondag om

13.00 uur. De organisatie is in handen
van biljartvereniging Borduurhuis.nl/Ro-
mein en Ber t van den Hooff is naast
voorzitter van de organisatie ook wed-
strijdleider.

Deelnemers
Naam Vereniging Woonplaats Moy
1. Justin Huijs Inaborg Arcen 1.20
2. Marius Kroonen Borne 1e Glanerbrugse 1.12
3. Martijn Dekker Schagerbrug De Liefhebber 1.10
4. Bradley Marriot JBCW Kaatsheuvel 0.96
5. Naomi Struijk Kamper BC Kampen 0.93
6. Roy Hartemink St. Marten Lochem 0.81

Libre groot eerste klasse 24-26 oktober

Nederlands kampioenschap in Lelystad
Het NK libre groot eerste klasse vindt
van 24 tot en met 26 oktober plaats bij
vereniging De Jol. In het Schouwspel
aan Schouw 45-03 te Lelystad heeft Pie-
ter van der Geest zich met een moyenne
van 60.07 als beste geplaatst. De ge-
middeldes in deze klasse gaan van

25.00 tot 75.00 en de par tijlengte is
driehonderd caramboles. V rijdag 24
oktober wordt om 11.00 uur begonnen.
Dat tijdstip geldt ook voor zaterdag en
zondag. 
Naam Vereniging Gem
1. Pieter van der Geest BC Schagen 60.07
2. Jim van der Zalm HWA 60.00
3. Wiel van Gemert Wellse Vaert 53.73
4. Lyon Megens Vriendenkring 47.04
5. Guido Kauffeld VOP/DWH 45.62
6. Gert van Beek Almere '83 42.28
7. Erik van der Linden BIOS 36.38
8. Sjef Jansen Woezik 25.83
Res. 1. Martin Vreekamp Almere '83 39.04
Res. 2. Cor van de Groep De Poedel 25.63

NK libre groot 
en 47/2 jeugd
Op 1 en 2 november wordt bij biljar t-
centrum Sloterdijk aan de W illem Lee-
vendstraat 30 in Amsterdam de natio-
nale finale in het NK libre groot en
47/2 voor de jeugd gehouden. Op za-
terdag speelt men ankerkader 47/2
met een partijlengte van 150 carambo-
les, terwijl zondags het libre groot
wordt afgewerkt. Die par tijen hebben
een lengte van 250 caramboles. Op
beide dagen zal het startsein om 11.00
uur worden gegeven. De organisatie is
in handen van BC Victoria. Jordy Jong
is met zijn zeventien jaar de benjamin
van het gezelschap.

Deelnemers
Naam Vereniging Woonplaats
1. Sam van Etten Horna Schermerhorn
2. Ferry Jong Horna Zwaagdijk West
3. Jim van der Zalm HWA De Lier
4. Jordy Jong Horna Schermerhorn 

Nat. voorw. 28-30 november

Kader 38/2 derde klasse 
in biljartcentrum JBGB
In biljartcentrum JBGB/NGTR aan
Maassingel 474 te ’ s-Hertogenbosch
vinden van 28 tot en met 30 november
nationale voorwedstrijden kader 38/2
derde klasse plaats. Aantal te make n
caramboles 125 en moyennegrens
7.00 tot 12.00. Iedereen speelt zes par-
tijen en aanvang op vrijdag 28 novem-
ber om 19.00 uur. Zaterdag en zondag

in overleg. Deelnemers, onder voorbe-
houd zijn:
Naam Vereniging
1. Carlo van der Doelen De Hazelaar
2. Leo van Hastenberg Wapen van Liempde
3. André Korsten De Hazelaar
4. Harm van de Laar Wapen van Liempde
5. Piet Leermakers Wapen van Liempde
6. Walco van de Ven De Hazelaar 

Derde klasse driebanden klein

Nationale finale in Schiedam
Bij De Kleine Confiance aan de Rotter-
damsedijk 50 in Schiedam wordt van

14 t/m 16 november gespeeld om de
nationale titel in de derde klasse drie-
banden klein. De partijlengte is 20 ca-
ramboles en de leiding is in handen van
B.O.G. De wedstrijden beginnen op
vrijdag om 19.00 uur en op zaterdag
en zondag om 12.00 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Roelof Lolkema Bargebeck 0.503
2. Arjen Hartholt Buitenzicht 0.500
3. Maikel Dijkmans De Hangijzers 0.496
4. Herman Brethouwer Onder Ons ’67 0.480
5. Peter Roggeveld ’t Heukske 0.459
6. Ronald Elings SVW 0.439
7. Peter Loosemore Padoc 0.388
8. Erik Wennekes De Burgemeester 0.373

District Noord-West nederland

IJsbrand Slot 
ongeslagen kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. IJsbrand Slot SDS 13 0.644 6
2. Paul Souwer Tempelhof 10 0.592 6
3. Fred Augustijn MBSVO 7 0.563 4
4. Cor van de Zon De Liefhebber 6 0.544 6
5. Gerrit Schrijver De Liefhebber 6 0.534 5
6. Ben Rozie Royal 6 0.514 5
7. Herman Pol Turnlust 4 0.588 6
8. Gerrit Bijvoet Carambole 4 0.563 5
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Het volgende
nummer 

verschijnt
19 november
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 12 november

Uit de oude doos van Henny de Heus

Henk Scholte aan de dood ontsnapt

Scholte reisde per trein naar Eindhoven, waar hij door zijn vrouw en dochter-
tjes Rebecca en Linda werd vertroeteld.

Het was in 1962 toen een van Nederlands allergrootste biljarters Henk Scholte,
na een demonstratie in Bern op weg was naar zijn woonplaats Eindhoven, een
auto ongeluk kreeg. Tussen Mannheim en Frankfurt werd hij bij het passeren van
een vrachtwagen door een rukwind in de berm gedrukt. Scholte schoot, omdat
zijn stuur omsloeg, weer terug de weg op en kwam met een snelheid van 100 ki-
lometer per uur tegen een betonnen afscheidingsmuur tot stilstand. Met zijn lin-
kervoet kwam hij bekneld te zitten en moest met snijbranders uit zijn benarde po-
sitie worden bevrijd. Zijn wagen was na het ongeluk nog tweehonderd Duitse
Mark waard. Enkele jaren later (1965) prolongeerde hij tijdens een vijfkamp in
Antwerpen zijn serie van 2500 in het libre.

Driebanden klein extra klasse 24-26 oktober

Nationale finale in Almere

Het NK driebanden klein extra klasse
wordt door Almere '83 van 24 tot en
met 26 oktober georganiseerd. Het
toernooi op het hoogste niveau drie-
banden op het 2.30 biljar t heeft een
moyennegrens van 1.000 en hoger .
Het aantal caramboles is vijftig. Met
een gemiddelde van 1.508 voer t Rob
Mans namens BC Tegelen de ranglijst
aan. Hij wordt via 1.497 op de voet ge-
volgd door Stefan Lenting. Plaats van
handeling is Sas van Gentlaan 10-12 te

Rob Mans van BC Tegelen. 
Foto: Jan Rosmulder

Almere. Aanvang op vrijdag 24 okto-
ber om 19.00 uur. Zaterdag en zondag
gaan de specialisten om 12.00 uur van
acquit. 
Naam Vereniging Gem
1. Rob Mans BC Tegelen 1.508
2. Stefan Lenting Carambole 1.497
3. Rudy Gerritsen  Rembrandt 1.405
4. Roy Zielemans De Oase 1.363
5. Wilco Meusen Concordia 1.318
6. Kay de Zwart Sprundel 1.315
7. Wilfried van Beek HWA 1.310
8. Wil Janssen DLS 1.282
Res. 1. Raymon Groot NHD Borden Appel 1.300
Res. 2. John Schollink BCA 1.355

Op 1 en 2 november

NK rolstoel biljarten libre
bij JBGB in Den Bosch
Het Nederlands kampioenschap
libre voor rolstoelbiljarters wordt op
zaterdag 1 en zondag 2 november
gehouden. Er zijn deelnemers uit
o.a. Noord-Brabant, Zuid Holland,
Zuid-Limburg en Zeeland. De organi-
satie is in handen van RBNL Aan-
vang 10.00 uur en toegang gratis.
Het NK wordt gehouden in biljar t-
centrum JBGB aan Maassingel 474
te ’s-Hertogenbosch. 

WK bandstoten in Frankrijk

Frédéric Caudron claimt negende 
wereldtitel in Saint-Brevin-Les-Pins

Frédéric Caudron
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Met de 150-73 over winning die Frédéric Cau-
dron in de WK finale bandstoten op onze land-
genoot    Jean-Paul de Bruijn behaalde,  staat de
teller voor zijn behaalde wereldtitels nu op ne-
gen. Naast zijn twee individuele mondiale titels
in het driebanden, de drie titels     bij de  landen-
teams driebanden en de drie kaderkampioen-
schappen, prijkt  nu ook het wereldkampioen-
schap bandstoten op zijn palmares.

Rolstoelbiljarten in Breda en Hoevelaken
Toernooi Breda
Naam Woonplaats Moy AKR pnt
1. Roger Kuiper Drunen 1,96 100
2. Rudy Rousseau Terneuzen 2,74 85
3. Jan Zagers Wernhout 1,61 75
4. Jan Versprille Breda 4,00 70
5. Joop Beerens Roosendaal 1,12 65
6. Henk Ras Breda 2,38 60
7. Koos v.d. Hoff Breda 1,08 55
8. Sjaan Brocatus Bergen op Zoom 0,81 50
9. Joost Polak Roosendaal 1,20 45

Toernooi Hoevelaken
Naam Woonplaats Moy AKR pnt
1. Frans v Buel Kerkrade 2,19 100
2. Jan Versprille Breda 4,43 85
3. Roger Kuiper Drunen 2,13 75
4. Jan v Deuveren Hoevelaken 3,08 70
5. Rudy Rousseau Terneuzen 2,77 65

6. Henk Ras Breda 2,31 60
7. Koos v.d. Hoff Breda 0,88 55
8. Mylene Pijpers Rijen 0,81 50

AKR ranking 
na drie toernooien
1.  Roger Kuiper Drunen 245
2.  Henk Ras Breda 220
3.  Jan Versprille Breda 215
4.  Koos v.d. Hoff Breda 195
5.  Rudy Rousseau Terneuzen 150
6.  Jan Zagers Wernhout 140
7.  Frans van Buel Kerkrade 100
8. Joost Polak Roosendaal 100
9. Jos Vergeer Gouda 75
10. Joop Beerens Roosendaal 65
11. Piet van Meer Steenbergen 50
12. Sjaan Brocatus Bergen op Zoom 50
13. Mylene Pijpers Rijen 50

Derde divisie driebanden poule 3

Murat Hayta in blakende vorm
Speelronde 2
De Hazelaar 3 – De Hazelaar 4: 0-8,
Henk van de Leest schitterde met 1.029.
TOVV 2 – D’n Beuk: 8-0. Eekhoorn 3 –
Eekhoorn 4: 4-4. De Hazelaar 5 – Buro
Balans: 0-8, Murat Hayta speelde als
gast 0.921. De Hazelaar 8 – Café de
Uitspanning: 2-6.

Speelronde 3
Café de Uitspanning – De Hazelaar 3:
6-2. D’n Beuk – Eekhoorn 3: 2-6, kop-
man Harry Cas redde met 0.897 de
eer voor de thuisclub. De Hazelaar 4 –
De Hazelaar 5: 4-4. Buro Balans –
TOVV 2: 6-2, Murat Hayta presenteer-
de zich met 0.897 weer als beste spe-
ler. Eekhoorn 4 – Café ’ t Steegje: 4-4.
The Gamblers – De Hazelaar 8: 4-4.

Speelronde 4
Café ‘t Steegje – De Hazelaar 8: 8-0.
De Hazelaar 3 – The Gamblers: 6-2.
Eekhoorn 3 – Buro Balans: 4-4, met
1.250 speelde Murat Hayta in 28 beur-
ten naar de overwinning. De Hazelaar
5 – Café de Uitspanning: 2-6. Eekhoorn
4 – D’n Beuk: 4-4. TOVV 2 - De Haze-
laar 4: 2-6, Met 1.093 kwam Frits Pij-

nenburg van de gasten in 32 beurten tot
winst.

Speelronde 5
De Hazelaar 4 - Eekhoorn 3: 8-0. Henk
van de Leest behaalde met 1.060 winst
op Nol Nooten, die ook nog goed was
voor 0.939. The Gamblers - De Haze-
laar 5: 6-2. D'n Beuk - Café 't Steegje:
6-2, Harrie Cas kwam uit op 1.000. De
Hazelaar 8 - De Hazelaar 3: 0-8.

Murat Hayta 1.250

Naar schatting zo’n 600
toeschouwers waren er in
het Franse Saint-Brevin-Les-
Pins getuige van hoe de
Belg, op naar eigen zeg-
gen, moeilijk materiaal de
wereldtitel veroverde. Toch
had het publiek op meer
spektakel gehoopt tijdens
het duel van de twee groot-
meesters in deze discipline.
De hoofdrolspelers waren
dan zelf ook niet tevreden
over de behaalde ge-
middeldes. De Bruijn, die
Blomdahl in de halve finale
had uitgeschakeld, kende
evenals Caudron een slech-
te start in de finalepartij. In
tegenstelling tot De Bruijn,
kwam Caudron wel in zijn
ritme en wist alsnog de titel
in veertien beurten naar
zich toe te halen. Jean-Paul
de Bruijn speelde zijn beste
partij tegen Nicolas Geras-
simopoulos, die hij in drie
beurten en een serie van
127 in zijn voordeel be-
sliste. Caudron zette een al-
gemeen gemiddelde van
14.63 in de boeken, ter-
wijl De Bruijn met 10.79 af-
sloot.
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Libre extra klasse in Winschoten

Rob van Es uit vrijwel kansloze 
positie Nederlands kampioen

Boersen was na vier sessies overtuigend
koploper met zes pu nten en het ve ruit
hoogste moyenne van 31.53. Liefst zes
spelers volgden met twee punten achter-
stand. Van Es stond toen met 13.42 aan
moyenne op de zesde positie. In de laat-
ste ronde van de zaterdag kwam Boer-
sen via 225-218 (9) met de schrik vrij te-
gen Willem Besselse. Rob van Es reali-
seerde in dezelfde ronde de op dat mo-
ment kortste partij door Bert Thoonen na
slechts drie beurten op 225-1 te late n
staan. Hij klom daardoor naar de vierde
plek. Zondag 19 oktober begon om
12.00 uur de voorlaatste ronde. Van Es
verbeterde zijn eigen record door Bes-
selse met 225-4 na slechts twee om-
lopen kansloos te laten. Dat was defini-
tief het beste duel van het Nederlands
kampioenschap. Boersen beleefde een
dramatische partij en trok met 156-225
(22) aan het kortste eind tegen Raymond
Drost. Daarmee keerde de spanning op
het NK volledig terug. Drie spelers met
acht punten: koploper René Boersen

Na een fraaie eindsprint in zijn laatste drie partijen heeft Rob van Es uit
Ede beslag gelegd op de titel tijdens het NK libre klein extra klasse. In So-
ciëteit de Harmonie in Winschoten rekende hij in de slotronde met klin-
kende cijfers af met René Boersen. 

21.07, Henk Buijs 20.05 en Rob van Es
19.40. Buijs haakte af in de titelrace om-
dat hij in de slotronde me t 95-225 na
twaalf beurten onderuit ging tegen Bert
Thoonen. Het Nederlands kampioen-
schap werd dus beslist in het rechtstreek-
se duel tussen Boersen en Van Es. Terwijl
Boersen, speler van De Ram uit Roosen-
daal, de neergaande lijn niet kon om-
buigen, bleef Van Es in de winning
mood. Na vier beurten trok Rob van Es
met 225-36 aan het langste eind en was
het Wilhelmus dus voor de biljarter van
vereniging Gelre. Hij kreeg ook het
beste algemeen moyenne van 21.57 en
hoogste serie (223) op zijn naam. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rob van Es Gelre 10 21.57 223
2. René Boersen De Ram 8 20.27 210
3. Henk Buijs Steeds Beter 8 17.88 206
4. Albert Kulk HBC 8 16.45 85
5. Raymond Drost Ons Tehuis 8 13.81 94
6. Bert Thoonen DOS '71 6 13.84 83
7. Riny Weemen 't Ottertje 6 11.94 115
8. Willem Besselse Aalsmeer 2 15.41 81

Foto: Derk Boltjes

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
WK driebanden dames Turkije kozoom.com 24-26 okt
Driebanden eredivisie Haarlo kozoom.com 2 nov
NK 47/2 ereklasse Haarlo biljart.tv 14-16 nov
Driebanden Lausanne Masters kozoom.com 21-23 nov
Driebanden eredivisie Haarlo kozom.com 23 nov
WK driebanden Korea kozoom.com 26-30 nov
Driebanden 1e Bundesliga kozoom.com 29 nov
Eurotour 9-ball men Treviso kozoom.com 11-13 dec
Eurotour 9-ball women Treviso kozoom.com 13-14 dec
NK 71/2 ereklasse Wijchen biljart.tv 12-14 dec

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

NK libre groot in Hattem

Sam van Etten jongste Nederlands 
kampioen in de ereklasse

Zo langzamerhand beginnen de jeugdige West-Friese biljarttalenten bij de
senioren hoe langer hoe meer de gevestigde orde van de troon te stoten.
In het weekend van 19-21 september bewees Sam van Etten, het toptalent
van biljartvereniging Horna, in het Gelderse Hattem dat er in de komende
jaren met hem en o.a. de gebroeders Ferry en Jordy Jong, Hidde Lub, Ra-
ymon Groot terdege rekening moet worden gehouden. V oor de verdere
toekomst dienen talenten als de gebroeders Leon en Nick Dudink zich al
aan.                                                                                                   
Sam van Etten uit Schermerhorn maakte
vooral in de kruisfinales en finale indruk
tijdens het NK libre groot ereklasse. Met
tien deelnemers verdeeld in twee poules
moest hij alleen tegen Gert-Jan Veldhui-
zen de winst laten. Dat was echter niet
meer van belang, aangezien hij zich
met zes punten en een prima algemeen
gemiddelde van 75.12 reeds als eerste
in de poule geplaatst had voor de halve
eindstrijd. Daarin moest hij het opne-
men tegen René Luijsterburg die in drie
beurten het nakijken kreeg. Nadat Van
Etten in de twee moeilijke aanvangssto-
ten miste, besliste hij de par tij met de
maximale serie van vierhonderd caram-
boles. In de andere halve finale speelde
de torenhoge favoriet en titelverdediger
Raymund Swertz tegen Micha van Bo-
chum. Swertz liet zijn tegenstander al in
de eerste poging kansloos. Het beslis-
sende duel ging dus tussen Sam van Et-
ten en Raymund Swer tz. De regerend
kampioen mocht van acquit maar
kwam niet verder dan acht caramboles.
Aansluitend stopte V an Etten in een
hoog tempo de vierhonderd punten en
de nationale titel in zijn foedraal. Dat
gebeurde in slechts 43 minuten, inclu-
sief bij steeds circa 70 treffers even de
ballen laten poetsen en daarbij een
drinkpauze houdend. Na zijn eerste ti-
tel bij de senioren vorig jaar in de eerste
klasse ankerkader 47/2, was dit er één
om in te lijsten. Nog maar net gepro-

moveerd, vorig jaar in hetzelfde kampi-
oenschap, was het in het libre dus me-
teen raak voor de net 18-jarige. Hij
schreef daarmee het vijfhonderdste ere-
klassetoernooi van de KNBB op zijn
naam met het fraaie gemiddelde van
100.10. Ook is hij nu de jongste speler
die een NK titel in de ereklasse op zijn
naam heeft. Met de prijsuitreiking be-
dankte Sam van Etten, die namens de
spelers dit op een voortreffelijke wijze
deed, speciaal zijn bondstrainer Patrick
Niessen en de zo langzamerhand in ie-
dere biljartlocatie in Nederland beken-
de opa Henk van Etten, die beiden bij-
na het gehele toer nooi aanwezig wa-
ren. Bij thuiskomst was er nog een ge-
zellige instuif bij Sam zijn ouders in ca-
fé ’s Lands Welvaren in Schermerhorn,
waar ondanks de Zwager kermis team-
genoten Ferry en Jordy Jong en verdere
familie Jong en Dudink de kersverse
kampioen kwamen feliciteren. Tekst met
dank aan Cor Bleeker. 
Naam Vereniging Gem HS
1. Sam van Etten Horna 100.10 400
2. Raymund Swertz De Veemarkt 143.42 400
3. René Luijsterburg The City/Dibo 73.30 398
3. Micha van Bochem Kaketoe '80 93.56 400
5. René Tull BIOS 125.16 400
6. Roij van Raaij KBC 1911 75.25 365
7. Martijn Egbers Rembrandt 92.30 400
8. Gert-Jan Veldhuizen Gelre 62.93 395
9. Germ Bot Horna 48.17 341

10. Demi Pattiruhu De Ram 27.16 300

Op de foto de trotse ouders en grootouders van Sam van Etten met vlnr: oma en
opa De Reus, Angelique van Etten-de Reus, Sam van Etten, Kees van Etten en
opa Henk van Etten die bijna iedere week als vaste chauffeur fungeert en Sam
naar de wedstrijden in het hele land brengt. Foto: Cor Bleeker.

Derde divisie poule 4

Rob Jacobs Mannenmode sluit de rij

Speelronde 2
Bevelandse Tafelridders – De Gesloote-
ne Boom: 6-2. Rob Jacobs Mannenmo-
de – De Distel 4: 4-4, Martin Sturm ver-
nederde Adrie van Mechelen met 30-
13 uit 38. De Stene Brug – De Distel Bil-
jarts 5: 4-4, Michael Zwakenberg van
de gasten liet 0.833 noteren.

Speelronde 3
’t Tapperijke – Rob Jacobs Mannenmo-
de: 6-2. De Distel 4 – Bottles/de Parel:
4-4. ‘t Bierwinkeltje – Bevelandse Tafel-
ridders : 6-2. De Geslootene Boom –
De Stene Brug: 0-8, Nico Peeters van
de bezoekers speelde met 0.769 het
hoogste moyenne. De Distel Biljarts 5 –
The Friends-Ad’s Catering: 4-4.

Speelronde 4
Bevelandse Tafelridders - De Distel 4:

2-6, Jack Buijk speelde met 0.813 een
goede partij. Rob Jacobs Mannenmode
– Sprundel 3: 0-8. Bottles/de Parel –
’t Tapperijke: 2-6, met een gemiddelde
van 1.060 reduceerde Luc W ulfranck
de nederlaag voor het thuisfront. De Ste-
ne Brug - 't Bierwinkeltje: 2-6, Arie Vink
van 't Bierwinkeltje speelde met 1.129
de beste par tij. Op bord vier was
Robert Vink ook nog goed voor 0.833.

Speelronde 5
De Distel 4 - De Stene Brug: 4-4. Sprun-
del 3 - Bottles/de Parel: 4-4, Luc W il-
franck kwam via een serie van zeven tot
0.897. 't Tapperijke - Bevelandse Tafel-
ridders: 4-4. 't Bierwinkeltje - De Distel
Biljarts 5: 4-4, Cees W issel tekende
voor een serie van zeven en 0.857. Vei-
lingzicht - Rob Jacobs Mannenmode:
7-1. De Geslootene Boom - The Friends-
Ad's Catering: 6-2.

Luc Wulfranck 1.060
Foto: Anita van Dam

Arie Vink 1.192
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Driebanden 3e klasse district Venlo

Triomf Thijs Peulen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Thijs Peulen BC Tegelen 6 0.322 3
2. Mark van de Brink BC Tegelen 4 0.410 4
3. Paul Hendriks ABC ’t Töpke 4 0.368 4
4. Achille Thissen De Picardie 4 0.326 3
5. Eric Thiesen Inaborg 2 0.289 2

Libre 5e klasse district Oss

Zege Jeffrey Zoontjes
dankzij percentage
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jeffrey Zoontjes 't Centrum 11 0.86 8
2. Rick Robben BC Zeeland 11 1.15 11
3. Theo Lamers Oud Grave 9 1.20 8
4. Paul van Halen De Coehoorn 8 0.96 6
5. Jo Rijkers D’n Brouwer 7 1.04 11
6. Leo Jansen Germenzeel 6 1.18 9
7. Adriaan de Loyer BC Zeeland 4 0.80 8
8. Wim van de Ven Jong Geleerd 0 0.72 8

Driebanden 3e klasse district Kempenland

Winst Roy Vrolings
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Roy Vrolings De Kraanvogel 12 0.520 4
2. Maikel Dijkmans De Hangijzers 12 0.496 4
3. Wim Bartholomeus De Poedels 8 0.381 4
4. Remco van de Rijdt D’n Ekker 8 0.351 4
5. Toon van Dommelen Combi '95 7 0.349 6
6. Maarten van Gompel De Koster 7 0.324 4
7. Harrie van Wanrooy DAB 2 0.308 3
8. Jan de Wijs La Carambole ’54 0 0.276 3

Driebanden 3e klasse gewest NON

Peter Roggeveld op moyenne kampioen
in De Veemarkt te Doetinchem

Foto: Leo Vermeiren
Tijdens de gewestelijke finale NON af-
deling Zuid bij het driebanden klein der-
de klasse, gehouden bij billardcafé De
Veemarkt in Doetinchem, is er met het
toernooigemiddelde van 0.407 sterk
gespeeld. Na vijf ronden ging Peter
Roggeveld aan de leiding met acht pun-
ten. Hij werd gevolgd door Richard
Evers met eveneens acht punten. Jorg
Pol stond derde met zes punten. In de
zesde ronde verloren Henny Har tjes
(17-20) en Han Bruggink (18-20) van
respectievelijk Natasja Damen en Peter
Roggeveld in respectievelijk 45 en 52
beurten. Richard Evers kwam met 14-20
in zestig pogingen tegen Pauline Gerrit-
sen niet in zijn normale spel. Door zijn
winst bleef Roggeveld aan de leiding
met tien punten en een moyenne van
0.475, gevolgd door Jorg Pol die in 38
beurten won van Matthijs van Dam met
acht punten en een gemiddelde van
0.502. Op de derde plaats stond
Richard Evers met acht punten en
0.380. De partijen tussen Peter Rogge-
veld tegen Richard Evers en Jorg Pol te-
gen Han Bruggink moesten de beslis-
sing brengen. Het werd een echte fina-
leronde waar het publiek ten volle van
genoot. Lijstaanvoerder Peter Rogge-
veld verloor in 30 beurten met 10-20
van Richard Evers en Han Bruggink
zorgde voor een geweldige partij door
in 26 omlopen tegen Jorg Pol via 20-9

met 0.769 het beste duel neer te zetten.
Nadat de (biljar t)kruitdampen waren
opgetrokken bleek dat Peter Roggeveld
met tien punten en het algemeen moy-
enne van 0.459 gewestelijk kampioen
was geworden. Richard Evers moest
met evenveel punten maar met 0.408
genoegen nemen met de tweede plaats.
Opmerkelijk detail uit de slotronde was
ook dat Pauline Gerritsen het toer nooi
evenals Han Bruggink sterk afsloot met
winst in 27 beurten (0.740) tegen Hen-
ny Hartjes. Natasja Damen zorgde met
acht voor de hoogste serie. Gewestelijk
kampioen Peter Roggeveld zal van 14
tot en met 16 november 2014 in Schie-
dam deelnemen aan de nationale fina-
le. Zie voor aankondiging elders in De
Biljart Ballen. Tekst met dank aan Chris
Jansen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
<een>1. Peter Roggeveld 't Heukske 10 0.459 4
2. Richard Evers Deventer '83 10 0.408 4
3. Jorg Pol Deventer '83 8 0.485 5
4. Han Bruggink De Veemarkt 8 0.415 4
5. Pauline Gerritsen BCA 8 0.407 4
6. Henny Hartjes Wapen van Ulft 6 0.409 4
7. Natasja Damen 't Stuupke 4 0.360 8
8. Matthijs van Dam De Haven 2 0.338 3

Libre 5e klasse 31-10 t/m 2-11

Gewestelijke finale in Amstenrade
De gewestelijke eindstrijd ZN afdeling
2 in de vijfde klasse libre wordt van 31
oktober tot en met 2 november gehou-
den. Het toernooi om een plek op het
NK vindt plaats bij vereniging Sibbe
63, gevestigd in gemeenschapshuis
Oud Dorp aan Hagedorenweg 10 te
Amstenrade. Moyennegrens geldt van
0.00 tot 1.25 en aantal caramboles is
variabel. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Ivo Kok BC Heer 1.24 44
2. Nellie Kampert Combi '95 1.22 44
3. Pierre Duijkers KOT ’50 1.18 41
4. Hans Hendrikse 't Pleintje 1.17 41
5. Manfred Dickmeis WHC 1.15 41
6. Maria van Hoof De Zwaan 1.14 41
7. Diana Tax De Jordaan 0.99 35
8. Ed Laenen 't Kempke 0.87 32

Libre 5e en 6e klasse district Venlo

Diana Tax en Hans Hendrikse naar gewest
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Patrick van de Pas De Maasoever 8 0.66 8
2. Peter Smits ABC ’Töpke 8 0.84 6
3. Diana Tax De Jordaan 8 0.98 8

4. Hans Hendrikse 't Pleintje 8 1.12 10
5. Hay Cox 't Pleintje 4 1.02 11
6. Martien van Leendert 't Pleintje 4 0.87 7
7. Grad Driessen D’n Hook 2 1.00 13

In Memoriam Theo Polman  
5-12-1934   -   8-10-2014

Een man van weinig woorden, maar duidelijk
herkenbaar voor diegenen die bij hem hoorden,
Theo Polman, hij overleed op 8 oktober 2014.
Een man en vader waar je op kon bouwen, zijn
woord kon je echt vertrouwen. Een arbeidzaam
leven en een goed hart voor iedereen, dat was
de fundering waar Theo zijn andere eigen-
schappen deed opbouwen. Getrouwd met zijn
Poppy, die hij 56 jaar geleden leerde kennen en
met wie hij bijna zijn gouden huwelijksfeest zou
vieren, wat hebben ze samen veel gedeeld. Be-
schermend voor zijn kinderen en gek op zijn
kleinkinderen. Goudeerlijk, oprecht, behulp-
zaam, verzorgend en voor een ieder een luiste-
rend oor, dat waren samen met zijn vriendelijke
lach, humor en zijn gastvrijheid de ingrediënten
waardoor hij de mensen aan zich wist te binden. Zijn overheerlijke gehaktballen
en gebraden kippetjes, zijn daarnaast het andere ‘kenmerk’ waardoor Theo niet
onopgemerkt bleef. Biljarten was een geliefde bezigheid, in café De Veemarkt
in Doetinchem, wat nog steeds een beetje van hem was. 

Horen doe je met je oren, luisteren met je hart.. 
”Het is geen afscheid want ik blijf je zien, ik blijf horen wat je zegt. 
Ooit komt er een dag dat ik jou niet meer los hoef te laten, waar geen tijd van
scheiding is.
Onze zielen zullen samen dwalen, zij aan zij, in een harmonie van muzikale no-
ten en ons samen wiegen op ons pad. Gedragen door hemelse wolken, waar
we eindelijk weer samen kunnen genieten van ons ‘echte zijn’, samen zijn met
onze onbreekbare liefde. Maar heb nog even geduld, dan ben ik eindelijk weer
bij jou. Want je blijft met ons verweven in liefde en verhalen, die wij zo graag
zullen herhalen. In bloemengeuren of een lied en ik weet mijn liefste dat je dit
zult horen en zelfs ziet. Voor altijd de jouwe”! 
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CAFÉ
D
E

M
I
X
X

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

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

CAFÉ - 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

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!

Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

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

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

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

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

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

Sportfoyer
de Hazelaar

Thuisbasis van: 
Driebandenteam Post Luchtkanalen

en biljartvereniging De Hazelaar
Eerste divisie team 

ZFD/De Hazelaar en 
eredivisie topteam Etikon/A.E.J

- 4 Matchtafels
- 5 Caramboletafels

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

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 dinsdag om de 14 dagen,
op woensdag vanaf 19.00 uur, 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

http://www.bctegelen.wordpress.com
mailto:biljart@roetienen.nl
mailto:biljartcentrumjbgb@telfort.nl
http://www.thekes.nl
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.eurobiljarts.nl
mailto:bert@eurobiljarts.eu
http://www.debrug-heeze.nl
mailto:info@debrug-heeze.nl
mailto:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.bcdemolen.nl
mailto:info@bcdemolen.nl
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District Kempenland tussen 28-10 en 2-11

Finale libre 4e klasse in Bladel
De districtsfinale Kempenland in de vier-
de klasse libre wordt gespeeld op dins-
dag 28 oktober en in het weekeinde
van 1 en 2 november . Moyennes van
1.25 tot 1.70 en de duels worden be-
slist over 55 caramboles. Het gebeur t
allemaal in café Ambiani aan Europa-
laan 65 te Bladel. Aanvang eerste
speeldag om 19.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Bart Rombouts De Kraanvogel 1.69
2. Marc van den Brink Nooit Volleerd 1.68
3. Ad van Gerven 't Vrijthof Libre 1.63
4. Tineke van Hoof De Zwaan 1.55
5. Henk Grotenhuis 't Huukske 1.48
6. Harrie Tegenbosch 't Groen Koffiehuis 1.47
7. Ben Wouters La Carambole ’54 1.44
8. Dianne van Hout Hangijzers 1.41  

Dagcompetitie driebanden in Heeswijk

Eerste en tweede klasse driebanden
Op vrijdag 24 en 31 oktober staat de
districtsfinale Den Bosch van de dag-
competitie driebanden tweede klasse
op het programma. Op 7 en 14 no-
vember is het de beur t aan de eerste
klasse. Beide toernooien vinden plaats
bij vereniging NAL, KBO Heeswijk aan
Zijlstraat 1a te Heeswijk-Dinther . Er
wordt met interval gespeeld
Tweede klasse Vereniging Gem Car
1. Harrie Aarts DVR 0.450 20
2. Jan van de Pas NAL 0.435 18

3. Broer van Zoggel Meeuwen 0.414 18
4. Wim van der Sanden NAL 0.404 18
5. Louis de Wijs Vliedberg 0.385 16
6. Johan Beaard Groene Laken 0.369 16
Eerste klasse Vereniging Gem Car
1. Frits Radema 't Ivoor 0.653 28
2. Theo van Beekveld NAL 0.608 28
3. Frans Frunt NAL 0.590 24
4. Piet van de Wiel NAL 0.525 24
5. Simon van Steenbergen NAL 0.525 24
6. Adriaan van den Berg De Hazelaar 0.511 24
7. Theo van der Steen Kruiskamp 0.510 24

District Den Bosch 1 en 2 november

Driebandenfinale eerste klasse 
in Wapen van Eerschot
De eindstrijd district
Den Bosch in de eer-
ste klasse driebanden
wordt op 1 en 2
november georgani-
seerd. Met een partij-
lengte van dertig ca-
ramboles gaan de
moyennes van 0.550 tot 0.750. De
locatie is W apen van Eerschot aan

Mgr. Bekkersplein 2 te Sint-Oedenrode.
De aanvang op zaterdag om 12.00 uur
en op zondag in overleg. 
Naam Vereniging                  Gem   
1. Henri van den Berg DVS/de Zwaan 0.719
2. René Lammers De Linden 0.701
3. Toon Michielse De Luchtschippers 0.627
4. Marc Hermsen Krijt op tijd 0.603
5. Nico van Alebeek Wapen van Eerschot 0.553
6. Mari van Doorn DVS/de Zwaan 0.518

Nat. voorw. 8-9 november

Ankerkader 57/2 eerste klasse 
bij JBGB te Den Bosch
Op zaterdag en zondag 8 en 9 novem-
ber worden in biljar tcentrum JBGB/
NGTR aan Maassingel 474 in Den
Bosch nationale voor wedstrijden an-
kerkader 57/2 eerste klasse gehouden.
Aanvang op zaterdag 11.00 uur en op
zondag in overleg. Iedereen speelt vier
partijen. Te maken caramboles twee-

honderd bij gemiddeldes van 12.50 tot
25.00. 
Naam Vereniging
1. Roland Deelen VIOS
2. Jordy Kanters De Hazelaar
3. Richard van Oosterhout Woezik
4. Dennis Polman De Hazelaar
5. Willy Rooijendijk DOS '71

Libre 6e klasse district Den Bosch

Dagcompetitie 24 en 31 oktober bij JBGB
De districtsfinale Den Bosch in de zesde
klasse libre van de dagcompetitie wordt
op de vrijdagen 24 en 31 oktober ge-
organiseerd. Het toer nooi heeft als
speellokaal biljartcentrum JBGB/NGTR
aan Maassingel 474 te Den Bosch.
Aanvang op beide dagen om 10.00

uur. Moyennegrens 0.00 tot 0.70 en
met interval. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Libbe Kooistra De Meeuwen 0.67 25
2. Henk van Gerven De Hazelaar 0.60 25
3. Nel Damen-de Haas De Hazelaar 0.49 20
4. Alie van Uden De Vliedberg 0.25 15

Libre klasse 5 en 6 district Nijmegen

Jesper van de Bogaard succesvol
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jesper van de Bogaard Kaketoe '80 12 0.87 8
2. Theo van Dijk Vriendenkring 10 1.11 7
3. Jos van Lin OGC 8 1.07 9
4. Jan Cornelissen Zambomba 7 1.11 7

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Mike van Kesteren Waalzicht 6 0.89 7
6. Jan Iven De Wester 6 0.78 6
7. Ton Hoenderop Zambomba 5 0.98 8
8. Anja Jansen Kaketoe '80 2 0.38 3

Driebanden tweede klasse district Venlo

Michel van Kessel kampioen in thuisbasis
sportcentrum Ames te Deurne

Boven vlnr: Michel van Kessel, Wim Gramser, Piet Bouten en Sjraar Jacobs. On-
der vlnr: Harrie Berkers, Hans Wauben en Willem van der Biezen. 
Foto: Jan Rosmulder

De eindstrijd driebanden klein tweede
klasse van het district V enlo werd met
zeven deelnemers gehouden. In spor t-
centrum Ames te Deur ne had Michel
van Kessel na vier ronden de maximale
acht punten. Willem van der Biezen
stond namens BC T egelen op een
achterstand van twee punten. Piet Bou-
ten was daar weer twee punten van ver-
wijderd. In ronde vijf baarde Bouten op-
zien door de vijfentwintig caramboles
na eveneens vijfentwintig beurten te ver-
zamelen. Met 1.000 moyenne de beste
partij van het toernooi. De serie van ze-
ven die hij maakte werd alleen door Mi-
chel van Kessel geëvenaard. Van Kes-
sel, speler van de organiserende vereni-

ging Ames/De Peel, kreeg de titel niet
bepaald cadeau op de slotdag. Hij
won zijn laatste twee par tijen met
slechts één carambole verschil. In het
slotduel was Willem van der Biezen zijn
tegenstander en die zakte door deze
nederlaag naar de derde positie. Bou-
ten profiteerde en nam in de eindstand
de tweede positie in. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Michel van Kessel Ames/De Peel 12 0.559 7
2. Piet Bouten De Maasoever 8 0.557 7
3. Willem van der Biezen BC Tegelen 8 0.534 6
4. Wim Gramser ABC ’t Töpke 6 0.485 5
5. Hans Wauben SSV 5 0.503 5
6. Sjraar Jacobs BC Tegelen 3 0.457 5
7. Harrie Berkers Ames/De Peel 0 0.286 3

Libre 5e klasse district Kempenland

Maria van Hoof en Nellie Kampert
naar gewest
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Maria van Hoof De Zwaan 9 1.07 8
2. Jan Schoenmakers De Zwaan 8 1.15 10
3. Jan Joosten Poedelvrees 8 1.20 11
4. Nellie Kampert Combi '95 8 1.16 14

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Riek Willems De Zwaan 6 1.07 7
6. Vincent van de Loo 't Vrijthof Libre 6 0.94 9
7. Ria Louwers Combi '95 6 0.90 10
8. Maria Blom Combi '95 3 0.88 9

Driebanden 3e klasse gewest ZN

Maikel Dijkmans plaatst zich 
in De Mixx te Geldrop voor NK

Kampioen Maikel Dijkmans. 
Foto: Paul Brekelmans

In café De Mixx te Geldrop was Maikel
Dijkmans de grote man tijdens de ge-

westelijke finale Zuid-Nederland in de
derde klasse driebanden klein. De spe-
ler van de Hangijzers uit Bladel maakte
139 van de 140 te behalen carambo-
les. Hij verloor alleen met 19-20 van
Thijs Peulen. In totaal werden er in het
toernooi liefst vijf partijen met het kleinst
mogelijke verschil beslist. De kampioen
eindigde met twaalf punten en had
daarmee een voorsprong van drie pun-
ten op naaste achter volger Paul Hen-
driks. Die zorgde met 0.666 voor de
beste partij. Kampioen Dijkmans was
met 0.391 goed voor het hoogste alge-
meen moyenne. De eer voor de serie
kwam met zes treffers op naam van Roy
Vrolings. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Maikel Dijkmans De Hangijzers 12 0.391 3
2. Paul Hendriks SSV 9 0.354 5
3. Roy Vrolings De Kraanvogel 8 0.380 6
4. Leo Dale De Oase 8 0.309 4
5. Maurice Hollman MBV 6 0.341 3
6. Peter Verbruggen La Plaza 6 0.313 4 
7. Wim Bartholomeus De Poedels 5 0.326 4
8. Thijs Peulen 't Klötske 2 0.255 2

Driebanden 3e klasse gewest MN

Blokx kampioen en
Wennekes naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Mari Blokx DVS/de Zwaan 12 0.425 5
2. Erik Wennekes De Burgemeester 9 0.373 5
3. Mario van der Sanden Jong Geleerd 8 0.430 5
4. Henk Schreurs WCK 8 0.371 4
5. Chris Weren 't Ottertje 6 0.414 4
6. Jan Evers De Twee Marken 5 0.361 5
7. Eddy van der Wart DVS 4 0.390 5
8. Peer Brouwers D’n Brouwer 4 0.343 6

Driebanden 3e klasse gewest NON

Roelof Lolkema
met voorsprong
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Roelof Lolkema De Bargebeck 12 0.503 5
2. Johan Grave Phoenix 9 0.395 5
3. Steven de Bruin Rondom 8 0.371 4
4. Floor Kleijn Ghesellen E’oord 8 0.362 3
5. Gerrit van den Akker KBC 1911 6 0.363 4
6. Bertus Korver De Harmonie 5 0.357 4
7. Jeroen Edens De Poedel 4 0.410 4
8. Lucas Krale Marktzicht 4 0.387 6
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World Cup of Pool

Nederland verliest na dramatische
finale van Engeland

Centre te Portsmouth
een beslissende ne-
gentiende rack af.
Daarin kregen beide
landen de kans om
een van de meest
prestigieuze prijzen
in de keusport te ver-
overen. Het begon
veelbelovend voor
Nederland. Darren
Appleton zag bij de
break zijn bal in de
middenpocket ver-
dwijnen. Met ball in
hand waren Feijen
en Van den Berg de
grote favorieten. Met
nog twee ballen op
tafel ging echter alles
fout. Niels Feijen
miste de acht in een
poging om een bete-
re positie voor de ne-
gen te krijgen. Karl
Boyes en Nick van
den Berg kwamen
vervolgens tever-
geefs naar de pool-
tafel waarna Apple-
ton de thriller be-
sliste. Nederland be-
reikte de finale na

overwinningen op achtereenvolgens
Zweden 7-3, Zwitserland 7-4, Duitsland
9-7 en Oostenrijk 9-1.

Het duo Niels Feijen en Nick van den Berg is in de fi-
nale van de World Cup of Pool met 10-9 onderuit ge-
gaan tegen gastland Engeland. Het leverde Karl Boyes
en Darren Appleton samen 60.000 dollar op. Voor het
Nederlandse duo was het de tweede opeenvolgende
keer dat ze in de eindstrijd onderuit gingen. 

Feijen en Van den Berg kwamen met 6-
3 en zelfs 9-7 voor. Toch dwongen de
Engelsen in een uitverkocht Mountbatten

Koppeltoernooi om de Koko-cup RPC

Marco Teutscher en Lars van Dijk 
succesvol bij SPC Woensel
Op zondag 21
september is voor
de RPC het pool-
seizoen 2014-
2015 weer van
start gegaan met
het traditionele
koppeltoernooi,
de Koko-cup. Met
de opkomst van
17 koppels was
men zeer tevre-
den, het bleek een
leuk gezelschap
met elkaar. De
wedstrijdleiding
was in handen
van Wim en Son-
ny van den Bosch.
Marco Teutscher
en Lars van Dijk
wonnen uiteinde-
lijk bij snooker &
poolcentrum Woensel in Eindhoven. 

Vlnr: Marco Teutscher en Lars van Dijk

Nadat alle koppels waren ingeschreven
en Henriette Klabbers de loting in gang
had gezet kon er om 12:30 uur worden
gestart. Het evenement vindt plaats op
basis van het dubbel knock-out systeem.
Met veel enthousiasme werden de di-
verse frames gespeeld. Tussen alle par-
tijen door serveerde Ivar Saris met eni-
ge regelmaat de bittergarnituur uit. Te-
gen het einde van de middag was de
winnaarsronde al klaar . Het koppel
Marco Teutscher en Lars van Dijk had
zich, niet geheel onverwachts, geplaatst
voor de finale. In de verliezersronde
was nog een hevige strijd gaande met
diverse tweetallen. Het waren uiteinde-
lijk Jan van Lierop en Gijs Westenbrug-
ge die daarvoor aan het langste eind
trokken. De eerste sessie van de finale
werd gewonnen door het koppel V an
Westenbrugge en Van Lierop. Hierdoor

moest de beslissende partij uitsluitsel ge-
ven wie de winnaar zou worden van de
Koko-cup 2014-2015. Met een 5-3 ze-
ge gingen Marco Teutscher en Lars van
Dijk met de wisseltrofee en het prijzen-
geld aan de haal.  
Hierbij wordt het bedienend personeel
van SPC Woensel bedankt voor hun
gastvrijheid en betrokkenheid. Mede
door hun enthousiaste inzet is het toer-
nooi geslaagd. Namens het RPC be-
stuur een woord van dank aan alle deel-
nemende koppels voor hun komst. Te-
vens alle teams heel veel succes en spor-
tiviteit tijdens de poolcompetitie toege-
wenst. Het eerstvolgende toernooi is het
kerstkoppeltoernooi bij HOB Weert op
zondag 21 december. Vanzelfsprekend
wordt dit nog gecommuniceerd tegen
die tijd. Tekst en foto met dank aan Wim
van den Bosch.

Eurotour 9-ball in Leende

Mark Gray is iedereen de baas
De finale in de Eurotour 9-ball in
de Nederlandse plaats Leende le-
verde een duel op tussen de Brit
Mark Gray en Nikos Ekonomo-
poulos uit Griekenland. Gray trok
met 9-6 aan het langste eind. Hij
nam een 3-0 en 5-2 voorsprong
maar met 7-6 keerde de spanning
terug. Mark Gray liet het echter
niet verder komen en na 9-6 was
de strijd beslist. De over winning
leverde hem ook een plaats in
team Europa voor de fameuze
Mosconi Cup op. 
De Nederlanders konden in eigen
land geen rol van betekenis spe-
len. Op slotdag zaterdag 4 okto-
ber waren er met Marco Teutscher
en Nick van den Berg nog twee
actief. Bij de laatste zestien verloor Teut-
scher echter met 4-9 van de latere kam-
pioen. Voor Teutscher betekende plaat-
sing bij de laatste zestien zijn beste klas-
sering ooit op een Eurotour . Van den
Berg moest met 7-9 zijn meerdere er-
kennen in Alexander Kazakis, die na de
kwartfinale in de halve eindstrijd tegen

Gray aan het kortste eind zou trekken.
De laatste 32 betekende het eindpunt
voor Alex de Vries, Niels Feijen en de
verrassende Gijs van Westenbrugge. In
de Ranking blijft Nick van den Berg lei-
der. Hij wordt gevolgd door Mark
Gray, Karol Skowerski, Ralf Souquet en
Niels Feijen. 

Winnaar Mark Gray. Foto: EPBF/DM   

Onbeperkt pool-snooker-biljart

Voor € 9,95 per maand bij 
sportcentrum Ames te Deurne
Sportcentrum Ames aan Energiestraat 1 te Deurne beschikt over 20 pooltafels,
4 snookertafels, 2 caramboletafels 2.84-1.42 en 2 caramboletafels 2.30-1.15.
Ames biedt nu onbeperkt gebruik aan voor slechts € 9,95 per maand. Voor-
waarde is een jaarabonnement. Aangezien er ook fitness, individueel of in
groepsverband, en squash wordt aangeboden in dezelfde grote accommodatie,
zijn er zeer ruime openingstijden. Iedereen kan zeven dagen in de week al van-
af 9.00 uur gebruik maken van de pooltafels, snookertafels en biljarts. Inschrijf-
kosten € 20,00 en borg pasje € 10,00. Voor meer informatie over sportcentrum
Ames en de mogelijkheden, zie www.amesdeurne.nl en telefoon 0493-316647.  

Vlnr: Nick van den Berg en Niels Feijen. 
© JP Parmentier - Matchroom Sport 

Tweede divisie poule 2

De Distel 3 nu alleen op kop 
voor Polka Print
Speelronde 2
Merwehof/Dérogée  verloor met 2-6
van Hoondert De Waard. In Sas van
Gent ging Pearle Opticiens met 0-8
onderuit tegen HWA/Hordijk Bilj. Art.
De Distel Biljarts 3 kon in de confronta-
tie met ’s-Lands Welvaren met 6-2 over-
eind blijven. Polka Print wist met 6-2
overtuigend te winnen van Lynn-Somers.
Dirk Vlerick blonk uit met 1.212.

Speelronde 3
De ontmoeting tussen Polka Print en De
Distel Biljarts 3 bleef met 4-4 onbeslist.
Pearle Opticiens moest Stolting Advoca-
tuur met 3-5 voor laten gaan. Thuisspe-
ler Etienne van Damme was met 1.081
en een serie van acht de beste speler .
Voor ’s-Lands Welvaren zat er in de ont-
moeting met Mer wehof/Dérogée niet
meer in dan 2-6. Hoonder t De waard
en HWA/Hordijk Bilj. Art. deelden de
punten.

Speelronde 4
Merwehof/Dérogée moest met 2-6 het
onderspit delven tegen Polka Print, ter-
wijl Stolting Advocatuur een 8-0 oor-
veeg uitdeelde aan Hoonder t De
Waard. Lynn Somers kon in de ontmoe-
ting met De Distel Biljar ts 3 geen vuist
maken en verloor met 2-6. Bij de be-
zoekers haalde Peter van Nassau uit
met 1.290. Rokx Transport ontving Pe-
arle Opticiens en hield de stand in even-
wicht. Bij de Zeeuws-Vlaamse formatie
was het Pascal Claus die zich met
1.428 wist te onderscheiden.
HWA/Hordijk Bilj. Ar t. won met 6-2
van 's Lands Welvaren.

Speelronde 5
Pearle Opticiens moest de eer aan
Sprundel 2 laten, het werd 2-6. Sprun-
delspeler Ron Luijendijk onderscheidde
zich met 1.521. In Sluiskil moest Polka
Print HWA/Hordijk Bilj. Art. naast zich
dulden en sloot af met 4-4. Hoondert De
Waard zag Rokx Transport met de volle
buit huiswaarts keren en verloor met 0-
8. De Distel Biljarts 3 was thuis in Roo-
sendaal ook overtuigend en won met 8-
0 van Mer wehof/Dérogée. 's Lands
Welvaren kwam in Kwadendamme tot
een verrassende over winning op Stol-
ting Advocatuur, die hierdoor naar de
derde plaats werd verwezen. 's Lands
Welvaren verdiende voor het eerst deze
competitie twee punten.

Pascal Claus
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

http://www.amesdeurne.nl
http://www.billiardsphoto.com
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Van de bestuurstafel

Nieuwe KNBB organisatiestructuur: 
wat betekent het voor onze sectie?

In feite weinig. 

Veranderproces in 10 statements:
• De sectie driebanden wordt ’disciplin-

ecommissie driebanden’. What’s in a
name?

• Het huidige bestuur van de sectie drie-
banden wordt stilzwijgend ook be-
stuur van de disciplinecommissie tot
de volgende ledenraad (bondsraad-
vergadering in 2015). Alle besturen
treden dan af bij de Ledenraad (ALV)
van juni 2015. Er zal een nieuw be-
stuur van de disciplinecommissie ge-
kozen/benoemd worden.

• De disciplinecommissie driebanden
behoudt haar eigen identiteit en wed-
strijdtechnische en daarmee verband-
houdende financiële zelfstandigheid.

• De samenwerking met de disciplin-
ecommissie Carambole wordt nog
verder geïntensiveerd, met speciale
aandacht voor de jeugdpromotie en
–ontwikkeling.

• Ook op topsportniveau zal de samen-
werking met de disciplinecommissie
Carambole versterkt worden.

• De disciplinecommissie driebanden
is/wordt in het bondsbestuur ver-
tegenwoordigd met evenredige zeg-
genschap.

• De disciplinecommissie driebanden
wordt in de ledenraad vertegenwoor-
digd, naar evenredigheid van het
aantal leden, door voordracht van
driebandenleden vanuit ons platform.

• Er zal dus een platfor m driebanden
moeten komen, dat representatief is
voor onze disciplinecommissie, met
wie het commissiebestuur overlegt
over technische en financiële issues
van de discipline. Het platform vormt
dus geen besluitorgaan, maar geeft
richting en advies aan het bestuur van
de disciplinecommissie. Besluitvor-
ming vindt dan plaats in het bondsbe-
stuur.

• In de loop van 2015 zal duidelijker
worden gemaakt wat de contributie-
structuur zal worden, uitgaande van
een basislidmaatschap. Gezien onze

activiteitenplanning en ambities voor
de toekomst, zullen de contributie en
inschrijfgelden voor competitie en
Grand-Prix toernooien niet noemens-
waardig verschillen van de huidige
contributie en inschrijfgelden.

• Er moet in de loop van 2015 gestalte
worden gegeven aan de promotione-
le plannen ten aanzien van zendtijd
bij de commerciële omroepen. Er
wordt nu nog gewerkt aan een pro-
motievideo: die zou dan moeten gel-
den voor het aantrekken van commer-
ciële sponsoren met gegarandeerde
zendtijd als ’return on investment’.

Actuele onderwerpen:
Speelsysteem driebanden:

Er wordt de laatste tijd beweerd dat
door het huidige speelsysteem van par-
tijen naar 40 caramboles, het drieban-
den ’saai, suf en ingetogen’ zou zijn. Er
worden allerlei suggesties gedaan hoe
het anders zou moeten: sets van 7 of 9
caramboles… of zelfs met een ingewik-
keld speelsysteem met penalty’s en nog
meer…  Maar als je het de ware biljart-
liefhebber op de man af vraagt, zou het
spelen naar zestig punten in de hoogste
individuele competities het summum
zijn…

Vergeet niet dat nog niet zo lang gele-
den (20 jaar?) over 60 punten werd ge-
speeld, terwijl de hoogste moyennes
toen amper rond de 1.000 lagen. Van-
daag de dag bieden moyennes van
2.000 gemiddeld en meer niet eens ze-
kerheid op winst. Ondanks het huidige,
extreem hoge moyenneniveau, heeft
men toch voor het 40 punten systeem
gekozen, om de par tijen doorgaans
binnen de 90 minuten limiet te laten ein-
digen.

Dat is een compromisbesluit geweest
van de internationale bonden om tege-
moet te komen aan de wens van inter-
nationale spelers, tv-uitzendingen en or-
ganisatoren. Als het aan het kijkerspu-
bliek had gelegen, zou het 60 punten
systeem of best of five sets van 15 pun-
ten de keuze zijn geweest.

Wie de laatste tijd de inter nationale
toernooien heeft gevolgd (bijvoorbeeld
via Kozoom), zal het met mij eens zijn
dat de meeste partijen verre van ’saai,
suf en ingetogen’ waren; met volle za-
len en publiek, dat door spanning en
bewondering op het puntje van de stoel
zat… Wat willen we nog meer?

De World Cup in Korea, Guri, is vanaf
de kwalificaties op de nationale sport-
zender SBS veelvuldig uitgezonden.
Vanaf het hoofdtoernooien zijn partijen
live uitgezonden. Ik heb het zelf in mijn
hotelkamer kunnen zien… Geweldige
promotie van onze sport, met veel her-
halingen en live commentaar. Aan het
speelsysteem kan het niet liggen…

Hetzelfde geldt voor de World Cup in
Porto en zelfs het WK Junioren onder
22 in ons eigen Sluiskil. Het bood ons
allemaal fantastische en ener verende

®

Het WK dames in Turkije, daarna het NK dames

Therese voor nieuwe krachtproef

Het verhaal van Therese na haar terug-
keer van de World Cup in Korea, waar
ze als eerste dame het hoofdtoer nooi
bereikte.
Frits Bakker: Deze World Cup, de beste
uit je carrière, moet een geweldig ge-
voel geven. Twee keer winnen in de
laatste kwalificatie, van de Turk Savas
Bulut en de Japanner O T akeshima en
daarna tussen de grote spelers staan
voor de loting van het hoofdtoernooi.
Therese Klompenhouwer: ,,Het was
prachtig, het mooiste wat ik heb mee-
gemaakt in mijn carrière. Ik voelde me
zo trots om daar te kunnen staan. En ik
was ongelooflijk blij met de loting. Tor-
björn Blomdahl was mijn tegenstander
in het hoofdtoernooi. Met hem had ik
een paar keer getraind in de weken
voor de World Cup. Ik had er stiekem
op gehoopt dat ik tegen hem mocht spe-
len. Wat er verder ook gebeurde, de
World Cup was toch al geslaagd.’’
Frits Bakker: Wat heeft de World Cup
prestatie in Korea voor jou in mentaal
opzicht betekend?
Therese Klompenhouwer: ,,Heel veel. Ik
voel me mentaal sterk, ik voel en besef
nu dat ik een wedstrijd in mijn voordeel
kan omdraaien, ook als ik bijvoorbeeld
30-18 in een partij naar 40 punten ach-
ter sta. Ik ben in staat om 20 carambo-

les in 5 of 6 beurten te maken. Dat heb
ik in de W orld Cup in Korea laten
zien.’’
Frits Bakker: Was het een bevestiging,
of twijfelde je nog wel eens aan jezelf
als je in zo’n toernooi van start ging.
Therese: ,,Ik ben steeds zelfverzekerder
in wat ik aan het biljar t kan. Ik heb nu
bewezen waartoe ik in staat ben, ook
tussen dat grote geweld van de man-
nen. Wat die World Cup betekent voor
mijn status, kan ik nu nog niet overzien,
maar als ik afga op de mooie en leuke
reacties, die ik van iedereen over heel
de wereld heb gekregen, denk ik dat
het zeker wel iets moois heeft losge-
maakt.’’
Frits Bakker: Zou het ook een stimulans
moeten zijn voor andere dames?
Therese: ,,Dat hoop ik in elk geval, nu ik
heb laten zien dat het echt wel kan, als
je er maar hard voor werkt en knokt. Je
moet er natuurlijk wel heel veel voor
over hebben om dit te bereiken, maar
als je kijkt wat het me allemaal heeft op-
geleverd, dan ben ik ontzettend trots en
geniet ik er intens van.’’
Frits Bakker: Jij bent al jarenlang het
toonbeeld van hoe ook vrouwen met de-
ze sport zouden moeten omgaan.

OOSTERHOUT – Zelden of nooit is de Nederlands kampioene Therese
Klompenhouwer zo torenhoog favoriet geweest voor een nieuwe titel. De
Nijkerkse is twee weken geleden teruggekeerd van de World Cup van Ko-
rea met een grenzeloos zelfvertrouwen. Het Nederlands kampioenschap
wordt van vrijdag 31 oktober tot en met zondag 2 november gespeeld in
Camping De Eekhoorn in Oosterhout.
Maar in de week daarvoor (24-26 oktober) staat Therese voor een nog be-
langrijkere missie: het WK dames in het Turkse Sinop. Daar wil ze schitte-
ren en voor het eerst in haar carrière de wereldtitel veroveren.

Voor vervolg zie pagina 10

sport om naar te kijken. Dat er spelers
zijn die de voorkeur geven aan een an-
der systeem, omdat dit hun meer winst-
kansen biedt, is niet nieuw . Het is nu
eenmaal zo dat partijlengte in het voor-
deel is van de betere spelers. Het dient
ook een stimulans te zijn voor de min-
dere spelers om hun spel te verbeteren.
Het gaat immers om topsport, het spor-
tieve topje van de ijsberg.

Laten we het 40 puntensysteem de kans
geven om zich te bewijzen… 
Tot nu toe is er geen enkele reden voor
verandering… 
Hier zou een goed uitgebalanceerde
enquête een signaal voor de toekomst
kunnen geven.

Namens het sectiebestuur driebanden.
Santos Chocron, voorzitter.
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WK junioren: Europa tegen Korea

SLUISKIL – Het wereldkampioenschap voor junioren onder 22 is uitge-
draaid op een finale tussen Europa en Zuid-Korea. De Fransman Adrien
Tachoire was de min of meer verrassende winnaar. In de finale versloeg hij
de pas zestienjarige Koreaan Myung Woo Cho. De junioren demonstreer-
den met hoge moyennes op dit WK, dat in Sluiskil werd georganiseerd,
dat er wel degelijk toekomst is voor het driebanden.

ook artistiek speler Jop de Jong, ver-
zorgden prachtige demonstraties.
Meerten Dallinga, de organisator , zei
later: ,,Voor ons was alles bijzonder ge-
slaagd. We hadden er alles aan ge-
daan om er een jeugdige uitstraling aan
te geven. Dat is gelukt, ook al kwam er
één keer (van de Turkse speler) een op-
merking dat hij niet zo van de muziek
hield die tijdens de par tijen werd ge-
speeld.’’
De 19-jarige Fransman Adrien Tachoire
is de nieuwe wereldkampioen en de op-
volger van de Colombiaan Juan Jose
Garcia. De kampioen toonde na de
partij tegen de zestienjarige Koreaan
Cho zijn emoties aan het publiek. T a-
choire juichte uitbundig en verborg
daarna het betraande gezicht achter
zijn trillende handen.
Adrien Tachoire komt uit Parijs en heeft
het biljarten geleerd van zijn vader. Hij
volgde een sportopleiding en werkt nu
in een sportwinkel. Zijn grootste succes
tot nu toe was de tweede plaats op het
Europees kampioenschap in Zevenber-
gen, waar hij achter de Spanjaard An-
tonio Montes eindigde.
De Fransman toonde zich in de halve fi-
nale de sterkste in het Europese prestige-
duel met de Turk Berkay Karakurt en ten-
slotte versloeg hij Myung Woo Cho in
de finale met 35-25 in 28 beurten.
De conclusie mag na dit WK zijn dat de
toekomstblik in het dri ebanden niet al-
leen gericht moet zijn op de jonge Kore-
aanse talenten. Adrien Tachoir, Berkay
Karakurt, de Spanjaard Antonio Mon-
tes, Manuel Lindao uit Ecuador, die in de
voorronden werd uitgeschakeld met
1.513, de andere Fransman Alexis Rou-
aud en de Portugees Joao Ferreira lieten
zien dat er ook op andere plaatsen in de
wereld beloften voor de toekomst zijn.
De twee Koreanen in de top vier gaven

tot verbazing van de kijkers en collega
spelers toe dat ze zichzelf al op jeugdi-
ge leeftijd een trainingsregime hebben
opgelegd van zo’n negen uur per dag.
Dat is voor Europese spelers en de Zuid-
Amerikaanse landen een utopie. V eel
van de andere spelers die op dit WK
speelden, volgen nog een studie of heb-
ben al een drukke baan.
De Europese kampioen Antonio Montes
werd al voor de halve finales uitgescha-
keld na een sterke start. De Belgen An-
dy de Bondt en Wesley van Apers en de
Nederlanders Jordy de Kruijf en Micha-
el Vink kwamen tekor t op het moment
dat de finaleplaatsen werden verdeeld.
Het WK in Sluiskil, vooraf door Santos
Chocron van de Sectie Carambole in
Nederland, één van de hoofdsteden
van het Europese biljar ten genoemd,
werd bezocht door veel prominenten uit
de biljartwereld. 
Op de slotdag was ook biljar tlegende
Raymond Ceulemans één van de toe-
schouwers.

De eindstand van het WK (caramboles,
beurten, gemiddelde, hoogste serie):

1. Adrien Tachoire (Frankrijk) 170-155-1.096-6
2. Myung Woo Cho (Korea) 170-141-1.205-6
3. Berkay Karakurt (Turkije) 135-97-1.391-8
4. Jun Tae Kim (Korea) 136-114-1.192-9
5. Alexis Rouaud (Frankrijk) 110-129-0.852-5
6. Joao Ferreira (Portugal) 104-91-1.142-6
7. Antonio Montes (Spanje) 97-91-1.065-7
8. Wesley van Apers (België) 89-118-0.754-4
9. Andy de Bondt (België) 74-80-0.925-7

10. Yusuke Mori (Japan) 68-56-1.214-6
11. Jefferson Pena (Colombia) 55-70-0.785-9
12. Michael Vink (Nederland) 43-73-0.589-4
13. Manuel Lindao (Ecuador) 56-37-1.513-6
14. Jordy de Kruijf (Nederland) 46-58-0.793-6
15. Carlos Anguita (Spanje) 35-59-0.593-3
16. Victor Montesdeoca (Ecuador) 60-117-0.512-4

De twee Nederlanders, nationaal kam-
pioen Jordy de Kru ijf en het jo nge
Zeeuwse talent Michael Vink bleven iets
achter bij het internationale geweld. Zij
eindigden in de achterhoede van het
veld. Alleen Michael Vink slaagde erin
een partij te winnen in de voorronde.
De organisatie in he t Zeeuwse Slui skil
was na de vijf succesvolle World Cups in
het verleden en het grote WK in 2010

voor één keer weer het bolwerk van het
mondiale biljarten. Het kampioenschap
werd een doorslaand succes: de spelers
kregen een ideale entourage voorge-
schoteld, de tribunes waren alle dagen
tot de laatste plaatsen bezet, er waren
spectaculaire opkomsten van de spelers
en de topspelers van het Dallinga team
(Frédéric Caudron, Dick Jaspers, Eddy
Merckx en Jean Pa ul de Brui jn), maar

Vlnr: Jun Tae Kim, Berkay Karakurt, Myung Woo Cho, Adrien Tachoire
Foto: Ton Smilde

Therese voor nieuwe krachtproef

Therese: ,,Ja, dat klopt wel, ik heb er
heel veel voor gedaan, maar ik doe
niets liever dan biljarten en geniet van
de dingen die ik presteer en meemaak.
Ik ben een streber en wil goed zijn in
wat ik doe.’’
Frits Bakker: Jij bent ongetwijfeld en te-
recht een voorvechtster van sport (en bil-
jarten) voor vrouwen. Het klinkt uitda-
gend, maar: biljarten is geen kracht-
sport, je moet er niet ontzettend sterk
voor zijn in je ar men en je benen. Je
moet ook fysiek niet sterk zijn, zoals bij-
voorbeeld in tennis of atletiek. Hoe komt
het dan dat het voor een vrouw zo
moeilijk is om de top honderd van de
wereldranglijst te halen.
Therese: ,,Dat komt in de eerste plaats
omdat er in verhouding maar heel wei-
nig vrouwen biljarten. Dus dan zullen er
ook minder snel vrouwen tot de top
doordrongen. En daarbij is het ook nog
zo dat wij geen punten krijgen voor het
WK, EK en NK voor dames. 
De mannen krijgen die punten wel. Dat
is het nadeel van gemengde W orld

Cups. Wij moeten onze punten halen in
de World Cups. Het mooiste zou zijn
dat er een aparte World Cup cyclus zou
zijn voor vrouwen, maar dat is bijna
niet te realiseren.’’
Het WK wordt van 24 tot en met 26 ok-
tober gespeeld in Sinop met zestien
speelsters. Naast drie Japanse speel-
sters, behoren behalve de Europese
kampioene Therese Klompenhouwer
verder de tweede Nederlandse, Karina
Jetten, Danielle le Bruyn en Gülsen De-
gener en Marianne Mor tensen tot de
kanshebsters voor een podiumplaats.
Therese Klompenhouwer gaat in Sinop
op jacht naar een bekroning van haar
carrière tot nu toe. De speelster die
wordt gezien als beste van de wereld
heeft nog geen wereldtitel op haar
naam.
Twaalf deelneemsters komen uit Europa,
vier uit Azië. 

De openingsceremonie is op vrijdag om
10.30 uur.
In de vier groepen wordt gespeeld naar
25 caramboles. T wee speelsters per
groep plaatsen zich voor de knock out

Vervolg van pagina 9

ronden. Met de acht speelsters in de
finaleronden wordt naar 35 caramboles
gespeeld. De tijdslimiet is veertig secon-
den.

De poule-indeling
Poule A: Natsumi Higashiuchi, Gülsen
Degener, Shin Y oung Lee, Marianne
Mortensen.
Poule B: Therse Klompenhouwer, Yuko
Nishimoto, Jaimie Buelens, Jeanette
Jensen.
Poule C: Karina Jetten, Helga Mitter-
bock, Estela Cardoso, Guzin Karakasil.
Poule D: Orie Hida, Danielle le Bruyn,
Aysegul Fendi, Christine Morel.

Het Nederlands kampioenschap, een
week later, krijgt 24 speelsters aan de
start. Zestien speelsters zijn in het voor-
traject ingedeeld in vier poules voor de
kwalificatie, acht speelsters zijn ge-
plaatst voor het hoofdtoernooi. Die acht
worden aangevuld met acht speelsters
uit de kwalificatie.
Therese Klompenhouwer, Karina Jetten,
Gerrie Geelen en Monique van Exter
voeren de poules aan in het hoofdtoer-
nooi. De andere geplaatste speelsters,
geselecteerd op basis van het laatst ge-
houden NK, zijn Joke Breur, Sylvia Ec-

kel, Monique Wilkowski en Anja Ver-
bogt. De par tijen worden in de voor-
ronden gespeeld naar 20 caramboles
met een maximum van 40 beur ten. In
het hoofdtoernooi wordt naar 25 pun-
ten gespeeld met een maximum van 50
beurten.
De hoofdprijs voor de kampioene is
500 euro, voor de nummer twee 300
euro, de nummers drie en vier krijgen
200 euro, de nummers vijf tot en met
acht 100 euro.

De poule-indeling in de 
kwalificatie:
Poule A: Hanny Hulter mans, Mieke
Schenkels, Celina Wolfs, Natasja Da-
men.
Poule B: Charissa Beemsterboer, Jean-
nette Habraken, Daisy Werdekker, Jani-
ne Verkerk
Poule C: Mirjam Pruim-Emmens, Christel
Willemse, Marlous van Riel-de Graaf,
Bianca Hermans.
Poule D: Cora van den Eijnden, Joyce
Beekink, Maartje de Jong, Joke Jacobs.
Het NK begint op vrijdag om 12.30 uur
met de eerste vier wedstrijden. Zater-
dag is de star t om 12.30 uur, zondag
om 11.00 uur.
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Tweede divisie driebanden poule 3

Jan Vos en Marti Hermse stelen de show
In poule drie van de tweede divisie drie-
banden staat Didden Distributie na vijf
ronden aan de leiding. Carambole uit
Daarlerveen volgt op één punt. Meest
productieve speler ervan is uitbater Jan
Vos. Marti Hermse realiseerde dankzij
gemiddelde van ruim 2.000 een sei-
zoenrecord voor de gehele tweede divi-
sie. Bovendien zette hij een knap record
als serie neer. 

Speelronde 2
Caudron Billiardproducts – ZusenZo/
De Veemarkt 4-4. Jos van Engelenburg
behaalde 1.142 voor de thuisploeg. 

Speelronde 3
BC Stokkers – V eemarkt 3/Pelgrom
Speelautomaten 6-2. Wim Kuipers hield
met 35 uit 33 de punten in eigen huis.
Carambole – ZusenZo/De Veemarkt 6-
2. Jan Vos vestigde in zijn eigen biljart-
centrum de aandacht op zich door de
35 caramboles  al na 31 pogingen te
verzamelden en dat leverde een fraai
moyenne van 1.129 op. Bovendien
scoorde Vos een serie van elf. 

Speelronde 4
Zwiers Groot Keuken – Thekes/Park Ti-
voli 6-2. De 1.025 van Marc Verhaegen
was bij de thuisploeg de beste prestatie.
Voor de gasten realiseerde Jos Bongers
1.142 na 40 uit 35 . Carambole – BC
Stokkers 6-2. Nu bleek  Jan Vos goed
voor 1.029. Didden Distributie – HCR
Prinsen 2 6-2. Mar ti Hermse hoefde
maar negentien keer na ar het bilja rt
voor de veertig treffers. Het gemiddelde
van 2.105 werd opgesierd met een bij-

Jan Vos van Carambole uit Daarler-
veen. Moyennes van 1.129, 1.029 en
0.972. Bovendein een serie van 11.
Archieffoto: Frede Nielsen.
zonder fraaie serie van zestien. Beide
prestaties leverden e en seizoenrecord
van de gehele tweede divisie op. 

Speelronde 5
De Hazelaar 2 – Carambole 2-6. Ook
Peter Viguurs ondervond de klasse van
Jan Vos gezien de 25-35 (36) eind-
stand. Thekes/Park Tivoli – Didden
Distributie 4-4. Kopman Jos Bongers
stond na 33 omlopen aan zijn totaal
van 40 en dit betekende 1.212 en bo-
vendien een bijzondere reeks van der-
tien. DBG 't Ottertje – De Haven 6-2. In
Ottersum gaf André Nab met 1.025 het
goede voorbeeld. HCR Prinsen 2 – Vee-
markt 3/Pelgrom Speelautomaten 6-2.
Eerste man Carsten Lässig haalde uit
met 1.333 na veertig treffers en dertig
pogingen.

Vierde divisie driebanden poule 8

Mooie serie en moyenne Pedro van de Berg 
van Van den Berg Biljarts
De Hazelaar 6 – TOG/Concordia 6-2.
In zijn eigen sportfoyer de Hazelaar te
Rosmalen verzamelde Frank van Rooij
de vijfentwintig caramboles na even-
eens vijfentwintig beurten. Zijn hoogste
serie daarbij was zes. Ulti Print – Van
den Berg Biljarts 2-6. Bij de gasten was
kopman Jaco van der V en in goeden
doen. Hij realiseerde 1.000 gemiddeld
na dertig uit der tig. Van den Berg
Biljarts – De Hazelaar 6 6-2. In café-
zaal 't Oventje te Zeeland zorgde thuis-
speler Pedro van de Berg voor sensatie.
De tweede man van de thuisploeg had
voor de 25 punten slechts 23 pogingen
nodig. Daarmee verdween een moyen-
ne van 1.086 in de boeken. Bovendien
maakte hij met tien caramboles een
voor de vierde divisie erg mooie serie.
Dit is per 16 oktober de hoogste van de
gehele vierde divisie driebanden. Run-

ner-up Van den Berg Biljarts heeft even-
als lijstaanvoerder Thekes Herpen 4
negen punten na vijf duels. 

Pedro van de Berg. Archieffoto:
www.vandenberg-biljarts.nl

www.deb i l j a r tba l l en .n l

Ingelaste ronde eredivisie

AEJ/Dallinga en Biljartcafé Jorissen
voeren ranglijst aan

Dave Christiani speelde tegen Gerwin Valentijn 2.380

Omdat de datum van het WK drieban-
den in Zuid-Korea is aangepast, werd
ronde negen van de eredivisie naar de
vrijgekomen datum van de kalender ver-
plaatst. 

De Distel Biljarts - 
MCR/de Uitspanning 2-6
Hans van der Wurf kwam tegen Peter
Loenen in een lange partij (82 beurten)
niet verder dan 27-50. Gerwin Valentijn
trof een in supervorm verkerende Dave
Christiani (2.380) tegenover zich en
moest met 28-50 buigen. Jef Philipoom
en Eddy Leppens presenteerden met
een 40-40 tussenstand na 20 pogingen
een prachtige partij. In het zicht van de
finish werden er geen risico's meer ge-
nomen, wat de  productie sterk redu-
ceerde. Uiteindelijk was het Leppens die
met 48-50 uit 40 voor winst mocht teke-
nen. De enige thuisspeler die een zege
claimde was John T ijssens, hij klopte
Richard Bitalis met 50-36 uit 33.

Biljartcafé Jorissen - 
Capelle/De Terp 6-2
Glenn Hofman was de enige speler
van Biljartcafé Jorissen die de duimen
moest leggen. Emilio Sciacca was met
één carambole verschil net iets eerder
aan de meet. Jean van Erp elimineerde
Tom Persyn met 50-41. Met een serie
van dertien en een gemiddelde van
1.666 toonde Jeffrey Jorissen zijn
vorm. Dan Breur, die met 1.366 ook
geen onaardige partij speelde, moest
met een 50-41 verlies genoegen ne-
men. Herman van Daalen maakte één
treffer meer dan   Peter van Lieshout en
streek de winst op. 

Ripa Recycling/Pearle - 
Van Wanrooy Transport 4-4
In Sas van Gent opereerde Ripa Recy-
cling/Pearle voor het eerst onder deze
nieuwe sponsornaam. De gasten uit
Oosterhout konden daar hun eerste

puntje van de competitie pakken. Dion
Bergmans had geen kans tegen Ad
Broeders en verloor met 26-50 (40).
Kasteleinszoon Jens van Dam hield de
zege in zijn ouderlijk huis en won met
50-47 van Harrie van de Ven. Ook Ron-
nie Daniëls kwam tot winst en bleef
Frank Martens in 46 pogingen met 50-
46 voor. Francis Forton moest op de val-
reep de over winning aan Kur t Ceule-
mans laten.
Pressplate Machielsen.fa -
Post Luchtkanalen 4-4
Peter Ceulemans had in zijn ontmoeting
met Huub W ilkowski na der tien om-
lopen al een kloof geslagen van 29-14.
De kersverse vader W ilkowski vocht
nog even terug tot 35-29, waarna Ceu-
lemans gas bij gaf en met 50-40 zege-
vierde. Barry van Beers pakte een dui-
delijke 50-23 winst op Wilco van Wijk.
Roland Forthomme en Raymon Groot
wisten niet te profiteren van de basis die
hun teamgenoten hadden gelegd en
verloren van Davy van Havere (serie
van 11) en Marc Celen.

AEJ/Dallinga - 
Holland Mineraal 7-1
Het ontbreken van kopman Frédéric
Caudron had voor de Sluiskilse formatie
geen nadelige gevolgen. Dick Jaspers
nam de honneurs goed waar en maak-
te er met tegenstander Stefan Galla een
mooie partij van. Het duel, waarin bei-
den een serie van negen wisten te sco-
ren, werd uiteindelijk door Jaspers met
50-42 gewonnen. Naast de 2.380 van
Jaspers was Galla ook altijd nog goed
voor 2.000. Eddy Merckx presteerde
met 2.631 nog beter en liet Frans van
Schaik geen kans (50-25 uit 19). Jean-
Paul de Bruijn ontsnapte in de gelijkma-
kende beurt tegen Jelle Pijl aan een
nederlaag. Berry Dallinga kon Ronny
Hazewinkel nipt van zich afschudden
en won met 50-49.

Grand Prix Capelle aan de IJssel volgeboekt
CAPELLE AAN DE IJSSEL – Voor de Grand Prix driebanden bij Biljar tcentrum
Capelle aan het Marsdiep 2 in Capelle aan de IJssel (van maandag 24 novem-
ber tot vrijdag 5 december) zijn op de sluitingsdag in totaal 109 inschrijvingen.
Het toernooi wordt aangevuld met drie wildcards en gespeeld met 112 spelers.
Wedstrijdleider Henny Wezenbeek heeft zondag na het sluiten van de markt de
poule-indelingen gemaakt. In het hoofdtoernooi zijn Dick Jaspers, Barry van Beers,
Raimond Burgman, Jean Paul de Bruijn, Glenn Hofman, Mar tien van der Spoel,
Jean van Erp en Harrie van de Ven de reekshoofden. De poule-aanvoerders in de
laatste kwalificatieronde zijn: Kay de Zwart, Wiljan van den Heuvel, Wilco van
Wijk, Wim van Cromvoirt, Jerry Hermans, Sander Jonen, Herman van Daalen en
Wim van den Berg. De Grand Prix in Capelle is de vierde van het seizoen: de vori-
ge winnaars waren Martien van der Spoel (Amsterdam) en twee keer Dick Jaspers
(Rosmalen en Oosterhout).

Poule-indelingen hoofdtoernooi
Poule A: Dick Jaspers, Herman Slikker, twee kwalificatiespelers.
Poule B: Barry van Beers, Adrie Demming +2
Poule C: Raimond Burgman, Huub Wilkowski +2
Poule D: Jean Paul de Bruijn, Therese Klompenhouwer +2
Poule E: Glenn Hofman, Bert van Manen +2
Poule F: Martien van der Spoel, Frans van Schaik +2
Poule G: Jean van Erp, Jeffrey Jorissen +2
Poule H: Harrie van de Ven, Dave Christiani +2.

Ripa Recycling nieuwe hoofdsponsor 
in Sas van Gent
Met het aantrekken van hoofdsponsor en mede naamgever Ripa Recycling is de
begroting voor het eredivisieteam driebanden in Sas van Gent sluitend gewor-
den. Teamleider Carlo van Dam: ”We zijn erg blij met de nieuwe sponsor, hier-
mee kunnen we met een gerust hart de competitie afwerken. Ook voor de toe-
komst hopen we een een stabiele basis te hebben gelegd. Je weet natuurlijk nooit
hoe een en ander verloopt, maar we hebben er veel vertrouwen in. “ Vanaf he-
den zal het team dan ook onder naam Ripa Recycling/Pearle spelen. Zoals be-
kend is Café Zaal reseda aan de Noordweststraat in Sas van Gent de thuisha-
ven. Ripa Recycling/Pearle bestaat uit de spelers: Francis Forton, Ronnie Daniels,
Ronny Brants, Jens van Dam en Dion Bergmans. 
Verder kan men een beroep doen op  de reser vespelers: Kay de Zwart, Pascal
Claus en Kees Wittens. 
Ripa Recycling is gevestigd in Hulst en is gespecialiseerd in het recyclen van
oude metalen.

http://www.vandenberg-biljarts.nl
http://www.debiljartballen.nl
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Buffalo keu “Glenn Hofman”

Het was vorig jaar zomer dat de eerste
voorzichtige stappen werden gezet
voor een eventuele samenwerking tus-
sen Joba Leisure BV/Buffalo.nl en Glenn
Hofman.
Binnen de kor tste keren waren beide
partijen het eens en stonden de handte-
keningen onder de contracten. Het was
officieel, Glenn ging met Buffalo spelen.
Voor Hofman voelde dat als terugko-
men op bekend terrein, immers zijn eer-
ste keu was ook een Buffalo keu. Dat
was op 10-jarige leeftijd. Wat was be-
gonnen als een hobby, heeft nu geresul-
teerd in een succesvolle carrière als
profspeler in het internationale drieban-
dencircuit. Tot nu toe, Glenn is nog altijd
pas 24 jaar, heeft dat al geleid tot klin-
kende resultaten:
Europees kampioen driebanden indivi-
dueel bij de junioren te Krefeld (Duits-
land) 2009
Europees kampioen driebanden indivi-
dueel bij de junioren te Athene (Grie-
kenland) 2011  
2e plaats wereldkampioenschap drie-
banden individueel bij de junioren te
Leuven (België) 2009

2x World Cup winst bij de junioren
3e plaats Europees kampioenschap
driebanden individueel te Brandenburg
(Duitsland) 2013
3e plaats World Games driebanden in-
dividueel te Cali (Columbia) 2013
Individueel zijn er dus reeds prachtige
resultaten behaald, maar ook op team-
niveau mogen de resultaten er zijn. Af-
gelopen seizoen nog, waar Glenn sa-
men met Frédéric Caudron, Eddy Lep-
pens en Jean-Paul de Bruijn de titel
binnensleepte in de eredivisie, in team
Dallinga te Sluiskil. Dit met
zijn nieuwe Buffalo keu!
Daar bovenop werd ook
nog de nationale beker fi-
nale gewonnen.
Inmiddels heeft Glenn ge-
kozen om in het huidige
seizoen kopman te worden
bij team Biljar tcafé Joris-
sen, terug in woonplaats
Den Haag. In dit vier tal
speelt hij samen met Jean
van Erp, Herman van Da-
len en Jeffrey Jorissen en
dankzij een goede start be-

nog, inmiddels is mijn keu reeds ver-
kocht in Korea en Colombia. Daar ben
ik ontzettend trots op. Ik hoop mijn keu
overal ter wereld, en zeker ook in
Nederland en België, tegen te gaan ko-
men.“

Buffalo “Glenn Hofman”
Pomerans: Kamui Bruin S
Ferrule: Cerocite
Toppen: 2 stuks 68 cm
Ingelegde keu
En geleverd met extensie systeem!
Advies verkoopprijs: € 399.90 

De nieuwe Glenn Hofman zelf ook er-
varen?
Vanaf nu te koop bij de betere biljar t-
vakhandel:

Stoffelen Breda - Breda
www.stoffelenbreda.nl
Dhr. Peet Stoffelen
info@stoffelenbreda.nl / 
+31 (0)76-5217740

Thissen Biljarts – Antwerpen – België
www.amusement.be
Dhr. Danny Wouters
info@thissen.be / +32 (0)3-2335418

Joba Leisure BV – Amsterdam
www.buffalo.nl
Dhr. Roy Budde
info@buffalo.nl / +31 (0)20-6675070
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CASINO DE MONTBENON
www.lausannebi l lardmasters .ch

Advertorial

Tweede zoon voor Huub
en Monique Wilkowski

Joeri, de eerste zoon van Huub en Monique Wilkowski, heeft
er een broertje bij gekregen. Op 4 oktober werd Sven gebo-
ren. Na, zoals Monique en Huub zeggen, moeilijke bevalling
zijn ze gezegend met een prachtig en gezond zoontje. Joeri
is ook erg trots op zijn kleine broertje en zorgt er enorm goed
voor. Sven en de rest van de familie maken het goed, en ma-
ma staat weer aan de biljarttafel. Huub en Monique, namens
ons hele team van harte gefeliciteerd.

GEBOORTE

zetten ze momenteel een gedeelde 1e
plaats. Volgens Glenn Hofman is het be-
halen van de play offs het doel voor dit
jaar. Aan ambitie geen gebrek!
Niet alleen in Nederland is Glenn in
competities actief, ook in de Duitse, Bel-
gische en Spaanse competitie is hij dit
jaar te bewonderen.             En dit alles
dus vol trots met de Buffalo badge op
de borst. En dan is er ook nog sinds kort
zijn nieuwe eigen keu beschikbaar! Zelf
heeft Glenn er al een tijdje mee ge-
speeld, en alhoewel hij hoge verwach-
tingen had, zijn die toch over troffen.
“Het design is strak vormgegeven, pre-
cies zoals ik het wilde. Niet teveel poes-
pas, daar houd ik niet van.”
De eerste resultaten met zijn nieuwe keu
hebben ook niet lang op zich laten
wachten.
“Ik ben van moyenne 1.300 naar
1.500 gegaan, omdat de keu me het
vertrouwen geeft dat ik nodig heb. Dat
is toch een opmerkelijk verschil.
De keu reageert precies zoals ik dat wil.
Weinig afwijking in zowel het topeind
als de gehele keu. Strak ook qua af-
stoot. Het voelt gewoon goed!”
“Ik ben er trots op, om weer met een
Nederlands bedrijf samen te werken,
Buffalo staat voor kwaliteit, betrouw-
baarheid en is al jaren op de markt.
Daarbij vond ik het belangrijk om mijn
keu beschikbaar te krijgen voor een gro-
ter publiek. En dat is gelukt! Sterker

http://www.stoffelenbreda.nl
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Universal billiard cues, 
the kind champions use 

Universal startte met het ver vaardigen
van hoogwaardige poolkeuen en heeft
de reeks uitgebreid met carambolekeu-
en en accessoires als tassen en keu-
rekken. Ralf Souquet ‘The Kaiser’ maakt
deel uit van het pro-team Universal. Ralf
Souquet behoeft nauwelijks introductie.
Een vakman die al 25 jaar lang, dag in
dag uit het beste uit zichzelf en zijn ma-
teriaal weet te halen. Zijn missie is om
verbonden te blijven met de sport en
daaraan een kwalitatieve bijdrage te le-
veren. Een missie die wij delen. Univer-
sal staat voor de spor t. Europees kam-
pioen, wereldkampioen, welke titel
heeft Ralf niet op zijn palmares? 
Een serie biljartkeuen met specificaties:
gelaagde pomerans, XTC ferrule, 8-de-
lige gelaminated shaft, K.10T sluiting,
hoogwaardige houtsoorten en materia-
len voor een acceptabele prijs. Zowel
de biljart- als de poolkeuen van de aller-
nieuwste 114-serie (T iger) beschikken
over deze welbekende ‘partjes’ topein-
den, ofwel 8-piece laminated. Eenmaal
aan deze nieuwe techniek gewend,
wenst u niets anders. De resultaten spre-
ken voor zich, laat het scorebord bepa-
len! Nog nooit waren de keuen van de
professionals prijstechnisch zo bereik-
baar! 
Eén ding is zeker, Universal en Ralf Sou-
quet zijn een geweldige match geble-
ken! Zodra de mogelijkheid zich voor-
doet, voegen we een volgende topper
aan ons pro-team toe. Bent u de degene
die de goede naam van Universal keu-
en verspreidt? 
Wij verwelkomen u graag! Universal

keuen en accessoires worden in Europa
exclusief geïmporteerd door Joba Leisu-
re BV te Amsterdam. Vanaf nu te koop
bij de betere biljartvakhandel: 

Stoffelen Breda - Breda
www.stoffelenbreda.nl
Dhr. Peet Stoffelen
info@stoffelenbreda.nl / 
+31 (0)76-5217740

Champion Biljarts – Arnhem
www.championshop.nl
Dhr. Martijn Van Kempen
info@championbiljarts.nl / 
+31 (0)26-3515919

Dibo Dart & Biljart Speciaalzaak – 
Deventer
www.biljartwinkel.nl
Dhr. Marcel Diks
info@biljartwinkel.nl / 
+31 (0)570-628304

Thissen Biljarts – Antwerpen – België
www.amusement.be
Dhr. Danny Wouters
info@thissen.be / +32 (0)3-2335418

Joba Leisure BV – Amsterdam
www.buffalo.nl
Dhr. Roy Budde
info@buffalo.nl / +31 (0)20-6675070

Universal cues is the champions choice,
so why would you play with something
else?
Bezoek de volgende site voor meer in-
formatie: www.universal-billiard.com.

KNBB
Biljartpoint Masters

15 t/m 18 januari
Toegang gratis

NK driebanden 2015

Multifunctioneel centrum de Werft

Onder auspiciën van de KNBB sectie driebanden Onder auspiciën van de KNBB sectie driebanden
Het Nederlands kampioenschap driebanden met diverse Europees- en wereldkampioenen

Huygenstraat 73 Kaatsheuvel
www.biljartevenementen.nl

Sectie
Driebanden

www.debiljartballen.nl

Advertorial

Internationale biljart- en poolspelers zijn inmiddels bekend met de toege-
voegde waarde van de nieuwe series Universal biljar t- en poolkeuen. De
eigentijdse designs in combinatie met de hoogwaardige technologie laten
spelers uitzonderlijke resultaten behalen tijdens trainingen én wedstrijden.
Het goede gevoel en vertrouwen hebben spelers nodig en Universal cues
voldoen daaraan.
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KNBB officiële mededelingen

®

Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – oktober 2014

Verzoek om mee te denken

Het fusietraject tussen de KNBB en de
KNBB Vereniging Carambole bevindt
zich nu in de eindfase. Daarom zijn wij
nu al aan het anticiperen op de situatie
“hoe en wat na de fusie”. Het bestuur
van de KVC (Carambole) zal dan over-
gaan in het bestuur van de “discipline
commissie Carambole”. In juni 2015
zullen wij dan allemaal, dus ook de be-
stuurders van de collega secties en het
bondsbestuur, aftreden. Minder bestuur-
slagen, minder vergaderen en kor tere
lijnen moeten de KNBB en zeker ook
Carambole slagvaardiger maken. Sy-
nergie met de collega disciplines zal lei-
den tot een KNBB waar voor iedere
keusportbeoefenaar plaats is. En nog
veel belangrijker: waar iedere keuspor-
ter zich thuis voelt. 

Op de algemene ledenvergadering van
KVC op 11 oktober zijn de leden (34
districten) er unaniem mee akkoord ge-
gaan om onze vereniging per 1 januari
2015 op te heffen. Hiermee is de weg
vrij gemaakt voor de invoering van de
nieuwe KNBB. De vereniging Caram-
bole gaat dan verder als discipline
“Carambole van de KNBB” met een
vertegenwoordiging van ongeveer 80
% in de ledenraad (algemene ledenver-
gadering) van dezelfde KNBB. 
De vraag luidt dan: “Hoe bereiken wij
onze leden dan nog”? W ij willen hier
als volgt invulling aan geven. Eén keer
per jaar willen wij in de maanden
februari / maart een gewestelijke infor-
mele overlegronde organiseren zoals
wij die kennen sinds 2008. Het bestuur
van de discipline Carambole komt dan
naar u toe en op deze wijze kunnen er
dan op informele wijze allerlei zaken
uitgewisseld worden. Deze vor m van
overleg heeft zijn waarde bewezen en

wordt door zowel gewestelijke commis-
sieleden en districtbestuurders als zeer
wenselijk en waardevol beschouwd. 
Vervolgens willen wij een platform creë-
ren bestaande uit de gewestelijke coör-
dinatoren aangevuld met uit ieder ge-
west twee districtsvoorzitters die tijdens
de gewestelijke bijeenkomsten worden
benoemd. Wij (bestuur Carambole) wil-
len dan tweemaal per jaar in mei en ok-
tober met deze vertegenwoordiging
van ongeveer 12 personen + het be-
stuur van Carambole een disciplineraad
houden. Alle gebruikelijke onder wer-
pen zoals wedstrijdzaken, bestuursver-
kiezing, financiën, reglementering, ver-
nieuwing e.d. kunnen dan besproken
worden en vorm krijgen. 
Wij zullen u voorstellen om het bestuur
van de discipline Carambole als volgt
samen te stellen: voorzitter , penning-
meester, secretaris, por tefeuillehouder
Breedtesport, portefeuille Sporttechni-
sche zaken en twee algemene bestuur-
ders die zeker in de beginfase projecten
en commissies zullen begeleiden. Het
beleid en inrichting van commissies zo-
als topsport, jeugd, dames en arbiters
willen wij samen met Driebanden ver-
der inhoud geven. Het beleid betreffen-
de G sporters zal niet aan verandering
onderhevig zijn.  

Het woord “ver nieuwing” is weer ge-
vallen en in dat kader hebben wij met
het invoeren van het 5-ball spel getracht
hier al enige invulling aan te geven. De
belangstelling voor dit nieuwe spel is
zowel op nationaal maar ook op inter-
nationaal gebied groot. Maar er is
meer. Zoals u wellicht weet ben ik groot
voorstander van het houden van “open
provinciale kampioenschappen” waar
iedere biljarter (KNBB lid of geen KNBB
lid) aan deel kan nemen en heb daaro-
ver de volgende gedachten. Niet-KNBB
leden betalen een verhoogd inschrijf-
geld en zijn dan automatisch voor 1
jaar lid van de KNBB. De provinciale
kampioenen spelen dan vervolgens om
de nationale titel. Deze wedstrijden zou-
den gespeeld kunnen worden in de pe-
riode na de reguliere competities (maart
– juni). Ik ben erg benieuwd of hier ani-
mo voor is en zo ja, kunnen wij een en
ander verder uitbouwen? Als aanzet
voor deze kampioenschappen denken
wij aan open teamkampioenschappen
voor drietallen bestaande uit een libre-,
bandstoot- en driebandenspeler . De
spelers die een team vormen, behoeven
niet uit dezelfde vereniging te komen. 

Al eerder heb ik mijn gedachten over
provinciale besturen met u gedeeld en

gevraagd om respons , ik moet u be-
kennen dat de respons heel beperkt is
gebleven. Bij deze vraag ik u ook om
mee te denken over het voorgaande en
uw voorstellen en bevindingen met ons
te delen. Wij staan te allen tijde open
voor suggesties die het biljar ten aan-
trekkelijker maken. 

Inmiddels zijn alle competities en wed-
strijden weer begonnen. Het bestuur
van de KVC  wenst u allen voor het sei-
zoen 2014 – 2015 weer veel biljartple-
zier! Verder hopen wij dat met de in-
voering van de vernieuwde KNBB (die
financieel zo gezond is als een vis) ook
het vertrouwen te krijgen van biljar ters

buiten de KNBB om zo met elkaar sa-
men te werken en op deze wijze te ko-
men tot nog mooiere competities en
wedstrijden zowel op regionaal als lan-
delijk niveau. Dit alles om onze mooie
sport te borgen voor de toekomst.
Bij deze wil ik alle bestuurders en vrij-
willigers zowel op districts-, verenigings-
en nationaal niveau weer bedanken
voor hun inzet en betrokkenheid. Zij zijn
de belangrijkste en onmisbare schakel
in onze organisatie.   

Met vriendelijk groet, 

Jaap Labrujere 
Voorzitter KNBB Vereniging Carambole

Nieuwe wijze van prijzen bestellen
Enige tijd geleden heeft u bericht ont-
vangen dat er een nieuwe website is
ontwikkeld voor het bestellen van prij-
zen en andere (Merchandise) artikelen.   
We zijn nu enkele weken in de lucht en
de eerste bestellingen zijn de deur uit.
Een mijlpaal, waar we erg blij mee zijn.
Het is echter zaak voor ons om, vooral
omdat het nieuw is, e.e.a. goed te be-
waken. Vandaar dit bericht, met de
vraag of u al het nodige voor uw kam-
pioenschap(pen) heeft besteld. Het zou
niet prettig zijn, indien u een kampioen-
schap organiseert, dat er dan geen me-
dailles aanwezig zijn. 
Voor organisaties van NK's geldt dat er

2 buttons op de website zijn. Eén voor
de PK's en  één voor de teamfinales.
Kijk dus goed wat u kunt bestellen. Ook
de button Merchandise is zeer de moei-
te waard voor uw organisatie. Het eni-
ge verschil hierbij is dat u deze zelf
moet betalen, terwijl de prijzen door de
KNBB betaald worden.
In de brief die u heeft ontvangen stond
dat u contact moest opnemen met Sylvia
van Mourik voor een inlogcode. Dit is
veranderd. 
Wij verzoeken u vriendelijk om alsnog
een eigen inlognaam te creëren op de
website. Het is gebleken dat een alge-
mene inlognaam niet goed werkt.

Ook Bondsraadsleden stemmen in
met voortgang fusietraject
Nadat op 11 oktober de AL V van de
KNBB Vereniging Carambole tijdens
een zeer positief verlopen vergadering
in Wijchen, instemde met het fusietra-
ject, zijn op 18 oktober ook de Bonds-
raadsleden van de KNBB met de fusie-
plannen akkoord gegaan.
Tijdens de buitengewone vergadering
van de Bondsraad, welke in het petan-
quecentrum in Nieuwegein plaatsvond,
stemden de aanwezige bondsraadsle-
den unaniem voor het fusietraject en de
uitwerking vertaald in het fusiedocu-
ment.

Dit besluit houdt in dat het bondsbestuur
het fusieproces mag ver volgen en dat
daarmee een uittreksel van het fusiedo-
cument  bij de KVK gedeponeerd kan
worden.
De stap hierna is dat de ALV KVC van
november en de Bondsraad van de-
cember hun definitieve goedkeuring
kunnen geven, waarna de fusie tussen
de KNBB en KNBB Vereniging Caram-
bole per 1 januari 2015 gestalte krijgt.
Meer informatie over de fusie is te vin-
den op de website onder keuzemenu -
Nieuwe KNBB.

Financiële verplichtingen
Ieder lid is natuurlijk verplicht aan zijn
financiële verplichtingen (inschrijfgel-
den/contributies/heffingen) te voldoen.
Gelukkig is dit voor de overgrote meer-
derheid van de leden heel logisch.
Maar het is zeer jammer dat een paar
procent van de leden dit niet zo logisch
vinden en ondanks diverse herinnerin-
gen en aanmaningen niet aan hun fi-
nanciële verplichtingen (willen) voldoen.

Artikel 5.8 uit de statuten
Een lid is verplicht zijn financiële ver-
plichtingen op de door de KNBB aan-

gegeven datum (de vervaldatum) te vol-
doen. Indien het lid een maand na de
vervaldatum niet geheel aan zijn finan-
ciële verplichtingen heeft voldaan, is het
vanaf die datum zonder recht van be-
roep uitgesloten van deelname aan de
activiteiten van de KNBB totdat het lid
geheel aan diens financiële verplichtin-
gen heeft voldaan. 
Gedurende die periode kan het lid in
de KNBB geen rechten uitoefenen en
blijft het verplicht te voldoen aan alle
verplichtingen welke uit het lidmaat-
schap voortvloeien.
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Eddy Merckx trotse winnaar in Korea

Door Frits Bakker

Eddy Merckx won de finale tegen Fré-
déric Caudron met 40-22 in zestien
beurten. De toernooiwinnaar sprak na
afloop zijn grote bewondering uit voor
de entourage en de organisatie. ,,Het
was een fantastische belevenis om hier
te winnen, met dat geweldig meeleven-
de publiek. En ook nog met twee Belgen
in de finale. Het voelde alsof er twee
Koreanen in de finale stonden van het
WK in Antwerpen. En ik ben er vooral
trots op dat ik voor deze over winning
op de slotdagen Jaspers, Blomdahl en
Caudron heb verslagen, de top drie van
de wereldranglijst.''
De World Cup zege in Guri was voor
Merckx de vijfde in zijn carrière na
Hurghada (2013), Trabzon (2011),
Matosinhos (2009) en Barendrecht
(2005). Hij passeerde Sung-Won Choi,
Filipos Kasidokostas en Dick Jaspers op
de wereldranglijst en klom zelf naar de
derde plaats achter Frédéric Caudron
en Torbjörn Blomdahl.
Dick Jaspers, die na zijn World Cup ze-
ge in Porto opnieuw een sterke indruk
maakte, kwam er in de partij tegen Ed-
dy Merckx niet aan te pas nadat hij in
een zinderende partij de Turk Lütfi Ce-
net in de vorige ronde vanaf de penal-
tystippen had verslagen. De deuren van
de World Cup in Guri, waar lange rijen
toeschouwers zich verdrongen om de fi-
nale te kunnen zien, werden gesloten
na zeven dagen biljar ten op het aller-
hoogste niveau. De Koreanen demon-
streerden opnieuw hun klasse in de
voorronden en daarna vooral met de
weergaloos spelende Jae Ho Cho. De
Vietnamezen maakten indruk, de Turken
en zeker ook Therese Klompenhouwer,
de eerste vrouwelijke speelster die een
hoofdtoernooi haalden en daar uitbun-
dig voor werd toegejuicht. Ze haalde in
grootse vorm op de laatste kwalificatie-

dag de eindronden na over winningen
op de Turk Savas Bulut en de Japanner
O Takeshima. Daarna werd ze in het
hoofdtoernooi uitgeschakeld door Torb-
jörn Blomdahl. Het was het toer nooi
waarin Jae Ho Cho zijn status verhoog-
de met de beste partij (10 beurten), een
serie van 14, die later alleen nog werd
overtroffen door Dick Jaspers (15). De
kleine Koreaan werd afgevlagd door
Torbjörn Blomdahl, in één van de hoog-
tepunten van het toernooi, beslist vanaf
de penaltystippen. De top twaalf van de
wereldranglijst verandert alleen aan de
top, waar Frédéric Caudron en Torbjörn
Blomdahl de leiders blijven, Eddy
Merckx de top drie binnenkwam en
Dick Jaspers, Filipos Kasidokostas en
Sung-Won Choi een plaats zijn gezakt.

Eindstand World Cup 
met gemiddeldes
1. Eddy Merckx 1.980
2. Frédéric Caudron 2.091
3. Torbjörn Blomdahl 2.264
3. Quoc Nguyen Nguyen 1.923
5. Jae Ho Cho 2.926
6. Dick Jaspers 1.573
7. Dong Koong Kang 1.534
8. Jérémy Bury 1.500
9. Roland Forthomme 2.085

10. Lütfi Cenet 2.051
11. Murat Naci Coklu 2.000

De nieuwe wereldranglijst
1. Frédéric Caudron 485
2. Torbjörn Blomdahl 342
3. Eddy Merckx 316
4. Dick Jaspers 311
5. Filippos Kasidokostas 289
6. Sung Won Choï 277
7. Marco Zanetti 253
8. Dong Koong Kang 251
9. Kyung Roul Kim 244

10. Jae Ho Cho 241
11. Tayfun Tasdemir 222
12. Dani Sanchez 208

GURI – De World Cup van Guri in Korea gaat de analen in als het toernooi
waarin twee Belgische kopstukken (Eddy Merckx en Frédéric Caudron) in
het nieuwe mondiale biljartbolwerk streden om de eindzege. Dat is al een
klein wonder op zich in het land met zo ongelooflijk veel talent in het drie-
banden. Het toernooigemiddelde was 1.708, de Koreaan Jae Ho Cho ver-
loor in de kwartfinales, maar haalde een zelden ver toond moyenne van
2.926 algemeen.

Driebanden groot beker 

De Molen 2 ontvangt AEJ/Dallinga
en W. Smetsers gast voor Het Caves

Marcel van Berkel van Voegersbedrijf W. Smetsers. Foto: Jan Rosmulder

Ronde 2
BC Tegelen 2 – De Molen 2-10. René
Snijders en Har van Aarssen wisten ieder
één setje te winnen. Bij De Molen enkele
opvallende moyennes in afzonderlijke
sets: Tom Rongé 2.500 en 1.153, Paul
Bruijstens 1.153 en Dirk Muylaer t
1.500. TOG Concordia – Voegersbedrijf
W. Smetsers 2-10. Marcel van Berkel
zorgde namens de bezoekers voor een
set van 1.363. Teamgenoot Willy Smet-
sers behaalde 1.153 en 1.000. Tevens
zette de naamgever van de ploeg met
acht caramboles de hoogste serie op het
scorebord. BC Tegelen 3 – Thekes/Park
Tivoli 3-9. Wiel Pelzer won met 2-1 van
Daniel Ockers. Micha van Bochem reali-
seerde 1.153 en 1.071. Jos Bongers
scoorde in een set vijftien caramboles na
eveneens vijftien beur ten. aMate Com-
munications – Het Caves 4-8. Toine Dek-
kers 1.875 en Frank Smetsers 1.363
wonnen allebei met 2-1 in sets. Jannis
Probonas en Piet Blankers vertrokken bei-
den met 0-3 winst. Meest opvallende set
was die waarin Toine Dekkers met 1.875
de meerdere bleek tegen de 2.000 moy-
enne van Andy de Bondt. Café Siemens
3 – Chinees Indisch Restaurant Lotus 7-5.
In Midwolda was Ron Steenstra in goe-
den doen met setjes van 0.937 en
0.882. Zijn 3-0 zege was van groot be-
lang. Struijk Metaal Recycling – Hotel
Stadt Lobberich/BCT 3-9. Berry Roelofs -
Roland Löwe leverde 1.428 tegen 2.142
op na 10-15 (7). Löwe produceerde ook
nog een keer 1.666. Zijn teammaat Paul
Savelkoul behaalde 1.500 en 1.250 en
Rob Mans 1.666. Noorderling Harlin-
gen – Jan Brock Amusement 1-11. Ge-
rard Snijdelaar redde de eer . Dennis
Hoogakker zette via 1.666 de kortste set
met negen beur ten op het scorebord.
DBG 't Ottertje – La Plaza Hoensbroek
4-8. De 2-1 setwinst van André Nab op

Kenny Miatton kon de thuisploeg uit Ot-
tersum niet helpen. Bierling de Schep-
per/de Harmonie – Café Siemens 2 7-5.
Fabian Paf zette Roel Maatjes met 3-0
opzij en hij had met 1.250 ook de beste
set van iedereen. Van den Berg Biljarts/
Merks – ZFD/De Hazelaar 0-12. Harry
Meulendijks trok in een set met 0.900
aan het kor tste eind tegen 1.500 van
Therese Klompenhouwer. Voor de be-
zoekers kwamen Peter Heerkens en Leslie
van Neyen allebei in een set tot 2.142. 

Ronde 3
Café Siemens – Drukkerij 3in1 5-7. Ed-
die Siemens scoorde in eigen hu is
2.500, 1.875 en 1 .500 tegen Tjeerd
Vellinga. Goed voo r 45 treffers n a
slechts 24 pogingen. Het mocht niet ba-
ten want twee van zijn ploeggenoten
gingen met 0-3 onderuit. Jarno Beerlings
haalde het met 2-1. 

Programma 3e ronde
Op dinsdag 4 november ontvangt DAB
in De Mixx te Geldrop he t eerste team
van De Molen en de aanvang is 19.30
uur. Op dezelfde dag maakt Hotel Stadt
Lobberich/BCT de verre reis naar Bier-
ling de Schepper/de Harmonie 20.00
uur. Zondag 16 november om 13.00
uur krijgt De Molen 2 in het ei gen bil-
jartcentrum te Reusel ni emand minder
dan de sterrenformatie AEJ/Dallinga op
bezoek. Zie voor de opstellingen de
poster op de achterpagina van deze
krant. Zaterdagavond 22 november om
19.30 uur is Voegersbedrijf W. Smetsers
in Het Wapen van Eerschot te Sint-Oe-
denrode gastheer voor H et Caves, de
succesvolle formatie van Raymond Ceu-
lemans uit Wintelre. Zaterdag 6 decem-
ber om 13.00 uur sta at Eekhoorn 3 in
Oosterhout klaar om Carambole 3 wel-
kom te heten. Zie ook pagina 20.

Vierde divisie driebanden poule 9

BC Tegelen 3 koploper
3B@Gebrook – BC Tegelen 5 8-0. Louis
Frenzen behaalde 0.882 na 30 uit 34.
Zijn ploeggenoot Erik de Boer mocht
evenveel naar de matchtafel maar dan
voor twintig treffers. Ames/De Peel –
BC Tegelen 4 2-6. In Deurne realiseerde
Huub Leijendeckers namens de bezoe-
kers een gemiddelde van 0.571. Na
35 pogingen stond hij aan zijn totaal
van twintig. Teammaat André Tan be-
haalde 0.657 en hij bleef daar mee
Edmond van de Venne, serie van zes,
slechts één carambole voor. Leon Mans

produceerde eveneens een reeks van
zes. Team de Molen 3 – 3B@Gebrook
4-4. In Reusel bleek thuisspeler Loet
Saarloos goed voor 20 uit 25 en dus
gemiddelde van 0.800 met een reeks
van zes. Louis Frenzen was bij de be-
zoekers in vorm met 1.000 moyenne en
serie van acht.  Spel-Sport.nl – BC Tege-
len 3 2-6. De teruggekeerde John Kna-
pen leverde via 0.769 de beste presta-
tie. De ploeg uit Tegelen is met acht pun-
ten na vijf speelronden lijstaanvoerder.
Van Hulst volgt op één punt.

Eddy Merkcx uit zijn emotie na de overwinning in de finale tegen zijn landgenoot
Caudron. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen
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Eerste divisie driebanden poule 2

De Distel Biljarts 2 koploper 
en teamrecord Burgmans Biljarts

De Distel Biljarts 2 met vlnr: Dirk Weeremans, Adrie Demming, Jan Arnouts, 
Ivan Stitschinsky en Ludo Kools. Foto: Marian Arnouts.     

Na vijf speelronden is De Distel Biljarts
2 met negen punten lijstaanvoerder .
Eekhoorn is naaste achter volger met
één punt achterstand. Drie ploegen heb-
ben zeven punten. Eén daarvan is Burg-
mans Biljarts dat met een teammoyenne
van 1.190 voor een seizoenrecord
zorgde. 

Speelronde 2
Capelle/De Terp 2 – Eekhoorn 0-8.
Frans van Kuijk stak er met een moyenne
van 1.800 met kop en sc houders bo-
venuit. FDV Jacoby/Schuler Cues – De
Veemarkt 4-4. Thorsten  Frings gaf na-
mens de gasten dankzij 1.363 en serie
van tien het goede voorbeeld. Sprundel
– ZFD/De Hazelaar 3-5. Therese Klom-
penhouwer stal de show met een ge-
middelde van 1.500. Burgmans Biljarts
– Constructor Staalbouw 8-0. Ber t van
Manen bleek middels 1.250 de beste
van iedereen. De Distel Biljarts 2 – L a
Plaza Hoensbroek     6-2.  Dirk Weere-
mans heeft een opvallende start van de
competitie en scoorde nu 1.250 en een
reeks van dertien. 

Speelronde 3
ZFD/De Hazelaar – De Distel Biljarts 2
4-4. Bij een stand van 20-21 (20) pro-
duceerde Therese Klompenhouwer de
resterende vijfentwintig punten in maar
acht beurten. Aan de eindstreep goed
voor een partijgemiddelde van 1.607.
De Veemarkt – Jan Brock Amusement
8-0. De Duitsers haalden uit met Dustin
Jäschke 1.285 en Thorsten Frings
1.218. Steenwijk/Top Fish Urk – Ca-
pelle/De Terp 2 4-4. Rob Lamboo zet-
te 1.500 in de boeken. Huidji See,
vooral bekend van het poolbiljar t,
kwam bij de bezoekers tot 45 uit 45.
Eekhoorn – Constructor Staalbouw
8-0. Frans van Kuijk 1.551, W iljan
van den Heuvel 1.363, Jerry Hermans
1.125 en Rini Boeren 0.725 zorgden
voor teammoyenne 1.097. 

Speelronde 4
Eekhoorn – Steenwijk/Top Fish Urk 6-2.
Van Kuijk bleek nu goed voor 1.451. Na
vier partijen prijkt er 1.581 achter zijn
naam. De Distel Biljarts 2 – Burgmans Bil-
jarts 5-3. Jan Arnouts liet in deze topper
met 1.451 nog eens zien waartoe hij in
staat is. Samen met Ludo Kools 1.125,
Dirk Weeremans 1.022 en Ivan Stit-
schinsky 0.969 betekende dit teammoy-
enne van 1.128. Bij de gasten was Rik
van Beers de enige die won via 1.363. 

Speelronde 5
Sprundel – De Distel Biljarts 2 3-5. Kay
de Zwart kwam ondanks een serie van
dertien niet verder dan  remise tegen
Adrie Demming. Henri ek Hanegraaf
1.228 boog voor de 1. 285 van Ivan
Stitschinsky. Eric de Busser 1.250 klopte
Ludo Kools 1.138. Burgmans Bilja rts –
FDV Jacoby/Schuler Cues 6-2. Rik van
Beers 1.323, Sven v an Orshaegen
1.285, Bert van Manen 1.097 en ver-
liezer Marco Janssen 1.062 realiseer-
den met 1.190 een nieuw rec ord aan
teammoyenne van de eerste divisie. Van
Beers en Van Manen zijn net als  Ray-
mond Ceulemans nog altijd zonder punt-
verlies. De zwaarbevochten zege van
Bert van Manen op Bryan Vangenechten
gaf de doorslag. ZFD/De Hazelaar –
Jan Brock Amusement 3-5.       Leslie van
Neyen zag Dennis Hoogakker in de na-
stoot op gelijke hoogte komen. Therese
Klompenhouwer miste haar laatste punt
waarna John Schollink met slotserie van
vijf  de volle win st behaalde. La Plaza
Hoensbroek – Capelle/De Terp 2 6-2.
Kenny Miatton 1.363 gaf het goede
voorbeeld. Huidji See 1.000 redde de
eer. De Veemarkt – Eekhoorn 4-4. Een
remise van nieuweling Harrie Meijer en
winst van René Dericks betekenden hal-
verwege 3-1. Dus tin Jäschke e n Jerry
Hermans speelden 1.184 tegen elkaar.
Frans van Kuijk 1.364 voorkwa m een
eerste nederlaag voor zijn team.

Eerste divisie driebanden poule 1

Het Caves slaat aanval op koppositie af

Na vijf ronden is nieuweling Het Caves
nog altijd lijstaanvoerder. Het team van
het Golf & Recreatiepark uit W intelre
versloeg naaste concurrent biljar tcen-
trum Arnhem. Met acht punten heeft de
formatie van kopman Raymond Ceule-
mans één punt voorsprong op de Ar n-
hemmers en twee punten op een drietal
ploegen. 

Speelronde 2
AJ Biljart/Van der Sanden – Aardex-
press 2-6. Rudy de Laet 1.406 was de
beste van iedereen. Jack van Peer
1.135 verloor tegen de 1.216 van Re-
né Wijnen. Snip Biljarts – Het Caves 4-
4. Raymond Ceulemans 1.323 deed
het iedereen weer eens voor. 

Speelronde 3
Scholtze Horeca Groothandel – Eek-
hoorn 2 4-4. Menno de Vries, serie van
twaalf, trok desondanks aan het kortste
eind tegen de 1.216 van Serg Dianov.
Roger Spijkers realiseerde 1.285. Het
Caves – AJ Biljart/Van der Sanden 6-2.
In Wintelre was het wederom Raymond
Ceulemans die via 1.153 voor het
hoogste moyenne zorgde. Aardexpress
– Garage Verbrugge Hyundai 4-4. Ru-
dy de Laet kwam ondanks een reeks
van tien één carambole tekort tegen de
1.157 van Bart Ceulemans. 

Speelronde 4
AJ Biljart/Van der Sanden – Hultermans
Installatiebedrijf. 4-4. In biljart- en pool-
centrum Hilvarenbeek zag Jack van
Peer tegenstander Kees Wittens een se-
rie van twaalf maken. Richard Berkel-
mans en Alex Voets hielden de punten

in eigen huis zodat een remise in de ge-
hele wedstrijd het gevolg was. MCR/de
Uitspanning – Scholtze Horeca Groot-
handel 6-2. Hans de Groot 1.285 boog
voor de 1.607 van Menno de V ries.
Thuisspeler Roland Uytdewilligen reali-
seerde 1.551. Burgmans-Biljar ts.nl –
Eekhoorn 2 4-4. Johan Roijers 1.097 en
Peter van der Heijden waren succesvol
bij de gastheren. Garage V erbrugge
Hyundai – Het Caves 4-4. Patrick V as-
seur en Berry Dallinga zorgden halver-
wege voor 4-0. Raymond Ceulemans,
serie van tien en moyenne 1.323 zette
samen met Wil Janssen 1.097 de ploe-
gen in evenwicht. 

Speelronde 5
Eekhoorn 2 – MCR/de Uitspanning 4-
4. De meest opvallende partij ging tus-
sen Eddy Willems en Roland Uytdewilli-
gen. De 40-45 uitslag leverde na 35
beurten moyennes op van 1.142 en
1.285. Voor Uytdewilligen was er bo-
vendien een serie van twaalf. Scholtze
Horeca Groothandel – Snip Biljarts 8-0.
Alle vier spelers van de thuisploeg ble-
ven in biljar tcentrum Goirle boven
1.000 gemiddeld. Luc Royberghs
1.323, Menno de Vries 1.071 en reeks
van tien, Eric Hendrickx 1.022 en Ro-
ger Spijkers 1.000. Poelierschrau-
wen.nl – AJ Biljart/Van der Sanden 2-6.
Johan Claessen kreeg in de middagu-
ren met 100-0 (1) om de oren van Jean-
Paul de Bruijn in de eredivisie voor top-
teams. Enkele uren later was hij dit te
boven want hij behaalde namens de
gasten 1.730. Hultermans Installatiebe-
drijf – Garage Verbrugge Hyundai 4-4.
Bij de gastheren was er een reeks van
twaalf van W illie Damen. V oor de
Zeeuwen bleek Steven van Acker de
beste van iedereen na 1.666. Het Ca-
ves – Biljartcentrum Arnhem 6-2. In de-
ze topper om de koppositie won Ray-
mond Ceulemans zijn vijfde duel op rij.
Net als Rik van Beers en Ber t van Ma-
nen zit de Belg nog altijd op een hon-
derd procent score. Nu had hij slechts
27 pogingen nodig voor de 45 punten,
goed voor 1.666. Na vijf sessies alge-
meen moyenne 1.300 is toch wel heel
bijzonder. Andy de Bondt en Wil Jans-
sen bleven ook aan de goede kant van
de score. Aardexpress – Burgmans-Bil-
jarts.nl 4-4. Rudy de Laet zette 1.451 in
de boeken. René Wijnen 1.171 boog
voor de 1.285 van Roger Roefs. Poe-
lierschrauwen.nl – Biljartcentrum Arn-
hem 3-5. In deze vooruitgespeelde wed-
strijd kon de 1.666 en reeks van twaalf
van Danny Geysen de thuisploeg niet
aan een zege helpen.

Menno de Vries. 
Foto: Paul Brekelmans

Derde divisie driebanden poule 7

Drie teams Thekes Herpen in middenmoot
Thekes Herpen 3 – Van Rossum Tegel-
werken 6-2. Vierde man Marcel van de
Heuvel bleek de beste speler. Hij verza-
melde de 30 caramboles na 31 beurten
en dat leverde als moyenne 0.967 op.
Biljartcentrum Arnhem 3 – Thekes Her-
pen 3 6-2. Wederom was het een bil-
jarter op positie vier die voor het hoog-
ste partijmoyenne zorgde. Bij de gasten
stond Hendrik van de Heijden al na 28
pogingen aan de finish met een totaal
van dertig treffers. Daarmee verdween
een fraaie 1.071 in de boeken. Bij de
thuisploeg geraakte Rob de la Motte als
kopman tot 0.921. Met negen uit vijf is
biljartcentrum Arnhem koploper. De

drie teams van Thekes Herpen staan in
de middenmoot.     Vierde divisie driebanden poule 6

Eerste zege café Siemens 3 
Op 18 oktober behaalde café Sie-
mens 3 de eerste zege van het sei-
zoen. Het werd een klinkende 8-0 te-
gen Het Huis. Aan Hoofdweg 230 in
Midwolda zorgde Ron Steenstra
middels 0.543 voor het beste ge-

middelde. Zijn kopman René Berg pro-
duceerde een serie van vijf. Rober t
Berg en Alea Ali maakten het feest
compleet. De Haven 3 is met negen uit
vijf lijstaanvoerder. Café Siemens 3
heeft nu drie punten.  

Vierde divisie driebanden poule 7

Liefst vijf koplopers
Poule zeven van de vierde divisie is
naar alle waarschijnlijkheid de span-
nendste poule van de nationale drie-
bandencompetitie. Na vijf speelronden
is er een vijftal ploegen met zeven pun-
ten. HCR Prinsen uit Haarlo bezit daar-
van de meeste par tijpunten, namelijk
26, en staat dus als eerste op de rang-
lijst. De andere vier topfor maties heb-
ben allemaal 24 partijpunten.     

Derde divisie driebanden poule 6

Carambole 3 ongeslagen aan kop
HGL Urk – Carambole 2 0-8. Bij de
gasten realiseerde André Wulte 1.153
na 30 caramboles en 26 beurten. Bier-
ling de Schepper/de Har monie – Ca-
rambole 3 0-8. V ierde man Peter T im-
mer scoorde met 0.769 het beste moy-
enne van iedereen. Zijn ploeg, thuisba-
sis ’t Vossenhol te Daarlerveen, staat na

vijf speelronden met acht punten dank-
zij partijpunten en percentage boven-
aan. Enig voorbehoud want de wed-
strijd tegen Chinees Indisch Restaurant
Lotus van 18 oktober staat met 8-0 in-
gevuld maar de tegenstanders waren
volgens Biljartpoint.nl niet aanwezig.
De lijstaanvoerder bestaat uit kopman

Wilt u ook redactionele aandacht
in De Biljart Ballen?

Bel: 0416-343819
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Op 8, 9 en 10 mei bij De Hazelaar

Europees kampioenschap 
topteams naar Rosmalen
Met het neerstrijken van het Eitikon/AEJ topteam in spor tfoyer De
Hazelaar in Rosmalen blijft het niet bij wedstrijden in de nationale com-
petitie. Zo is onlangs bekend geworden dat men er in is geslaagd om
het komende jaar de Europese kampioenschappen binnen te halen. 
Speciaal voor deze gelegenheid wordt dit biljar tmekka van regio ’s-Hertogen-
bosch omgevormd tot een internationale wedstrijdzaal met drie matchtafels en tri-
bunes. Voor de organisatie is een team samengesteld met daarin klinkende na-
men. Naast de uitbaters van de Sportfoyer, Frank van Rooij en Marco de Leeuw,
de voorzitter van biljartvereniging Rosmalen, maken ook Jean-Paul de Bruijn, Ben-
nie Deegens en Marietje Bredewoud van sponsor Etikon deel uit van de organi-
satie. Frank van Rooij ziet vooral de laatste jaren een sterke groei van de biljar-
tactiviteiten binnen het bedrijf. "We draaien hier nu zeven jaar, waarvan de eer-
ste vier jaar vrij stabiel waren. De laatste drie jaar stapelen de positieve ontwik-
kelingen zich in een snel tempo op. Dat we naast de sterke groei van biljartvere-
niging De Hazelaar en het driebandengebeuren nu ook toonaangevend worden
in de klassieke spelsoorten maakt het alleen maar completer. Uiteraard juichen
wij als ondernemers en biljartliefhebbers dat toe. De organisatie van het EK zien
wij dan ook als een welkome uitdaging, waarbij we kunnen rekenen op mensen
met veel nationale en internationale ervaring. Daarbij hebben we een grote en
active vereniging waar we op kunnen bouwen".

Eredivisie topteam speelronde 2

Jean-Paul de Bruijn steelt de show
namens Etikon/AEJ

Jean-Paul de Bruijn. Foto: Henry Thijssen

In de tweede ronde van de eredivisie
voor topteams was Jean-Paul de Bruijn
uitblinker bij titelverdediger Etikon/AEJ.
A1 Biljarts/de Veemarkt is na vier wed-
strijden nog de enige ploeg zonder
puntverlies. De volgende ronde is op za-
terdag 1 november. Nummer vier Dibo
ontvangt dan nummer twee Berkelland. 

Kofferweb.nl – Biljartcentrum 
Arnhem 2-4 en 4-2
De eerste winst is binnen voor het team
uit Rumpt. Lyon Megens versloeg daarin
Martijn Egbers met 150-146. Marco Ki-
vits zette Markus Dömer opzij. In de eer-
ste wedstrijd zorgde Megens met 150
uit 3 voor een goede partij in het 71/2.
Voor de gasten behaalde Robby Sonck
de volle vier punten. 

Etikon/AEJ – ’s Lands Welva-
ren/Reedijk Bandenservice 

4-2 en 6-0
In De Hazelaar te Rosmalen kwamen
Patrick Niessen en Jean-Paul de Bruijn
niet in gevaar tegen respectievelijk Roij
van Raaij en Johan Claessen. Ger t-Jan
Veldhuizen verloor met 101-200 na ne-
gen pogingen van Peter de Bree. In de
tweede sessie ging alle aandacht uit
naar Jean-Paul de Bruijn. De Zeeuw, die
onlangs de finale van het WK bandsto-
ten verloor van Frédéric Caudron,
maakte geen enkele fout en verzamelde
de honderd treffers meteen in de eerste
beurt. Veldhuizen bleef De Bree nu twee
caramboles voor en Niessen haalde het
met 150-129.   

BV 't Ottertje – Dibo/The City 
2-4 en 2-4

De thuisploeg speelde voor het eerst in
biljartcentrum 't Ottertje te Ottersum. Mi-
cha van Bochem deed dat in het 47/2

prima. René Luijsterburg werd met 200-
145 (4) en 200-6 (2) opzij geschoven.
In de tweede ontmoeting produceerde
Van Bochem een reeks van 197. Mar-
tien van der Spoel bleek in het 71/2
kansloos tegen Dennis T immers, serie
van 123. Ook Jos Bongers trok twee
keer aan het kortste eind en dat was te-
gen Dave Christiani. De gast realiseer-
de in het bandenspel moyennes van
10.00 en 6.25. 

Topteam Berkelland – 
BIOS/Blitz Optiek 3-3 en 4-2
Bij HCR Prinsen in Haarlo was Marek
Faus de grote man met twee ruime over-
winningen op Peter V olleberg. Hans
Klok had tegen René Tull in de nastoot
een serie van 47 nodig om de eerste
ontmoeting met een remise af te sluiten.
Omdat Alain Remond in het bandstoten
twee keer verloor van Fabian Blondeel
(moyennes 10.00 en 11.11 voor de
winnaar) kostte dat Berkelland het eer-
ste verliespunt. Klok had in de tweede
partij geen problemen met Tull. 

Biljartservice Van Gemert – 
A1 Biljarts/de Veemarkt 

2-4 en 0-6
Vanwege het sluiten van De Wellse Va-
ert is team V an Gemert uitgeweken
naar Carpe Diem in het Limburgse Af-
ferden. Bij de bezoekers kon Raymund
Swertz dus op de fiets en hij gaf Guido
Kauffeld in het 71/2 respectievelijk vijf
en drie kansen. Demi Pattiruhu en Sam
van Etten mochten het allebei één keer
opnemen tegen Ludger Havlik maar de
Duitser bleek enkele maatjes te groot.
Wiel van Gemer t, naamgever van de
ploeg, leverde interessante duels tegen
Michel van Silfhout. Na 100-82 (7)
werd het aansluitend 90-100 (17).    

Kader poule Oost-Nederland

Overkamp en De Veemarkt 
in achterhoede
't Centrum ’47 – Overkamp 6-2. Rob
Pot redde op fraaie wijze de eer dank-
zij honderdnegentig caramboles na vier
beurten en een serie van 122. Thuisspe-
ler Jeroen Schulte zorgde voor honderd-
zestig uit zes. Jan Brock Biljar ts – Bil-
lardcafé De Veemarkt 5-3. Johnny van
Engelen stond bij de thuisploeg na acht
pogingen aan de finish met een totaal
van 110 treffers. Overkamp – Zand-
weerd 6-2. Twee duels van negen beur-
ten bij het viertal uit Eibergen. Rob Pot
en Peter Heutinck hadden toen respec-

tievelijk 190 en 140 punten gescoord.
Bij de eerste zege van het seizoen deed
ook Brian ter Braak een duit in het zak-
je. Willemsen Bestratingen/Ons Huis –
Billardcafé De Veemarkt 6-2. De Doetin-
chemers bleven ook in hun derde wed-
strijd met lege handen. Roy Gierkink
scoorde namens de lijstaanvoerder in
de vierde speelronde honderdnegentig
keer na vijf omlopen. Zijn kopman Wil-
liam Willemsen was goed voor hon-
derdzestig uit acht en dat was in het
57/2.

Nationale kadercompetitie Midden-Nederland
Alex Ulijn had aan twee pogingen voldoende

Speelronde 3
’t Centrum ontving De Hazelaar en
kwam tot remise. Bij de gasten zorgden
Jordy Kanters en René van Hinthum
voor de punten. De Hazelaar 2 speelde
tegen BVM Apollo/Etikon ook gelijk.
Kopman Eric Dericks van de thuisploeg
liet een gemiddelde van 45.00 achter
zijn naam zetten.

Speelronde 4
De Hazelaar behaalde een overtuigen-
de 6-2 over winning op DOS ’71 en
zag Alex Ulijn via een serie van 162 in
twee beurten uit spelen. Hetgeen resul-
teerde in een gemiddelde van 130.00.
Padoc bleef in het treffen met De Haze-
laar 2 met 6-2 overeind.

Alex Ulijn
Foto: Paul Brekelmans

Kader bekercompetitie

BC Tegelen en De Ram 
naar tweede ronde

Vlnr: Noud Janssen, Frans van Hoeij, Ronny Mathysen, Frans Hendriks, 
Jan van Oosterhout, Jos Verberne, Wilbert van Dijke en Gerrit van Asten.
Foto: Jan Rosmulder

In de eerste ronde van de beker voor ka-
derteams bleek BC Tegelen veel te sterk
voor de Oase. In Sittard werd het 2-6.
Sjeng Burhenne en Philip Dierijck ge-
bruikten beiden zeven beur ten om aan
de finish van respectievelijk 180 en 110
te geraken. Rob Mans deed het nog be-
ter met 110 uit 6. John Titselaar redde de
eer. In café-biljar tzaal Van Tienen was
BC Tegelen met 8-0 de veel betere ploeg.
Kopman Harrie van den Boogaard haal-
de in het 57/1 uit door de tweehonderd-
vijftig caramboles al na vijf pogingen bij
elkaar te tikken. De Ram won de thuis-
wedstrijd in Roosendaal met 6-2 tegen
Ames/Optiek van Gool/De Peel. Vierde
man Wilbert van Dijke verzamelde de

honderdzestig punten na negen om-
lopen. Voor de gasten redde Jan van
oosterhout de eer met 120 uit eveneens
9. Op vrijdag 17 oktober eindigde de re-
turn in sportcentrum Ames te Deurne in 4-
4. Wilbert van Dijke zette de gasten al
snel op een voorsprong door de hon-
derdzestig punten reeds na vijf beurten te
verzamelen: 8-32-0-83-37. Noud Jans-
sen bracht de stand in evenwicht. Jan
van Oosterhout dankte zijn 120-104 (6)
zege op Frans van Hoeij vooral aan de
reeks van 73 die hij in de vierde omloop
produceerde. Gerrit van Asten stond op
een totaal van 77 toen Frans Hendriks
met een slotserie van 69 de eindstreep
van 160 bereikte.

LIKE DE BILJART BALLEN (krant) op Facebook
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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

2e Divisie teams:
- Voegersbedrijf W. Smetsers
- Black Cherry Tattoo
- aMate Communications
Libre: C1 – C2 – C3

Driebanden klein:
- B1 Het Wapen van Eerschot
- B2 Dreamteam
- B1 Voegersbedrijf

W. Smetsers (Kempenland)

Voegersbedrijf
Willy Smetsers

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

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 - darts - biljart

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

Billardcafé “De Veemarkt”
Fam. Sloots

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

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

7 Dagen
per week geopend

Café
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 !

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

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

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

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

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

http://www.bcwapenvaneerschot.nl
http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
http://www.tankertje.nl
http://www.deveemarkt.nl
http://www.vlierden.com
http://www.hetoventje.nl
http://www.blaakven.nl
http://www.dekuul.nl


De Biljart Ballen, 18e jaargang, oktober / november 2014 pagina 19

Libre speelweek 4
Harrie Crooijmans zorgde in de eerste
klasse voor 73 caramboles na 18 beur-
ten. In de vierde klasse stond Dorus
Steevens na achttien pogingen aan de
finish met een totaal van zesender tig
treffers. 

Libre speelweek 5
Ties van Esch had het in de eerste klas-
se alweer op zijn heupen met 136 ca-
ramboles na slechts 14 beurten, moyen-
ne 9.71. Mari van Hout (Pomerans)
was goed voor honderddertien treffers
na zeventien pogingen. W im Berkers
scoorde 87 uit 18. In klasse vier arri-
veerde Jo van Lierop namens Vrienden-
kring na 17 beurten bij zijn totaal van
33. Willie van den Bekerom (Nooit Ge-
dacht) had maar negentien pogingen
nodig voor de veertig caramboles. 

Libre speelweek 6
Jo van Cuijk (Pomerans) stond in de eer-
ste klasse na zeventien beurten aan zijn
totaal van 136. Ad Proenings bleek na-
mens HGL succesvol met 96 uit 14. Frits
Verstappen scoorde 79 keer na veertien
pogingen. In klasse twee was invaller
Jan Rosmulder namens D’n Anlaup suc-
cesvol met 96 treffers na negentien

beurten. Klasse drie leverde twee korte
partijen op. Piet van de Berkmor tel
('t Turfke B) met 23 uit 17 en Janus van
den Eijnden via zesendertig caramboles
na achttien pogingen. Albert Bor viel in
de vierde klasse op door namens Vrien-
denkring vijftig maal te scoren na acht-
tien omlopen. Zijn hoogste serie daarbij
was achttien. 

Libre speelweek 7
John van den Beuken haalde in de eer-
ste klasse uit met honderdveertig caram-
boles na zestien beurten. In klasse twee
scoorde Roel Oosterveen 52 uit 17 en
Peter Lemmen 45 uit 18. Ronald Roozen
van D’n Anlaup verhoogde de beste se-
rie naar een totaal van 26. Thij Janssen,
derde klasse, bleek goed voor 27 tref-
fers na 16 pogingen. 

Libre speelweek 8
Jo van Cuijk, vereniging Pomerans,
zorgde voor 136 caramboles na 18
beurten. Eveneens in de eerste klasse
was Wim Berkers goed voor 87 uit 17.
In klasse drie scoorde Rien Bakker na-
mens Nooit Gedacht 45 treffers na acht-
tien pogingen. Bij 't Turfke A realiseerde
Harrie Thielen een totaal van 55 na ook
achttien beurten.

Biljart & Poolcentrum Hilvarenbeek
Diessenseweg 8 • 5081 AJ Hilvarenbeek • tel. 013-5051614

www.biljart-poolen-hilvarenbeek.nl

• 6 pooltafels • 2 caramboletafels 2.30 x 1.15
• 2 matchtafels 2.84 x 1.42
• dartscorner • tafelvoetbal

Openingstijden:
Maandag Gesloten
Dinsdag 18.00 – 24.00 uur
Woensdag 14.00 – 24.00 uur

Donderdag 14.00 – 24.00 uur
Vrijdag 14.00 – 02.00 uur
Zaterdag 14.00 – 02.00 uur
Zondag 12.00 – 24.00 uur

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)

DBB van 3-11 t/m 3-12

PK driebanden 2e klasse 
bij 't Ankertje te Deurne
Met liefst elf spelers gaat h et PK drie-
banden tweede klasse van de Deurnese
Biljartbond op maandag 3 november
van start. De organiserende vereniging
Vriendenkring is hofleverancier met vier
deelnemers. Het nabijgelegen 't Turfke
vaardigt drie biljarters af. Ook vereni-
gingen uit Vlierden, Liessel en Bakel zijn
aanwezig. De speeldagen zijn verder 4,
5, 6, 11, 12, 13, 17, 19 , 20, 24, 25
en 26 november. Ook 1 december en fi-
naledag 3 december staan op het pr o-
gramma. De aanvang van de wedstrij-
den is 19.30 uur. Afhankelijk van het ge-
middelde is het aantal  caramboles be-

paald door de wedstrijdleiding van de
DBB. Café 't Anker tje is gevestigd aan
Vlierdenseweg 26 te Deurne. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Edie Lenssen Ons Vermaak 0.459 24
2. Wout Verspaget De Zwaantjes '82 0.433 23
3. Dorus Steevens 't Turfke 0.431 23
4. Had Graat Steeds Vooruit 0.412 22
5. Erik Kuunders Vriendenkring 0.358 20
6. Hennie van den Anker Vriendenkring 0.347 19
7. Tonnie Thielen 't Turfke 0.340 19
8. Albert Bor 't Turfke 0.326 19
9. Frans Martens Vriendenkring 0.315 18

10. Gerard Geurts HGL 0.186 13
11. Jo van Lierop Vriendenkring 0.175 12

DBB van 4-11 t/m 3-12

PK driebanden 1e klasse 
bij 't Turfke in Deurne
Met tien deelnemers begint het PK drie-
banden eerste klasse van de Deurnese
Biljartbond op dinsdag 4 november .
HGL is hofleverancier met vier spelers.
D’n Anlaup is met drie man ver tegen-
woordigd en VIOS heeft twee ijzers in
het vuur. De organiserende vereniging 't
Turfke telt één afgevaardigde. Er wordt
met interval gespeeld en de overige
speeldatums zijn 5, 7, 11, 14, 18, 19,
21, 25, 26 en 27 november. De finale
staat voor woensdag 3 december op
het programma. Titelverdediger is Frank
Jonker. Café 't T urfke is gelegen aan

Vlierdenseweg 5 te Deur ne. Aanvang
alle dagen 19.30 uur maar 21 novem-
ber om 20.30 uur. 
Naam Vereniging Gem Car
<een>1. Frank Jonker HGL 1.017 43
2. Ivan van Oosterhout HGL 0.711 32
3. Jan Pluijm D’n Anlaup 0.696 31
4. Hennie van Moorsel HGL 0.689 31
5. Roland Jonker HGL 0.676 31
6. Adriaan Adriaans VIOS 0.663 30
7. Henny Rooijmans D’n Anlaup 0.656 30
8. Jan van den Heuvel 't Turfke 0.642 29
9. Jan Rosmulder D’n Anlaup 0.627 29
10. Martin van de Water VIOS 0.541 25  

Seizoen 2014-2015 In den Sleutel te Deurne

Toernooi voor 55+ 
de twintigste keer van start
Voor het vierde lustrum is het 55+ toer-
nooi in café In den Sleutel (Van Hoof) in
de Stationsstraat 8 te Deurne op maan-
dag 20 oktober 2014 gestar t. Dertig
deelnemers, waarvan twee nieuwelin-
gen, zullen gedurende vijftien speelwe-
ken hun beste beentje voor zetten. 
Gespeeld wordt op twee biljar ts op
maandag-, dinsdag- en donderdagmid-
dag van 13.30 tot ca. 17.00 uur . Zo-

doende komt elke deelnemer iedere
week aan de beurt. In een enkel geval
is ook op woensdag een speelmiddag
gepland.

Belangstellenden die graag willen mee-
doen, kunnen zich op de wachtlijst laten
plaatsen en daarvoor contact opnemen
met café In den Sleutel (314445) of met
Piet Verbakel (319798). 

Bij vereniging OVNA in Ommel

Nooit Gedacht 2 met hakken over de
sloot op LOLAAR nederlaagtoernooi 
Team Nooit Gedacht 2 uit Asten won
zaterdagavond 18 oktober nipt tijdens
het Lolaar nederlaagtoernooi. Met een
percentage van 102 bleven de gasten
aan de goede kant van de score. Door
deze winst hoefden ze geen inschrijf-
geld te betalen, met dank aan sponsor
Lolaar. De twee teams van V rienden-
kring uit Deurne voeren nog altijd de
ranglijst aan.  
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 bi j Nederlaagtoernooien
Lolaar/OVNA. Zaterdag 15 november

en 6 december zijn nog beschikbaar. 
Team Plaats %
1. Vriendenkring 2 Deurne 125
2. Vriendenkring Deurne 125
3. OVU Zeilberg 122
4. Nooit Gedacht 2 Asten 102
5. De Karper Mierlo-Hout 101
6. Nooit Gedacht Asten 94
7. De Peel Deurne 90
8. Steeds Vooruit Liessel 78
9. BV Mierlo Mierlo 65

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

Driebanden 2e klasse district Kempenland

Titel voor Jan Dingen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Dingen La Carambole ’54 11 0.505 4
2. Ralph Jansen Den Hoek 10 0.534 5
3. Antoon Klokgieter Karper '83 10 0.473 3
4. Patrick van Rooy HAS 7 0.492 6
5. Jan Baselmans Drie Eiken 6 0.493 4
6. Cees Blomjous DAB 6 0.449 5
7. Jean-Paul Pennings Karper '83 6 0.432 5
8. Jan Ras Bellevue 0 0.342 4

District Kempenland 7-9 november

Driebanden 1e klasse in 't Vrijthof
te Oirschot
Café 't V rijthof aan Molenstraat 6 te
Oirschot is van 7 tot en met 9 november
gastheer van de districtsfinale Kempen-
land driebanden eerste klasse. De or-
ganiserende vereniging is met twee
deelnemers vertegenwoordigd. Ook

vereniging Karper '83 uit Mierlo-Hout
heeft twee ijzers in het vuur. Moyennes
gaan van 0.550 tot 0.750 en par tij-
lengte dertig caramboles. Aanvang op
vrijdag 7 november om 19.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Berty Kuijpers 't Vrijthof '85 0.733
2. René van Bokhoven Karper '83 0.716
3. Piet Daniëls Serio '63 0.712
4. Arie de Rijck De Beurs 0.695
5. Guido Terwingen Nooit Volleerd 0.679
6. Bart van de Sande La Carambole 2012 0.625
7. Michel Boetzkes Karper '83 0.704
8. Berry van Griensven 't Vrijthof '85 0.636 

KNBB Biljartpoint Masters

2015
van 15 t/m 18 januari

in Kaatsheuvel

http://www.biljart-poolen-hilvarenbeek.nl
http://www.de
http://www.astensebiljartbond.nl
mailto:info@vanmelis.nl
http://www.vanmelis.nl
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District Nijmegen 29 en 30 november

Driebanden hoofdklasse in Bergharen
De districtsfinale Nijmegen in de hoofd-
klasse driebanden klein vindt op zater-
dag 29 en zondag 30 november
plaats. 
Moyennes van 0.750 tot 1.000 en par-
tijlengte veertig caramboles. Aanvang
beide dagen 11.00 uur en de eindstrijd
is te bezoeken in biljarthome De Zand-

loper aan De Weem 1 te Bergharen. 
Naam Vereniging Gem
1. Eddy Verhoeven Moira 0.853
2. Maicol Thiecke 't Ottertje 0.798
3. Daniël Ockers Kaketoe '80 0.823
4. Jan Duynhoven Kaketoe '80 0.802
5. Joep van der Ven Caramba 0.756
6. Erwin van den Hoogen Kaketoe '80 0.750  

Driebanden 2e klasse district Den Bosch

Winst voor
Gerard van Hoorn
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Gerard van Hoorn De Linden 8 0.598 6
2. Peter van Erp De Toren 8 0.500 4
3. Berry Gordijn Wapen van Eerschot 6 0.464 5
4. Frits Radema 't Ivoor 4 0.508 4
5. Ben van Eert DVS/de Zwaan 2 0.380 4
6. Rini van Wanrooij Luchtschippers 2 0.375 5 

Driebanden 2e klasse 7-9 november

Gewestelijke eindstrijd in Uden
In biljartcentrum Uden aan Nering-
straat-west 1 vindt van 7 tot en met 9
november de gewestelijke finale MN in
de tweede klasse driebanden klein
plaats. Gemiddeldes van 0.400 tot
0.550 en te spelen caramboles 25. 
Aanvang op vrijdag 7 november om
19.00 uur en overige dagen 12.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Hans van der Velden VDO 0.550
2. Theo Sanders Ons Tehuis 0.546
3. Evert van der Kolk Renkum 0.544
4. Jan van Klompenburg Moira 0.518
5. Peter van Erp De Toren 0.500
6. Pierre Haring De Markt 0.495
7. Jan Broeksteeg ’t Haasje 0.493
8. Jacky Ritmeyer Juliana 0.482

Driebanden 2e klasse district Oss

Hans van der Velden
de beste
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Hans van der Velden VDO 6 0.550 5
2. Jan Broeksteeg ’t Haasje 6 0.493 4
3. Henk Arts DVK 6 0.488 4 
4. Gerard Kroon ’t Dorstige Hert 5 0.470 4
5. Hennie van Vught Germenzeel 4 0.486 4
6. Eddy Vergunst BC Uden 3 0.412 4

Kader poule Zuid-Nederland

VOP/De Witte Hoeve 
en BC Tegelen nog ongeslagen

Na vijf ronden is VOP/De Witte Hoeve
uit Venray met negen punten koploper.
BC Tegelen heeft vier wedstrijden achter
de rug en met zeven punten eveneens
zonder nederlaag.

Speelronde 2
De Oase – Ames/Optiek van Gool/De
Peel 4-4. Martin Wildau was met zeven
beurten en 110 caramboles snel aan de
finish. Bij de gasten scoorde Jan van
Oosterhout 120 uit 8. Op de Klos – VI-
OS/Van Esch Biljarts 3-5. Eddy Berger
tegen Roland Deelen eindigde na zeven
pogingen in remise via 290-220. 

Speelronde 3
VIOS/Van Esch Biljarts – De Oase 4-4.
Wildau bleef met 110 uit 9 als enige
onder de tien beur ten. Ames/Optiek
van Gool/De Peel – 't Luip Eurobiljar ts

6-2. Jan van Oosterhout en Noud Jans-
sen gebruikten respectievelijk zeven en
acht beurten voor hun honderdtwintig
treffers. VOP/De W itte Hoeve – De
Maasoever 5-3. Voor de gasten vertrok
Wim Strik met winst op zak na 110 uit
6. Yvo Engels was bij de koploper de
beste na honderdzestig punten en ne-
gen omlopen. BC T egelen – T reffers/
VTS/Activtek 6-2. Sjeng Burhenne 180
uit 7, Rob Clumpkens 130 uit 9 en
Philip Dierijck met 110 uit eveneens 9
hielden de punten bij Van Tienen. Sjef
Jansen redde de eer met tweehonderd
caramboles na zes pogingen. 

Speelronde 4
BC Tegelen – VOP/De W itte Hoeve
4-4. Dierijck haalde uit en was na vier
beurten al aan zijn totaal van 110. Gui-
do Kauffeld was bij de bezoekers goed
voor honderdnegentig treffers na acht
pogingen. De Maasoever – Ames/Op-
tiek van Gool/De Peel 0-8. Noud Jans-
sen behaalde winst na 120 uit 9. 't Luip
Eurobiljarts – VIOS/Van Esch Biljar ts
2-6. Kopman Andy Verjans redde met
honderdvijftig caramboles na negen
omlopen de eer. Voor de gasten produ-
ceerde Richard van Oosterhout een se-
rie van 103. 

Speelronde 5
Ames/Optiek van Gool/De Peel – BC
Tegelen 2-6. Bij de Limburgers zorgde
Rob Clumpkens met honderdder tig uit
negen voor de kortste partij. VOP/De
Witte Hoeve – Treffers/VTS/Activtek 6-
2. Eerste man Guido Kauffeld, reeks
van 100, gaf het goede voorbeeld met
190 treffers na zeven pogingen. Jan
Brueren moest één keer meer van de
stoel voor de 130 punten. Biljartakade-
mie Eindhoven – 't Luip Eurobiljarts 0-8.
Andy Verjans was met 30.00 moyenne
en vijf beurten snel klaar.

Philip Dierijck van BC Tegelen. 
Foto: Huub Leijendeckers

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Topteam jeugd 

JBV Amorti en Horna kansrijk 
Horna – JBV Amor ti
1-5 en 0-6. Hans
Snellen jr. verzamel-
de in het eerste duel
de 225 caramboles
na zeven omlopen
en daarbij was een
serie van 102. In de
andere wedstrijd
ging Ferry Jong met
261-225 (6) nipt
onderuit tegen Stef
van Hees, die een
reeks van 144 pro-
duceerde. 
ABC ’t Töpke 3 –
ABC ’t Töpke 2-4 en
2-4. Jeffrey van
Heesch bleef met 160 uit 8 en serie van
138 als enige onder de tien beur ten.
ABC ’t Töpke – ’s-Hertogenbosch 2-4 en
4-2. Het bleek wederom V an Heesch
die met 20.00 moyenne de beste was.
ABC ’t Töpke 2 – JBV Amorti 0-6 en 0-6.
Twee opvallende duels namens JBV
Amorti. Hans Snellen stond na slechts
vier pogingen al aan de eindstreep met
zijn totaal van tweehonderd treffers. In
het andere treffen scoorde Bryan Eelen
110 uit 6. Horna – ABC ’t Töpke 3 6-0
en 4-2. Sam van Etten haalde uit met
driehonderd punten na zes beur ten en
de daarbij behorende reeks van 141.
JBV Amorti – ABC ’t Töpke 4-2 en 4-2.
Bij de gasten twee bijzondere spelers.
Daan Glissenaar had aan series van 82
en 68 voldoende om na twee omlopen
te finishen. In het andere duel behaalde
Jeffrey van Heesch honderdzestig
caramboles na zes beurten. ABC ’t Töp-
ke 3 – ’s-Hertogenbosch 1-5 en 2-4. Na-
mens de bezoekers zette Daisy W er-
dekker een reeks van 132 op het score-
bord. ABC ’t Töpke 2 – Horna 2-4 en 2-
4. Met 160 uit 9 hield Peter van Bel-
jouw één keer de punten op zak. Sam
van Etten verloor ondanks reeks van
156. Van Etten won de andere par tij
met driehonderd treffers na acht pogin-
gen en een serie van 141. Teamgenoot
Ferry Jong kwam tot reeksen van 147
en 139. ’s-Hertogenbosch – ABC ’t Töp-
ke 2 6-0 en 0-6. Peter van Beljouw rea-
liseerde honderdzestig uit acht. ABC ’t

Töpke 3 – JBV Amor ti 0-6 en 2-4. Stef
van Hees scoorde in de eerste sessie
een serie van 105 en Hans Snellen ging
daar bij de tweede wedstrijd met reeks
van 170 overheen. Na twaalf duels
heeft lijstaanvoerder JBV Amorti twintig
punten. Met twee wedstrijden minder
bezitten Horna en Den Bosch respectie-
velijk zestien en twaalf punten.

Daisy Werdekker. Foto: Jan Rosmulder

Ankerkader 47/2 ereklasse 14-16 november

NK bij HCR Prinsen in Haarlo
In HCR Prinsen aan Eibergseweg 13 te
Haarlo vindt van 14 tot en met 16 no-
vember het NK ankerkader 47/2 ere-
klasse plaats. Aanvang alle drie dagen
om 10.30 uur. In te loten zijn: Micha
van Bochem, Germ Bot, Martijn Egbers,
Sam van Etten, Roij van Raaij, Martien
van der Spoel en Dennis T immers.

Er zijn twee poules van zes spelers. 
Poule A Plaats
1. Raymund Swertz Afferden 
2. Ian van Krieken Naaldwijk
3. René Luijsterburg Oudenbosch
Poule B
1. Peter de Bree Middelburg
2. Gert-Jan Veldhuizen Wageningen

Nationale bekercompetitie driebanden

Tweede ronde is bijltjesronde
De Distel Biljarts 2 kwam een ronde ver-
der door een 1-11 overwinning bij Stuc.
bedr. Kanters. Voor de gastheren kon al-
leen Wim Kanters ten koste van Jan Ar-
nouts een setje winnen. Adrie Demming
behaalde voor de Distel Biljar ts in zijn
tweede set een gemiddelde van 2.142.
Rob Jacobs Mannenmode 3 werd thuis
met 2-10 uitgeschakeld door BV Sprun-
del 2. Piet Bom en W illie Verbeek
wisten een setje te winnen. V oor Zan-
dee Kloetinge kwam er met de 10-2
nederlaag bij Stolting Advocatuur ook
een vroegtijdig einde aan het beker-
avontuur. Daan W estrate en Mar tin
Capelle zorgde beiden voor een set-
winst.
Rob Jacobs Mannenmode 2 kreeg be-
zoek van Eekhoor n 3 en verloor met
2-10. Joop de Fouw snoepte bij Patrick
Oelp een setje af en Marco Kooiman
had succes tegen Peter Rijckaert.
De Hazelaar 4 schakelde met 10-2
’t Rijens Vat uit. Frits Pijnenburg behaal-
de met een set van 1.071 het beste re-
sultaat. Parkzicht was niet opgewassen

tegen BC Capelle 2 en kon de beker-
competitie met een 3-9 verlies verlaten.
Buro Balans kreeg bezoek van Scholtze
Horeca Grooth. en verloor met 1-11.
Alleen Ton Roovers wist een setje te clai-
men. Ook Setpoint 2 verloor met 1-11,
Poelierschrauwen.nl was hier te sterk.
Toine Verhoeven redde de eer met een
setwinst. 
Het bekergebeuren is voor De Stene
Brug na het 4-8 verlies tegen De Distel
Biljarts 3 ook afgelopen. BC Capelle 6
werd tegen Veldman-Witte.nl met 4-8
teruggewezen. In Tilburg was Setpoint,
gezien de 2-10 eindstand,  een maatje
te klein voor AJ Biljart/v.d. Sanden.

KNBB Biljartpoint Masters

2015
van 15 t/m 18 januari

in Kaatsheuvel

http://www.fleurenbiljarts.nl
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Tweede divisie driebanden poule 1

Eddie Siemens blinkt uit met 1.739
Speelronde 2

BCO/Paeoniapassion.com ontving Ca-
fé Siemens en ging met 2-6 onderuit. Bij
de gasten speelde kopman Eddie Sie-
mens 1.111. W AM van den Broek
kreeg bezoek van Aannbedrijf Beer de
Jong en moest ook met 2-6 buigen. 

Speelronde 3
BCO/Paeoniapassion.com won thuis
met 6-2 van WAM van den Broek. Paul
Witteman, die op bord vier opereerde
bleek met 0.945 de beste speler. Aann-
bedrijf Beer de Jong en De Barbier
Leeuwarden kwamen tot 4-4. Eerste
man Ruud Nieuwenburg van de gasthe-
ren was goed voor 1.081. T ake 5
contra Café Siemens eindigde eveneens
gelijk. Hier blonk Eddie Siemens uit met
een gemiddelde van 1.739. 

Speelronde 4
De Barbier Leeuwarden en BCO/
Paeoniapassion.com kwamen zonder
spectaculaire moyennes remise over-
een. Café Siemens bleef tegen W AM
van den Broek met 5-3 aan de goede
kant van de score. Valk Waarland stuur-
de Aan.bedrijf Beer de Jong met lege
handen naar huis en won met 6-2.

Speelronde 5

Drukkerij 3in1 won met 6-2 van Café
Siemens, het was Eddie Siemens die
met 1.000 de beste par tij speelde en
daarmee de eer voor de gasten redde.
BCO/Paeoniapassion.com zag de
thuiswedstrijd tegen Valk Waarland met
2-6 verloren gaan. Aan.bedrijf Beer de
Jong kwam met Edo 83 remise overeen.

Eddie Siemens 1.739

Fashion
Gespecialiseerd in
biljart-, muziek-,
horeca- en dartkleding

René Huijsmans 06-26544556

JB Fashion 
Jules Verneweg 121 • 5015 BK Tilburg • tel.: 0411-611166

info@jbfashion.nl • www.jbfashion.nl

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

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

www.burgmans-biljarts.nl

Libre 5e en 6e klasse district Den Bosch

Jo Heesakkers en Nel Damen 
de besten in biljartcentrum JBGB
Met zes punten na
vier partijen mocht
Jo Heesakkers zich
als kampioen laten
kronen tijdens de
districtsfinale ’s-Her-
togenbosch in de li-
bre vijfde en zesde
klasse. In biljartcen-
trum JBGB, waar met
interval werd ge-
speeld, had hij in de
eindstand twee pun-
ten voorsprong op
Bea van de Westela-
ken en Nel Damen.
Heesakkers was
goed voor een alge-
meen moyenne van
1.20 en in zijn kor t-
ste duel behaalde hij
1.64. De speler van
vereniging de Haze-
laar zorgde met tien
caramboles ook voor
de hoogste serie.
Nel Damen werd ge-
huldigd als kampi-
oen van de zesde
klasse. Zij had voldoende aan vier pun-
ten en een reeks van vijf.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jo Heesakkers De Hazelaar 6 1.20 10

2. Bea van de Westelaken Triangel Bar 4 0.86 5
3. Nel Damen De Hazelaar 4 0.46 5
4. Joke van Alebeek De Hazelaar 3 0.92 7
5. Henk van Gerven De Hazelaar 3 0.52 5

Vlnr: Nel Damen en Jo Heesakkers. Foto: Boy de Groot.

Driebanden 3e klasse district Den Bosch dag

Henk Vissers met volle buit 
in biljartcentrum JBGB

In biljartcentrum JBGB heeft Henk V is-
sers op overtuigende wijze beslag ge-
legd op de titel in de dagcompetitie
driebanden klein derde klasse van
district ’s-Hertogenbosch. Vissers verza-
melde de maximale veertien punten en
had een marge van liefst zes punten.
Toch was het runner -up Dre Saris die
met 0.397 voor het beste algemeen ge-
middelde zorgde. De hoogste serie
kwam met vijf caramboles op naam van
Corry van de Laar uit Boekel. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Vissers Sonnevanck 14 0.383 4
2. Dre Saris De Hazelaar 8 0.397 4
3. Ad Smits NAL 8 0.247 3
4. Corry van de Laar De Hazelaar 8 0.222 5
5. Richard Vos JBGB 6 0.245 4
6. Adrie van de Laar De Hazelaar 6 0.302 3
7. Cees Korsten De Meeuwen 4 0.170 2
8. Wim Cordang De Hazelaar 2 0.182 2Henk Vissers. Foto: Boy de Groot

Derde divisie driebanden poule 2

BC Capelle 2 bezet derde plaats
Speelronde 2
BV Valkennest – BC Capelle: 2-6, Ed
Voogd speelde 0.875. Jorissen 2000/3
– Markeer MTS Trafic Service: 2-6, Theo
Dikstra was met 0.875 de beste speler. 

Speelronde 3
TOVV – Jorissen 2000/3: 6-2, Theo
Dikstra redde met 0.921 de eer voor de
gasten. BC Capelle 2 – Samonda: 5-3.
Markeer MTS Trafic Service – BV Val-
kennest: 2-6, John Kroes van de bezoe-
kers zette 1.206 in de boeken. 

Speelronde 4
TOVV 3 – Jorissen 2000/3: 2-6. Sa-

monda – Markeer MTS T rafic Service:
8-0. Cafedepijp.nl - BC Capelle 2: 6-2.

Speelronde 5
BC Capelle 2 - Café de Uitspanning 2:
5-3, Richard Kramer liet 1.071 bij-
schrijven. Jorissen 2000/3 - BV V al-
kennest: 4-4, Theo Dikstra tikte 1.029
aan. Markeer MTS T rafic Service -
Cafédepijp.nl: 2-6, Richard Poley van
de thuisclub kwam de eerste helft van
zijn partij tot 1.500, maar zag toch
tegenstander Aad Buijs als eerste aan-
komen. Cor van Dijk van de bezoekers
speelde op bord vier met 0.853 de
beste partij.

Vierde divisie driebanden poule 5

Böhnke/van Delft Verhuur 
alleen aan de leiding
Speelronde 2
Böhnke/van Delft Verhuur – Sun Control:
6-2, Patrick Oelp profil eerde zich met
0.757 als beste speler. DKM Tools – Set-
point 2: 8-0, Marc Luyten kwam op bord
vier tot 0.714. De Romein – Eekhoorn 5:
4-4. Eekhoorn 6 – v.d. Brandt: 5-3.

Speelronde 3
Eekhoorn 5 – DKM Tools: 6-2. Café ’ t
Steegje 2 – v.d. Brandt: 5-3. Eekhoorn
6 – De Romein: 4-4, Piet den Ridder
speelde met 0.781 de beste partij. Set-
point 2 - Corné vd Nieuwenhuizen

Schilderwerken: 2-6. Café 't V aartje -
Bönke/van Delft Verhuur: 0-8, ook nu
was Patrick Oelp met 0.892 superieur. 

Speelronde 4
Bönke/van Delft Verhuur - Setpoint 2: 6-
2, Sjef Westenburger van de bezoekers
redde de eer en blonk uit met 1.250.
Corné vd Nieuwenhuizen Schilderwer-
ken - Eekhoorn 5: 4-4. DKM Tools - Eek-
hoorn: 4-4, W ilfried Tempelaars liet
0.735 noteren. V .d. Brandt - De Ro-
mein: 7-1, gastheer Rini Soeterboek te-
kende voor 0.937.

Speelronde 5
De Romein - DKM Tools: 4-4, Peter de
Wit van De Romein speelde op bord
vier in 35 beurten de beste partij. Eek-
hoorn 5 - Böhnke/van Delft V erhuur:
2-6. Sun Control BV - v.d. Brandt: 4-4,
de jeugdige Stephan van den Hooff
van de gasten verraste Anja Verbogt in
39 omlopen met 11-25. Eekhoor n 6 -
Corné v/d Nieuwenhuizen Schilder-
werken: 2-6. Setpoint 2 - DC Michiel-
sen 2: 7-1.

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

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

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

Corjan
& 

Mitchell

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

mailto:info@jbfashion.nl
http://www.jbfashion.nl
http://www.burgmans-biljarts.nl
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Frans Pelders
Houtduif 34
5161 SG Sprang-Capelle
tel. 06 128 150 82
e-mail: info@evenementenshop.com
website: www.evenementenshop.comEvenementenshop.com

Europees kampioenstopteam 
presenteert zich in Rosmalen

Vlnr: Patrick Niessen, Gert-Jan Veldhuizen, Jim van der Zalm en Jean-Paul de Bruijn
Op de vooravond van de eerste thuis-
wedstrijd werd in Sportfoyer De Haze-
laar in Rosmalen het Etikon/AEJ topte-
am gepresenteerd. De formatie speelde
twaalf jaar in Berkelland en werd in die
periode tien keer Nederlands en vijf
keer Europees kampioen. Ook het afge-
lopen seizoen behaalde men zowel het
Nederlands als Europees kampioen-
schap. De overstap van Hotel Prinsen in
Haarlo naar Rosmalen heeft alles te ma-
ken met de sponsoring. Voor Etikon is
Rosmalen aanzienlijk dichter bij dan
Haarlo en de nieuw aangetrokken spon-
sor AEJ die is gevestigd net over de
grens in België, heeft haar pijlen mede
gericht op de Brabantse markt.
Teamleider Bennie Deegens voorziet
een in alle opzichten bijzonder seizoen.
“Met Rosmalen in een totaal nieuwe om-
geving, werken met andere mensen en
een andere teamsamenstelling, maken
het extra spannend en uitdagend. Die
andere teamsamenstelling wil echter
niet zeggen dat onze kansen zijn afge-
nomen. 
Naast Jean-Paul de Bruijn, Patrick Nies-

sen, Gert-Jan Veldhuizen, Peter de Bac-
ker, Markus Melerski en de jeugdspe-
lers van der Zalm en Ferry Jong, durven
we iedere uitdaging aan”.
Marieke Bredewoud van Etikon is ook
erg ingenomen met de nieuwe locatie.
"Het is hier een leuke en actieve vereni-
ging, een prachtig onderkomen en voor
ons lekker dichtbij. Het is bij ons zoals
bij zovelen gegaan, je komt via via met
de biljartsport in aanraking en voor je
het weet ben je er mee ver weven. Bil-
jarten is een mooie sport, waar concen-
tratie voorop staat, maar toch mag er
wel wat meer beleving van het publiek
in komen. De spelers wennen daar van-
zelf aan. Onze jeugdspelers trainen al
met vrij luide muziek, het is maar net
hoe ze het gewend zijn. Ik zie al
halsreikend uit naar het Europees kam-
pioenschap, daar gaan we iets moois
van maken".
Na de presentatie van de spelers werd
er door Jean-Paul de Bruijn, Patrick
Niessen en Ger t-Jan Veldhuizen een
clinic gegeven en kon het publiek smul-
len van technische hoogstandjes.

Topteam eerste divisie

123Biljarts/BCO nu virtueel koploper 
Travecom.nl/Almere
bleef met 6-0 en 4-2
twee keer aan de
goede kant van de
score tegen BV Over-
kamp. Martin Vree-
kamp speelde bij het
libre in twee en drie
beurten uit. Ricardo
Diters was tijdens
het bandstoten twee
keer te sterk voor
Rob Pot. Jan de Jong
moest een kadrepar-
tij een Brian ter
Braak laten.
In Doetinchem ver-
loor Terborgse Wijn-
centrale/Veltins de
eerste ontmoeting
met HWA Alblasser-
dam, het werd 2-4.
Willem Siebelink
redde de eer met
bandstoten. Het
tweede treffen werd
met 4-2 gewonnen.
Heinz Schmalle bleef
tijdens het kader Jim
van der Zalm ruim
voor en Willem Sie-
belink tekende voor zijn tweede ban-
stoot zege.
Biljartcentrum Arnhem 2 kon de eerste
wedstrijd tegen De Hazelaar met 4-2
overeind blijven. De ommekeer kwam
in de tweede ontmoeting, toen De Ha-
zelaar met 0-6 terug sloeg. Het waren
bij de gasten Peter V andeloo, Jordy
Kanters en Eric Dericks die de winst
binnen haalden.

Het team van BCO uit Oegstgeest speel-
de de eerste dubbele ontmoeting in het
eigen clubhuis tegen  DOS uit Hattem.
Zonder al te veel inspanning konden
Freek Ottenhof, Paul W itteman en Ro-
nald Filippo de maximale score van 2 x
6-0 behalen. 
In de het eerste treffen speelde Ottenhof
een wat ongelukkige wedstrijd in het ka-
der 47/2 tegen de uit Leeuwarden af-
komstige Geert Popma. De partij kwam
moeizaam op gang, maar een serie
van vijfentachtig in de tiende beur t be-
tekende het einde van de weerstand. Fi-
lippo kon in het libre geen rust vinden
en liet dat zien door vrij onverzorgd

spel. Tegenstander en tevens nieuwko-
mer op de grote biljarttafel Jurgen Toor-
neman had echter helemaal zijn dag
niet en kwam duidelijk tekort. Paul  Wit-
teman speelde in het bandstoten vrij
sterk, maar ook enkele beurten zeer on-
gelukkig. Zonder enige moeite kon Wit-
teman de punten veilig stellen.
Tijdens de tweede omloop werd een
soortgelijk scenario opgevoerd. Dit keer
speelde Freek Ottenhof het vrijspel en
Ronald Filippo het kader 47/2. Paul
Witteman kon zijn par tij bandstoten
extra glans geven door een prima ge-
speelde serie van zesentwintig caram-
boles. Filippo liet, zoals zo vaak, zien
dat het kaderspel hem veel beter past
dan het libre. Twee keer het gas er op
en de tegenstander zat in de hoek waar
de klappen vielen en die was ook niet
meer van plan uit de hoek te komen. 

Na vier ontmoetingen is Topteam
123Biljarts/BCO nu virtueel koploper in
de eerste divisie. De Hazelaar heeft wel-
liswaar een punt meer, maar twee wed-
strijden meer gespeeld.

Het team van BCO, voor de prachtige thuislocatie in 
Oegstgeest

Derde divisie driebanden poule 2

BC Capelle 2 bezet derde plaats
Speelronde 2
BV Valkennest – BC Capelle: 2-6 , Ed
Voogd speelde 0.875. Jorissen 2000/3
– Markeer MTS Trafic Service: 2-6, Theo
Dikstra was met 0.875 de beste speler. 

Speelronde 3
TOVV – Jorissen 2000/3: 6-2, Theo
Dikstra redde met 0.921 de eer voor de
gasten. BC Capelle 2 – Samonda: 5-3.
Markeer MTS Trafic Service – BV Val-
kennest: 2-6, John Kroes van de bezoe-
kers zette 1.206 in de boeken. 

Speelronde 4
TOVV 3 – Jorissen 2000/3: 2-6. Sa-

monda – Markeer MTS T rafic Service:
8-0. Cafedepijp.nl - BC Capelle 2: 6-2.

Speelronde 5
BC Capelle 2 - Café de Uitspanning 2:
5-3, Richard Kramer liet 1.071 bij-
schrijven. Jorissen 2000/3 - BV V al-
kennest: 4-4, Theo Dikstra tikte 1.029
aan. Markeer MTS T rafic Service -
Cafédepijp.nl: 2-6, Richard Poley van
de thuisclub kwam de eerste helft van
zijn partij tot 1.500, maar zag toch
tegenstander Aad Buijs als eerste aan-
komen. Cor van Dijk van de bezoekers
speelde op bord vier met 0853 de
beste partij.

Vierde divisie driebanden poule 4

Zandee Kloetinge deelt eerste plaats
met Hoog/Laag Keukens
Speelronde 2
De Distel 6 – BV De Zwaan: 2-6. ’ s-
Lands Welvaren – Rob Jacobs Mannen-
mode 2: 2-6. Rob Jacobs Mannenmode
3 – Zandee Kloetinge: 2-6. Hydro Zorg
– Stuc. bedr. Kanters: 0-8.

Speelronde 3
De Ossekop – Hydro Zorg: 2-6. De
Distel 6 – Hoog/Laag keukens: 0-8, de
eerste man van de gasten, John Haver-
mans, speelde 0.909. Zandee kloetin-
ge – Sprundel 4: 6-2. Stuc. bedr . Kan-
ters – ’s-Lands Welvaren 2: 8-0. Rob Ja-
cobs Mannemode 3 - Rob Jacobs Man-
nemode 2: 4-4.

Speelronde 4
L&B Ledermode – Zandee Kloetinge:

4-4. Sprundel 4 – Rob Jacobs Manne-
mode 2: 6-2, Helmut Sulsters blonk uit
met 1.034. ’s-Lands Welvaren 2 – De
Ossekop: 1-7. Hydro Zorg – De Distel
6: 2-6, met 0.641 was Erik Nieuwen-
huijse van de Roosendalers de beste
speler. Rob Jacobs Mannenmode 3 –
Stuc bedr. Kanters: 0-8.

Speelronde 5
De Distel 6 - 's Lands Welvaren 2: 2-6.
Zandee Kloetinge - BV De Zwaan: 6-2,
Daan Westrate speelde in 37 beur ten
de kortste partij en maakte een serie
van zes. Hoog/Laag keukens - Hydro
zorg: 4-4. Rob Jacobs Mannenmode 2 -
L&B Ledermode: 0-8. De Ossekop - Rob
Jacobs Mannenmode: 4-4.

mailto:info@evenementenshop.com
http://www.evenementenshop.com
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Tweede GP artistiek 1e klasse

Mark Jansen met voorsprong in 
biljartcentrum Overkamp te Eibergen
Mark Janssen heeft
de tweede GP ar-
tistiek eerste klasse
op zijn naam ge-
bracht. In café-bil-
jart Overkamp te
Eibergen eindigde
hij met een totaal
van 240 punten
met flinke voor-
sprong. Er waren
nieuwe persoon-
lijke records voor
runner-up John de
Bruijn met 214
punten en de als
derde geëindigde
Wilfrie Vermeer dankzij 184 punten.
Eric van Hoorn was na de openingsset
de lijstaanvoerder. Mark Janssen nam
daarna de touwtjes in handen en alleen
na set vijf mocht John de Bruijn even de
koppositie overnemen. De Bruijn begon
na de eerste sessie als hekkensluiter. Hij
scoorde in set J liefst 60 punten. W in-
naar Janssen zorgde in set J voor een to-
taal van 57 punten en daarbij was een

serie van vijftig. Omdat hij in de eerste
GP niet van de par tij was, bezet hij in
de tussenstand de negende positie. De
ranglijst wordt aangevoerd door Robert
van Veenendaal met 30 punten. John
de Bruijn en Jean-Marie Limbourg vol-
gen allebei met 28 punten. Liefst vier
deelnemers hebben 25 punten achter
hun naam: Benny Smits, Walter Crols,
Cock Ooms en Wilfrie Vermeer. 

Vlnr: John de Bruijn, Mark Janssen en Wilfrie Vermeer.
Foto: Roos Vermeer

Artistiek 1e klasse op 1 en 2 november

Derde GP in Doornenburg
De derde en tevens laatste GP ar tistiek
eerste klasse wordt op 1 en 2 november
georganiseerd. Plaats van handeling is
biljartcentrum Kort Oisterwijck aan Pan-
nerdenseweg 47 te Door nenburg. De
vijftien deelnemers zijn verdeeld over
vier poules. Op zaterdag beginnen de
wedstrijden om 10.30 uur en duren tot
circa 21.30 uur. Op zondag zijn de tij-
den van 10.30 uur tot ongeveer 19.00
uur. Na dit toernooi promoveert de
nummer één naar de ereklasse. De num-
mers twee tot en met negen spelen om
het NK artistiek eerste klasse dat 13 en
14 december wordt gehouden bij De
Veemarkt in Doetinchem.

Poule A Plaats
1. Robert van Veenendaal Doetinchem
2. Eric van Hoorn Gouda
3. Mark Janssen Beek
4. Danny Molier Schiedam
Poule B
1. John de Bruijn Ter Aar
2. Wilfrie Vermeer Deurne
3. Eric van Kampen Poortugaal
4. Manfred Hekerle Doetinchem
Poule C
1. Jean-Marie Limbourg Queue du Bois
2. Cock Ooms Venlo
3. René Kuijstermans Roosendaal
4. Jan Jansen Almelo
Poule D
1. Benny Smits Geldrop
2. Walter Crols Turnhout
3. André Renkens Kerkrade

Tweede divisie driebanden poule 4

Seizoenrecord voor koploper 
Biljartplaza.nl/De Molen uit Reusel

Biljartplaza.nl/De Molen met vlnr: Rick Sleddens, Wim van Dijck, Erwin Hens
en Piet Sleddens. Foto: Jan Rosmulder

Biljartplaza.nl/De Molen geeft na vijf
ronden de toon aan. De for matie uit
Reusel heeft met negen punten de lei-
ding en realiseerde ook het beste team-
moyenne. 

Speelronde 2
Kin Assurantiën – V oegersbedrijf W.
Smetsers 4-4. Erik van Loon zorgde
voor 40 caramboles na 34 beur ten en
dat leverde moyenne 1.176 op. Biljart-
plaza.nl/De Molen – T eleng Schilder-
werken 4-4. Het eerste verliespunt lag
niet aan Piet Sleddens want die produ-
ceerde 35 uit 32. Vanmelis.nl – Hotel
Stadt Lobberich/BCT 2-6. Bij de gasten
zette Paul Savelkoul 1.129 in de boe-
ken. 

Speelronde 3
Biljartplaza.nl/De Molen – Evenemen-
tenshop.com 6-2. In het eigen biljar t-
centrum te Reusel vestigde Biljar tpla-
za.nl/De Molen een nieuw seizoenre-
cord van 0.966 aan teammoyenne en
dat geldt voor de gehele tweede divisie.
Rick Sleddens 1.346, Er win Hens
1.176, Rutger Elshof 0.897 en W im
van Dijck 0.673 waren hiervoor verant-
woordelijk. Hotel Stadt Lobberich/BCT
– aMate Communications 4-4. In Tege-
len was de jeugdige Tom Löwe de uit-
blinker met 1.296. De Molen – Vanme-
lis.nl 6-2. Tom Rongé 1.212 en Paul
Bruijstens 1.025 kwamen sterk voor de
dag. 

Speelronde 4
Teleng Schilderwerken – Evenementen-
shop.com 5-3. Thomas Broux 1.333
bleef Huub Adriaanse 1.233 drie ca-
ramboles voor. Marten van Engelen
won als enige bij de gasten dankzij
1.111. aMate Communications – De
Molen 6-2. In Het Wapen van Eerschot
te Sint-Oedenrode trok vooral Frank
Hommering namens de bezoekers de
aandacht. Tegen Joop van Hastenberg

had Hommering na elf beur ten vijf ca-
ramboles verzameld. Vervolgens scoor-
de hij 5-4-6-4, dus negentien treffers in
een tijdsbestek van vier omlopen. Na
25 beurten schitterde er een 17-35 uit-
slag op het scorebord en dat leverde
Frank Hommering een mooi gemiddel-
de op van 1.400. Hoed af voor de der-
tig punten in de laatste veer tien pogin-
gen. Koen van Camp 1.142 versloeg
Tom Rongé 1.085.  

Speelronde 5
Evenementenshop.com – Vanmelis.nl 3-
5. De gelijkmaker in de nastoot van Sjef
van den Heuvel en de slotserie van twee
van Peter van den Heuvel bij 39-38
brachten de bezoekers de eerste zege
na de winst eerder van Hans Vermulst.
De gastheren van café Molenvliet in
Waalwijk namen de rode lantaarn over.
Biljartplaza.nl/De Molen – aMate Com-
munications 6-2. Voor de gasten gaf
Joop van Hastenberg via 1.129 het
goede voorbeeld. V oegersbedrijf W.
Smetsers – Teleng Schilderwerken 0-8.
Thomas Broux zette 1.290 in de boe-
ken. De Molen – Kin Assurantiën 4-4.
Voor de bezoekers was Erik van Loon
via 1.000 verantwoordelijk voor het
beste gemiddelde.  

Frank Hommering

Derde divisie driebanden poule 8

Jan Verbruggen van De Bandstoters 
behaalt moyenne 1.129 

De Bandstoters met vlnr: Gerrit Harks, Jan Verbruggen, Bjorn Schaeken en 
Bahadir Ozturk. Foto: Americo Teixera/Jan Verbruggen

La Plaza Hoensbroek 3 – La Plaza 8-0.
Marcel Spiertz maakte een fraaie serie
van tien. La Plaza Hoensbroek 2 – Van
den Berg Biljarts/Merks 2-6. Peter van
Houwelingen 0.945 versloeg Jaco van
der Ven 0.783. De Molen 2 – La Plaza
Hoensbroek 3 4-4. Thuisspeler Patrick
Adams verzamelde de 35 caramboles
na eveneens 35 pogingen. V an den
Berg Biljarts/Merks – La Plaza 4-4.
Harry Meulendijks zette moyenne
0.921 in de boeken. La Plaza/net niet
nieuw – De Bandstoters 0-8. Volle buit
voor de gasten uit Golf & Recreatiepark
Het Caves in W intelre. Opvallendste
speler was Jan V erbruggen die de
35 punten al na 31 beur ten bij elkaar
had. Goed voor een fraai gemiddelde
van 1.129 voor de teamleider. 
BC Tegelen 2 – Bax Totaalrecreatie 1-7.
Ad Burgmans verzamelde de 30 ca-
ramboles na 36 pogingen en dat bete-
kende 0.833. La Plaza – DAB 3-5. Joop
Baars redde de eer na 0.972. De Mo-
len 2 – Van den Berg Biljarts/Merks 8-
0. Patrick Adams toonde zich via 0.897
een goede eerste man. Na vijf speel-
ronden hebben De Molen 2 en De

Bandstoters als koplopers beide acht
punten.

Biljartcafé 
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

5 kleine tafels
2 grote tafels

Thuisbasis van eredivisieteam
biljartcafé Jorissen

Raak um, Togo, Vsob & Tog,
Ampol, Escamp & Neptunis,

WBD & bv Jorissen 2000

http://www.cafebiljartjorissen.nl
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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

€ 299,90

CARAMBOLE KEU BUFFALO RUDIS
NR. 1,2,3,4,5
NU MET GRATIS EXTENSION BUFFALO 
VAN EURO 30,00 CADEAU

€ 139,00

BUFFALO COMPETITION
NU MET GRATIS SANG LEE KRIJT 
T.W.V. EURO 10,00

€ 399,90

BUFFALO CRM Q GLENN HOFMAN 1/2
UITGEVOERD MET 2 TOPPEN
BIJ AANKOOP GLENN HOFMAN KEU EEN
GRATIS TAS 
T.W.V. EURO 30,00 CADEAU

€ 239,90

CARAMBOLE KEU BUFFALO PREMIUM
NR.7 EN GRATIS TAS 
T.W.V. EURO 25,00 CADEAU

€ 17,25 p.st.
MecStyle biljarthandschoen
de beste biljarthandschoen
open voor linkse hand s-m-l-xl
open voor rechtse hand s-m-l-xl
dicht voor linkse hand s-m-l-xl
dicht voor rechtse hand s-m-l-xl

€ 99,90

BUFFALO HI-IMPACT
2 ONDERSTUK 3 TOPPEN

Ook Jean van Erp en Henk Habraken spelen
met de MecStyle biljarthandschoen.

Vriendentip!
...daar snap je geen bal van!

 

 

                                                  BV DE MOLEN DANKT 
            HUN SPONSOREN 
 
*Haarmode Manowi  *Autoschadebedrijf van Poppel  *Leijtens horecagroothandel  

*Taxi Coppens  *van Ham Hoveniersbedrijf  *voetpedicure Wilma Hommering  
*Profile Tyrecenter  *drukkerijKempisch contact  *Wim Wellessen schildersbedrijf 

*Hans van Lierop transport 
 

ZONDAG 16 NOVEMBER 2014     13.00 uur 
3e Ronde bekercompetitie 

Driebanden seizoen 2014 / 2015 
 

DE MOLEN 2  - A.E.J. / DALLINGA 
  

Stephan RUTTEN  -  Frédéric CAUDRON 
Patrick ADAMS  -  Dick JASPERS 
Wim WELLESSEN  -  Eddy MERCKX 
Wiet KAETHOVEN -  Jean Paul DE BRUIJN 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCATIE:   Biljartcentrum DE MOLEN 

Molenstraat 8-B 5541 CL REUSEL 

Wiet KAETHOVEN Jean Paul DE BRUIJN

http://www.eureka-billard.nl

