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Van 26 t/m 28 juni in Nieuwegein

Simonis Biljartlakens 
Landsfinale 2015

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”

Openingsuren :

maandag 9.30 - 12u 13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u 13 - 18u

woensdag enkel op afspraak

donderdag 9.30 - 12u 13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u 13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

®

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Fax +32 (0)3 311 74 50

e-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

®

Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein staat van 26 t/m 28 juni weer in
het teken van de Simonis Biljartlakens Landsfinale. Tijdens dit grootste
breedtesport evenement van biljartend Nederland worden in drie dagen
ruim 500 wedstrijden gespeeld. De inzet is voor alle disciplines het natio-
naal teamkampioenschap.

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

De Distel biljarts
Dealer van Chevillotte & Olympus

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal

0165 820 997
www.dedistelbiljarts.nl

1500 m2 shop & showroom in Antwerpen
Ook online via www.amusement.be

/amusementbe

Derde klasser libre SVW bleef tijdens de gewestelijke finale van Zuid 1 bij 
De Molenvliet in Waalwijk ongeslagen. De formatie van De Ponderosa uit Bergen
op Zoom dwong daarmee plaatsing voor de Simonis Biljartlakens Landsfinale af.
Foto: Ad Smout 

In de gigantische sporthal staan 24 kleine
en vier matchtafels opgesteld en dagelijks
zijn 56 arbiters actief om de partijen in
goede orde te laten verlopen. Naast de
gewestelijke C3 kampioenen komen op
vrijdag ook de kampioenen uit de dag-
competitie en vierde divisie driebanden in
actie. Op zaterdag treden de teams in de
C1, B1, B2 en de tweede en derde divi-
sie driebanden aan. De dames, alsmede

C2 en de A klasse maken op zondag hun
opwachting. Na het toernooi wordt er op
maandag 29 juni een vrijwilliger dag ge-
organiseerd. Hierover meer elders in de-
ze krant. Op de site van de KNBB zijn de
speelschema’s, routebeschrijving, uitnodi-
gingen e.d. gepubliceerd. Verder zijn
daar dagelijks recente foto’s te zien. Voor
een totaal overzicht van deelnemende
teams verwijzen wij u naar pagina 11.
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http://www.iwansimonis.com/
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Vormgeving:

JB Fashion staat garant voor de
juiste pasvorm biljartkleding

JB Fashion verzorgde voor het Duitse arbiterskorps in Brandenburg een perfecte
uitstraling

Toen René Huijsmans in april vorig jaar
JB Fashion van Han en Riky de Vocht
overnam, stapte hij in een voor hem vrij
onbekende biljartwereld. Over de kle-
dingbranche hoefde men René met zijn
25 jaar ervaring niet veel meer te ver-
tellen. Vol tevredenheid kijkt hij terug
naar de afgelopen periode. “Het was
niet alleen voor mij, maar ook voor de
biljarters even wennen. Wanneer je de
namen Han en Riky noemde, dan werd
dat direct aangevuld met JB Fashion.
Toch heb ik me snel in het biljartgebeu-
ren weten in te leven. Dat is zeker niet
zonder de adviezen en de hulp van de
vorige eigenaren gegaan. Ik voel me nu
dan ook thuis tussen de biljarters en

werk plezierig met ze samen” weet Re-
ne Huijsmans. Maatwerk, kwaliteit en
service zijn de speerpunten van het be-
drijf. Zo is het aanmeten op locatie mo-
gelijk, waarbij aan de hand van model-
len en stalen van stof een keuze kan
worden gemaakt. Ook een bezoek aan
de uitgebreide showroom aan de Jules
Verneweg 121 in Tilburg is aan te be-
velen. Deze showroom biedt voldoende
ruimte om de uitgebreide collectie en de
veelzijdigheid daarvan te tonen. Van
maandag t/m vrijdag kan men daar tij-
dens kantooruren terecht. Bezoek op
zaterdag en 's avonds is op afspraak
ook mogelijk. René ziet de kleding als
een belangrijk aspect voor de uitstraling
van de biljartsport. Naast de verschil-
lende modellen en designs gilets, strop-
dassen, strikjes en overhemden levert JB
Fashion ook poloshirts, pullovers etc. "Ik
zie het telkens weer als een uitdaging
om een biljartvereniging de juiste uit-
straling te geven" beaamt de onderne-
mer.
Het werkterrein van JB Fashion beperkt
zich niet tot Nederland. Ook in België

Nationale finale landscompetitie jeugd in Zevenbergen

NHD uit Zwaag behaalt titel bij Amorti

Op 30 en 31 mei is in het jeugdbiljart-
centrum van Amorti te Zevenbergen de
nationale finale gespeeld van de lands-
competitie jeugd. De acht geplaatste
teams werden hiervoor ingedeeld in
twee poules welke een halve competitie
moesten afwerken.

Eindstand poule 1
Team WP PP
ABC ‘t Töpke 4 12
NHD 4 10

Mid. Ned. 1 2 8
N.O. Ned. 1 2 6

In poule twee eindigde de formatie van
De Liefhebber uit Warmenhuizen onge-
slagen als eerste. De overige drie teams
behaalden allen twee wedstrijdpunten
maar JBV Amorti had de meeste partij-
punten behaald waardoor zij tweede
werden in de poule. 

Eindstand poule 1
Team WP PP
De Liefhebber 6 14
JBV Amorti 2 9
Mid. Ned. 2 2 7
N.O. Ned. 2 2 6

Om de zevende en achtste plaats werd
gespeeld door de twee teams van ge-
west Noord-Oost Nederland. Deze
winst ging met 6-0 naar N.O. Ne-
derland 1. De strijd om de vijfde en zes-
de plaats ging tussen de twee ploegen
van gewest Midden Nederland. Hier
was de uitslag 4-2 voor Midden Neder-
land 1.
Voor de kruisfinale stonden de ontmoe-
tingen tussen De Liefhebber tegen
N.H.D. en ABC ‘t Töpke tegen JBV
Amorti op het programma. Hier waren
N.H.D. en ABC ‘t Töpke beiden met 4-2
de winnaars. De Liefhebber won de
confrontatie om de derde en vierde
plaats met 4-2.
N.H.D. was in de finale met 4-2 te sterk
voor ABC ’t Töpke en ging met de titel
aan de haal.
De organisatie was bij JBV Amorti in
goede handen. Over publieke belang-
stelling had men niet te klagen, elke ver-
eniging had naast de jeugdbegeleiders
talrijke ouders meegenomen die gedu-
rende twee dagen veel spannende wed-
strijden voorgeschoteld hebben gekre-
gen. 
Verder waren er veel biljartliefhebbers
uit de regio aanwezig, al met al weer
een prima promotie voor het jeugdbil-
jarten.

Afscheid als voorzitter district Kempenland

Onderscheiding Lid van Verdienste 
voor Paul Brekelmans
Het was al even bekend, maar voorzit-
ter Paul Brekelmans legde tijdens de al-
gemene ledenvergadering van het
district Kempenland de voorzittershamer
neer. Nadat hij zes jaar geleden de va-
cante positie in het districtsbestuur in-
nam, kwam hij via zijn activiteiten als
arbiter steeds meer in aanraking met de
sectie driebanden van de KNBB. Om-
dat hij bang is dat de afstand tussen de
voorzitter en zijn district in de toekomst
groter zal worden, heeft Brekelmans be-
sloten om zijn functie binnen het
districtsbestuur neer te leggen. Voor de
vergadering van de sectieraad drieban-
den van 16 juni wordt Paul Brekelmans
namelijk door het sectiebestuur voorge-
dragen voor de functies wedstrijdlei-
ding, commissie jeugd en algemene za-
ken. Een combinatie van beide functies
bij zowel district Kempenland en sectie
driebanden acht Brekelmans niet moge-
lijk. Maria Blom sprak namens het
district Kempenland een dankwoord uit
voor het werk dat de voorzitter tijdens
zijn periode als bestuurder heeft uitge-
voerd en zij mocht namens het bestuur
de aftredende voorzitter benoemen tot
Lid van Verdienste waarbij hij de gou-
den speld en de bijbehorende oorkon-
de kreeg uitgereikt. Paul Brekelmans
blijft actief als arbiter. Hij is nationaal
arbiter driebanden maar ook zeer actief

bij de klassieke spelsoorten. Hij beheert
ook de site Biljartplaza.nl en is actief op
enkele Facebookpagina’s.  Brekelmans
fungeert eveneens als fotograaf  in de
biljartsport. Van zijn hand mochten
reeds vele foto’s afgedrukt worden in
De Biljart Ballen. Zie voor meer infor-
matie over Brekelmans pagina 16 editie
mei 2014 van De Biljart Ballen op site
www.debiljartballen.nl

Foto: Anja Brekelmans

en Duitsland wordt geleverd. Veel teams
in deze landen dragen de kwaliteit van
het Tilburgse bedrijf uit. Onlangs werd
nog een opdracht succesvol afgerond
voor de Europese kampioenschappen
in Brandenburg, waar het Duitse arbi-
terskorps in het nieuw werd gestoken.

Bedrijfskleding
Onder de naam Huijsstyle wordt verder
representatieve bedrijfs- en werkkleding
voor nagenoeg alle branches geleverd.
Een belangrijk onderdeel daarvan is ho-
recakleding , beveiliging en uniformkle-
ding voor de Buitengewoon Opspo-

rings Ambtenaar. Huijsmans is van me-
ning, dat bij het succes van een bedrijf
de uitstraling een grote rol speelt. Die
uitstraling wordt voor een belangrijk
deel bepaald door uniforme bedrijfskle-
ding. Hiervoor worden alle soorten kle-
dingstukken geleverd. Van nette pakken
voor dames en heren, tot T-shirts, petjes,
sloven, bodywarmers etc. Een perfect
geborduurd bedrijfslogo maakt de uit-
straling compleet.
De showroom is gevestigd aan de Jules
Verneweg 121 in Tilburg en bereikbaar
via 0411-611166 en 06.26544556.
Per e-mal: info@jbfashion.nl
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Het volgende
nummer 

verschijnt
16 september
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 9 september

Nationale finale 2e klasse bandstoten bij De Ram

Rick van den Enden bezorgt 
Roosendaal spanning en titel

Voor aanvang van het toernooi poseerden de spelers voor De Ram. Foto: Ad Smout
Dinteloorder Rick van den Enden, die uit-
komt voor De Distel Biljarts, stond samen
met Jan van de Werf borg voor een span-
nende afsluiting van het NK tweede klas-
se bandstoten bij De Ram in Roosendaal.
Van den Enden, die na de derde ronde
aan de leiding kwam, moest bij het af-
sluiten van de tweede speeldag door ver-
lies tegen Sjaak Steltenpool het stokje
overgeven aan Van de Werf. Toen in de
voorlaatste ronde Van den Enden met 75-
54 het nakijken gaf aan Van de Werf,
kwam hij met een iets beter gemiddelde
weer op kop. Beiden hadden tien pun-
ten. Zij werden gevolgd door Edwin Tie-
man en Sjaak Steltenpool, die acht pun-
ten achter hun naam hadden staan. Op-
merkelijk was, dat deze twee een aan-
zienlijk beter moyenne hadden dan de
koplopers, wat garant stond voor een
zinderende afsluiting. Met nog vier kans-
hebbers op de  titel, werd de laatste ron-
de ingegaan. Jan van de Werf trof Sjaak
Steltenpool en Rick van den Enden moest
het opnemen tegen Edwin Tieman. Vuur-
werk dus, waarbij de jaarwisseling in het
niet valt. Het was Van den Enden, die
voor een groot publiek in negentien om-
lopen het eerst aantikte en Edwin Tieman
achter zich liet. Van de Werf zou met
winst op Steltenpool en twee beurten min-
der alsnog aanspraak maken op het
kampioenschap. De nagels van Rick van
den Enden werden steeds korter, maar
toen Van de Werf in beurt achttien niet uit
maakte, kon hij de felicitaties in ont-
vangst nemen en later als de nieuwe
Nederlands kampioen gehuldigd kon
worden.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rick van den Enden De Distel Biljarts 12 3.30 16

2. Jan van de Werf BCCD 12 3.25 21
3. Sjaak Steltenpool Carambole 8 3.49 20
4. Edwin Tieman BV Brockie Almelo 8 3.42 19
5. Jan Brueren Witte Hoeve 7 2.98 15
6. Ruud van Loosbroek Kerkzicht 6 3.01 18
7. Albert Kuik HBC 2 2.94 15
8. Surin Doekhie Push And Win 1 2.52 18

Geslaagd 5-ball jubileumtoernooi 
KNBB district Oss

Zaterdag 23 mei vond in Berghem  het
5-ball toernooi plaats in het kader van
het 75-jarig bestaan van het georgani-
seerde biljarten in de regio Oss. Aan
het evenement namen dames en heren
deel, senioren en junioren en ervaren
en minder ervaren biljarters. De ver-
schillen tussen de deelnemers waren
echter veel kleiner dan op basis van hun
normale gemiddelde mocht worden ver-

wacht. Het was in-
derdaad voor ieder-
een even wennen
met dit nieuwe bil-
jartspel op de kleine
tafel. Middels twee
voorronden, waarbij
in poules van vier
liefhebbers steeds
één setje werd ge-
speeld, volgde er
een aantal partijen
om drie setjes. Via
het knock-out
systeem werd de fi-
nale uiteindelijk een
spannende partij tus-
sen René van Maren
en Jan Dunk. Aan
het eind van de mid-
dag kon Kees van
Geffen, wethouder
van de gemeente
Oss, Jan Dunk als
winnaar huldigen.
Daaraan vooraf
overhandigde Gijs
van Rijn, namens de
KNBB, een oorkon-
de aan de voorzitter
van het jubilerende
district.
In zijn huldi-
gingstoespraak ver-
telde Kees van Gef-
fen dat hij uit eigen
ervaring wist hoe
moeilijk het is om

vrijwilligers te mobiliseren. Hij compli-
menteerde het districtsbestuur met het
feit dat ze dit zo lang hadden volge-
houden en het district qua omvang sta-
biel hebben weten te houden. Tijdens
de laatste partijen van het toernooi was
de heer Van Geffen al aanwezig en het
viel hem op dat de sfeer heel anders
was dan hij zich nog herinnerde van bil-
jartwedstrijden ten tijde van zijn vader

en opa.
Hij vond het leuk om
op zo'n originele
manier een jubileum
te vieren. Tot slot
overhandigde hij
één van de eerste 5-
ball toernooibekers
in Nederland, mis-
schien wel ter
wereld, aan de win-
naar
van het toernooi.
Daarna werd door
de aanwezigen het
glas geheven op een
goede toekomst van
biljartend Oss en
omgeving.

Vlnr: Kampioen Jan Dunk met de jongste deelnemer Dylan
Biemans van BC Zeeland, die tijdens de finalewedstrijd 
als arbiter heeft gefunctioneerd. Foto: Henry Thijssen

Het toernooi 5-ball werd mede mogelijk gemaakt dankzij
de medewerking van biljartcomputer.nl. 
Foto: Henry Thijssen

Biljartpoint vestigt zich in Den Bosch

Biljartpoint gaat verhuizen. Vanaf 6 juli
2015 bent u welkom om een kopje kof-
fie te komen drinken op ons nieuwe kan-
toor in hartje ’s-Hertogenbosch. Het
adres is Oranje Nassaulaan 20-22.

Wel graag op afspraak. Alle klanten
zijn welkom, als ze even mailen naar
info@biljartpoint.nl. 
Voor de liefhebbers van Bossche Bollen:
Banketbakkerij Jan de Groot is vlakbij. 

wereld reizen volgende maand naar
New York af. Zo goed als zeker zijn
acht deelnemers vooraf geplaatst voor
het hoofdtoernooi: Torbjörn Blomdahl,
Frédéric Caudron, Eddy Merckx,
Marco Zanetti, Dick Jaspers, Raymond
Ceulemans, Sung-Won Choi en Dong
Koong Kang.

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

Veel belangstelling voor het 
Verhoeven Open in New York 
Voor het Verhoeven Open toernooi dat
van 21 t/m 26 juli in New York wordt
gespeeld zijn, terwijl de deelname nog
open staat, al ruim tachtig spelers in-
geschreven. Voor 18 t/m 20 juli staat
het vrouwentoernooi op de agenda,
waarvoor er achttien worden ver-
wacht. Veel spelers uit de top van de

http://www.fellerbiljart.nl
mailto:info@biljartpoint.nl
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Biljartcomputer zorgt voor meer spanning en dynamiek 

Nieuw biljartspel 
“Veertigen tegen de klok”

Met elektronische scoreborden zijn ook
de mogelijkheden sterk uitgebreid. Hier-
door is de weg vrijgemaakt voor ande-
re spelsoorten die de spanning en het
kijkplezier van toeschouwers verhogen.
Zo is het ook mogelijk een spel  te ont-
wikkelen dat op tijd wordt gespeeld,
waardoor competities niet meer uit-
lopen en dus beter te plannen zijn.
KNBB district Veluwezoom heeft in de
afgelopen jaren regelmatig een toer-
nooi georganiseerd met het spel “Veer-
tigen tegen de klok”. Bij dit spel is niet
alleen de totale tijd begrensd, maar ook
de afstoot tijd (shot time), de maximale
tijd die een speler mag nemen voordat
hij afstoot.

Spelregels 
Veertigen tegen de klok:
Standaard wordt een wedstrijd in maxi-
maal 30 minuten gespeeld, waarbij el-
ke speler binnen 20 seconden moet af-

stoten. Zoals de naam het al zegt moe-
ten er 40 caramboles gemaakt worden
in de volgorde: 25 Libre caramboles,
vervolgens 10 caramboles van rood en
ten slotte 5 driebanden caramboles.
Twee spelers kunnen tegen elkaar spe-
len, maar het is ook mogelijk te spelen
met twee teams van 2 of 3 leden.

Door middel van een toss of trekstoot
wordt bepaald wie mag beginnen. Er is
geen nastoot: uit is uit. De wedstrijd is
beëindigd nadat een van de spelers 40
caramboles heeft gemaakt of na 30 mi-
nuten speeltijd. 

Biljartcomputer 
maakt het mogelijk
Biljartcomputer heeft naast “5 BALL” nu
ook “Veertigen tegen de klok” als spels-
oort aan hun scorebord toegevoegd.
Met behulp van de bestaande afstands-
bediening kan de “Shottimer” gestart en

In sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen

Kozoom chatters jaarlijks event zeer geslaagd

Op zaterdag 30 mei heeft, met dank
aan organisatie Ruud Boelens en Cees
Lageweg,  een leuke en gezellige groep
biljartliefhebbers een onvergetelijke
dag beleefd. Het tweede chatters
Kozoomevent mocht meer dan twintig
deelnemers verwelkomen. Enkelen had-
den de partner meegenomen. Anja
Groeneveld en later ook Erik van

Woerkom boden zich aan bij de
arbitrage. Dank voor Gerard, Heidi en
Amber ten Lohuis (en nichtje) voor de
belangstelling en het rondje drank
namens Kozoom. Ook een pluim voor
Jean van Erp die de moeite nam om een
kijkje te komen nemen. Mike de Bruin,
door een ongeval helaas verhinderd,
had voor iedereen een shirt met het

logo van I love 3cushion ter beschikking
gesteld. Er werd op vier matchtafels
gespeeld. De caramboles waren be-
paald door de speelkaart die men uit
het stapeltje haalde. Voor de statistieken
de eindstand. 1. Hans de Bruin (Ribas),
2. John van Essen en 3. Tom Rongé en
Jan Rosmulder. Op naar editie drie in
2016.

gestopt worden om de tijd te bewaken.
Dit kan ook met een afzonderlijke af-
standsbediening die door de scheids-
rechter wordt bediend. Relevante infor-
matie en verschillende waarschuwingen
worden door het scorebord gegeven.

Als de tijd bijna is afgelopen geeft de
Biljartcomputer een geluidsignaal. Na
“Game over” kunnen er geen scores
meer worden ingegeven.

Voordelen 
“Veertigen tegen de klok”:
Dynamisch: Het spel is gebaseerd op
snelheid en vaardigheid met diverse va-
rianten om middelmatige spelers ook te-
gen betere spelers tot hun recht te laten
komen.
Spanning: De druk van een meelopen-
de countdownklok voor zowel de partij
als de bedenktijd zorgt voor extra span-
ning
Spelplezier: De charme van het biljart-
spel blijft behouden. Je blijft aan de
beurt zolang je de carambole maakt.
Spelers zijn tegen (veel) betere spelers
zeker niet kansloos.

Publiek: De ervaring heeft geleerd dat
publiek en de teamgenoot gaat meele-
ven.
Jongeren: Zijn geïnteresseerd in snelle
spellen.
Download spelregels via 
www.biljartcomputer.nl.

Dagbiljarten 18 juni

NK driebanden
klasse 1-2-3 in
Leusden
Het kampioenschap van Nederland bij
het dagbiljarten PK driebanden klasse 1
tot en met 3 vindt donderdag 18 juni
plaats bij vereniging BV 75, Bavoortse-
weg 17b te Leusden. Iedere klasse telt
vier deelnemers. Vooral Ouderen Bil-
jartvereniging OBC is goed vertegen-
woordigd. De spelers en arbiters wor-
den verwacht om 9.00 uur. 
Klasse 1 Vereniging Gem Car
1. Jaap Hoogenboezem Schollevaar 0.644 28
2. Wim Roseboom De Beurs 0.585 24
3. Cor Elzenaar OBC 0.583 24
4. Joop de Man Croydon 0.545 24
Klasse 2
1. Piet Vos Crooswijk 0.494 20
2. Henk Klomp SBK 0.456 20
3. Wiebe Pomper OBC 0.432 18
4. Simon van Capel De Plas 0.351 16
Klasse 3
1. Harry Fijn DOS 0.389 16
2. Henk Schutte OBC 0.287 12
3. Jan Willem van der Vliet OBC Randstad 0.273 12
4. Ad Smits Na Arbeid Leven 0.247 10

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Frans kampioenschap Multi’s kozoom.com 13-21 juni
Emma Solutions crazy 3cushion Rosmalen kozoom.com 20 juni
Driebanden Korea kozoom.com 24-30 juni
Worldcup driebanden Porto kozoom.com 6-12 juli
Driebandenkampioenschap Vietnam kozoom.com 12-19 juli
Driebanden New York Jennifer Shim Int. kozoom.com 18-20 juli
Driebanden Verhoeven Open New Yrok kozoom.com 21-26 juli
EK poolbiljart jeugd in St. Johann kozoom.com 21-28 juli
Eurotour 9-ball men St. Johann kozoom.com 29 juli-2 aug
EK poolbiljart senioren St. Johann kozoom.com 2-8 aug
Worldcup driebanden Vietnam kozoom.com 10-16 aug
Driebanden Superprestige Lommel kozoom.com 23-29 aug
WK driebanden junioren Korea kozoom.com 11-13 sep
Eurotour 9-ball men Leende kozoom.com 30 sep-3 okt
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, eurotouronline.eu en 
biljart.tv.

http://www.biljartcomputer.nl
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Het laatste 
biljartnieuws lezen

30.000 biljartliefhebbers
in

Geert-Jan Manders winnaar in Zeeland

Zeer geslaagd jaarlijks driebanden 
groot toernooi in café-zaal ’t Oventje

Met zestig deelnemers werd er gestre-
den in vier klassen, namelijk A tot en
met D.
De A-klasse als laagste en met de D-
klasse als hoogste klasse met een maxi-
maal moyenne van 0.800. Alle deelne-
mers speelden drie partijen van 25
beurten in de voorrondes tot en met
donderdag 16 april. Per klasse plaat-
sten er vier spelers zich voor de finales
op vrijdag 17 april,  dus zestien in to-
taal.
Hieronder de uitslag van de voorrond-
es:
A-klasse: 1. Jan Verhaaren, 2. Tiny van
Ras, 3. Hans Sterken, 4. Maarten van
Zuijlen.
B-klasse: 1. Jan van de Zanden, 2. Joey
Bongers, 3. Richard Schippers, 4.
Noud van de Burgt.
C-klasse: 1. Roger Bax, 2. Bert Bongers,
3. Broer van Uden, 4. Theo van Os.
D-klasse: 1. Dirk Thiele, 2. Christ van
der Heijden, 3. Geert-Jan Manders, 4.
Gert Swinkels.
Kampioen in de A-klasse was Tiny van
Ras want die was in de finale te sterk
voor Jan Verhaaren. In de B-klasse wist
Jan van de Zanden de eindstrijd naar
zich toe te trekken tegen Richard Schip-

pers. De C-klasse werd beslist tussen
Bert Bongers en Theo van Os, uiteinde-
lijk had Bongers de langste adem. Bij
de finale van de D-klasse versloeg
Geert-Jan Manders opponent Dirk Thie-
le. Na het bekend zijn van de klasse
kampioenen werd er nog gespeeld voor
de wisselbeker. Door middel van loting
kwam Tiny van Ras uit tegen Geert-Jan
Manders en er was winst voor Man-
ders. De andere halve finale ging tussen
Bert Bongers en Jan van de Zanden.
Hier was Van de Zanden als eerste aan
de eindstreep.
In de finale tussen Geert-Jan Manders
en Jan van de Zanden bleek het Man-
ders die de rust bewaarde en als eerste
de te maken caramboles verzamelde.
De wisselbeker was dus voor hem. Het
toernooi was zeer geslaagd met diverse
goede en mooie partijen, hoge moyen-
nes en series. Beste duel Christ van der
Heijden 0,960 gemiddeld na 24 ca-
ramboles in 25 beurten. Hoogste serie
van zes was ook voor hem. Het was
een geweldig toernooi dankzij iedereen
die hier aan heeft meegewerkt of bij
aanwezig was. De Kersenboys 2000,
het bestuur en wedstrijdleiding. Tekst Ja-
co van der Ven. 

Vanaf januari t/m  maart was het weer mogelijk om in te schrijven voor
het driebanden groot toernooi bij café ’t Oventje te Zeeland. Het evene-
ment werd georganiseerd door vereniging De Kersenboys 2000. Geert-
Jan Manders beschikte over de langste adem.

Kampioen Geert-Jan Manders. Foto: Arie Smetsers

Editie 22 Landerds kampioenschap driebanden 

Piet van de Sanden winnaar 
in 't Oventje te Zeeland
Piet van de San-
den uit Reek heeft
felle strijd gele-
verd om de felbe-
geerde wisseltro-
fee mee naar huis
te mogen nemen.
In café-zaal 't
Oventje te Zee-
land moest hij het
in de finalepartij
opnemen tegen
thuisfavoriet Ton
Kandelaars. 
Het zou een duel
worden waar men
geen wedden-
schappen op durf-
de af te sluiten.
Rond de klok van
elf uur kon de
nieuwe kampioen gehuldigd wor-
den door voorzitter Maarten van
Zuijlen. Speciaal woord van dank
voor Martien en Trees Verstraten
voor de bediening en voor de orga-
nisatie in verband met een perfect
verloop van de wedstrijden.

In de groepsronde wist Van de Sanden
al beslag te leggen op de eerste plek
van klasse A. Klasse B werd een prooi
voor Jan Marinussen. In klasse C eiste
Toon van de Brand de eerste positie op.
In D, de hoogste klasse, wist winnaar
Peter van de Linden een moyenne van
0.920 te behalen. Hij zorgde met zes

caramboles tevens voor de hoogste se-
rie. In totaal waren er 58 inschrijvingen.   

Halve finale en finale 
Cees Geerts wisseltrofee
De finalisten die gaan spelen voor de
wisseltrofee zijn: Klasse A Piet van de
Sanden 7, klasse B Ton Kandelaars 11,
Klasse C Gerard Bouten 13 en klasse D
Peter van de Linden 23. 
Na loting is Van de Linden gekoppeld
aan Van de Sanden. In no time staat
Piet van de Sanden op een behoorlijke
achterstand omdat Peter van de Linden
er geen gras over laat groeien.  Een se-
rie van vier van Van de Sanden bete-
kent de ommekeer en na 21 beurten
wint hij met 7-19. De andere halve fina-
le gaat tussen Bouten en Kandelaars. Zij
maken er ook een mooie pot van om
naar te kijken. De spelers zijn tot op het
bot gemotiveerd om voor eigen publiek
te schitteren. Ton Kandelaars trekt bij po-
ging 22 aan het langste eind en met de
cijfers 10-11 gaat hij zich opmaken
voor het slotduel tegen Piet van de San-
den. Ook deze finale is er weer eentje
om in te lijsten. Beiden geven niets weg
en zelfs wordt er nog verlengd. Bij de
stand van 12-8, de twee spelers staan
dus gelijk, zou er wederom verlengd
moeten worden. Maar op basis van het
aantal te maken caramboles wordt Piet
van de Sanden op percentage kampi-
oen. Zeer verdiend. BC Zeeland, de or-
ganisatie en de deelnemers feliciteren
hem daarmee. Het 23e Landerds kam-
pioenschap driebanden wordt georga-
niseerd van 19 tot en met 27 mei 2016.
Tekst met dank aan Hans van Erp.

Piet van de Sanden met de Cees Geerts wisseltrofee. 
Foto: Henry Thijssen 

Biljartcentrum 
De Molen in Reusel 
in zomer beperkt open
In de maanden juni en juli heeft biljartcentrum De
Molen in Reusel beperkte openingstijden. De twee
matchtafels en twee kleine biljarts zijn beschikbaar
in de weekeinden. 
Andere dagen is wel mogelijk maar dan alleen op
afspraak. 
Dit kan via telefoon 06-12129795.
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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
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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Dagcompetitie gewest MN

Drie kampioenen bandstoten 
in biljartcentrum JBGB 

Vlnr: Marco Knoops, Joke van Alebeek – van de Wiel en Pieter Brull. 
Foto: Boy de Groot

In drie klassen van vier deelnemers wer-
den de gewestelijke finales MN van de
dagcompetitie bandstoten georgani-
seerd. De titels gingen in biljartcentrum
JBGB te Den Bosch naar Marco
Knoops, Pieter Brull en Joke van Ale-
beek – van de Wiel. 
Klasse 1 Vereniging Pnt Gem HS
1. Marco Knoops De Snelpost 4 2.25 17
2. Adriaan van den Berg De Hazelaar 4 2.84 17
3. Tim Bout De Bun 2 2.16 20

4. Pons Gomez De Bun 2 1.90 11
Klasse 2
1. Pieter Brull Gooi en Vechtstreek 5 1.28 8
2. Mari Koolen Sonnevanck 4 1.20 10
3. Hans Stoop Gelre 3 1.47 12
4. Teun Schotpoort SBK 0 1.06 5
Klasse 3
1. Joke van Alebeek De Hazelaar 6 0.82 8
2. Hendrik Havekes SBK 4 1.00 5
3. Theo Teunen Gooi en Vechtstreek 2 0.66 6
4. Henk Zennemers Paperclip 0 0.57 4

Houtse kampioenschappen 2015

Zege Jean Paul Pennings en 
René van Bokhoven in De Karper 
Ook dit jaar zijn
door vereniging Kar-
per '83 wederom de
Houtse kampioen-
schappen georgani-
seerd in café De Kar-
per. In de spelsoort
driebanden was dit
voor de tiende keer. 
Bij het libre voor de
negende keer. Op 1,
2, 8 en 9 mei wer-
den de poulewed-
strijden afgewerkt
door de librespelers.
Op 15, 16, 22 en
23 mei was dit het
geval voor de drie-
bandengroep.
Voor beide spelsoor-
ten konden zich vier
biljarters plaatsen
voor de finales die
op 29 en 30 mei ge-
speeld zijn.

Spelsoort libre
Bij het libre gingen
Sjaak Rosmulder, Je-
an Paul Pennings, Ar-
nando Spierings en
Ad van de Laar met
elkaar de sportieve
strijd aan om te bepalen wie dit jaar het
kampioenschap voor zich mocht opei-
sen. Aangezien Rosmulder zich ook ge-
plaatst had voor het driebanden, speel-
de hij op de eerste wedstrijddag maar
één partij. Pennings kon zodoende de
koppositie innemen na winst op van
Van de Laar en Spierings. Door in de
laatste ronde ook nog  Sjaak Rosmulder
te verslaan, werd Jean Paul Pennings
dus de ongeslagen kampioen van
2015.
Naam Pnt Gem %
Jean Paul Pennings 6 2.56 nvt
2. Sjaak Rosmulder 2 3.28 95
3. Arnando Spierings 2 0.96 83
4. Ad van de Laar 2 2.72 78

Spelsoort driebanden
René van Bokhoven, Christian Steen-
bakkers, Jan van de Steen en Sjaak Ros-
mulder waren de finalisten bij het drie-

banden. Drievoudig kampioen Van Bo-
khoven maakte meteen op de eerste
wedstrijddag al duidelijk dat hij was ge-
komen om zijn titel terug te pakken.
Dankzij winst te boeken op Van de
Steen en Rosmulder was het kampioen-
schap voor een groot deel in zicht. Door
in zijn laatste partij tegen Christian
Steenbakkers gelijk te spelen, was de ti-
tel voor de vierde keer in tien jaar een
feit.
Naam Pnt Gem %
1. René van Bokhoven 5 0.704 nvt
2. Christian Steenbakkers 3 0.963 nvt
3. Jan van de Steen 2 0.467 90
4. Sjaak Rosmulder 2 0.491 84
Biljartvereniging Karper '83 kon weder-
om terug zien op een mooi, gezellig en
spannend toernooi. Met dank aan alle
leden die hun steentje bijdroegen om dit
evenement te doen slagen. 
Tekst: Harry Vogels.

Vlnr: Jean Paul Pennings en René van Bokhoven.
Foto: Harry Vogels

Finale Limburgse Ladycup

Chantal Arntz zorgt voor drie op 
een rij Biej Ton en Marij in Kessel

Onder vlnr: Chantal Arntz en Cisca Suttak. Boven vlnr: Toos de Rijck, Lucie 
Lahaije, Truus Hanssen, Anja Slomp, Maddy Smeets en Carien Schuurmans. 
Foto: Jan Rosmulder

Met Chantal Arntz kreeg de Limburgse
Ladycup een vertrouwd gezicht als win-
naar. Op de twee biljarts van Biej Ton
en Marij in Kessel behaalde Arntz
twaalf punten uit zeven duels. Daarmee
bleef ze naaste achtervolger Ciska Sut-
tak, eveneens vereniging 't Kempke,
twee punten voor. Het toernooi eindig-
de met een spannende finalepartij.
Arntz mocht tegen Suttak en moest win-
nen om kampioen te worden, Cisca Sut-
tak had aan een gelijkspel genoeg om-
dat haar percentage caramboles hoger
was. Uiteindelijk had Chantal Arntz
haar 56 treffers bij elkaar in 27 beurten
en moest Cisca Suttak er nog zes in de
nabeurt. Ze miste echter en bleef dus op
een totaal van 41 staan. Toos de Rijck
zorgde voor het brons. Arntz veroverde
de wisselbeker ook al in 2013 en 2014
en blijft naar alle waarschijnlijkheid de
bezitter. Ze hield na zeven partijen een
algemeen moyenne van 1.80 over. Erg
constant gespeeld want haar beste wed-

strijd eindigde met 2.07. De hoogste se-
rie van de kampioen was tien carambo-
les. Lucie Lahaije, met tachtig te maken
caramboles, realiseerde dankzij 2.71
het veruit beste algemeen gemiddelde.
Ook schreef zij de hoogste reeks van
39 in de boeken. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Chantal Arntz 't Kempke 12 1.80 10
2. Cisca Suttak 't Kempke 10 1.44 8
3. Toos de Rijck Vörs 8 1.32 8
4. Lucie Lahaije LB St. Geertruid 8 2.71 39
5. Carien Schuurmans 't Klötske 6 0.87 7
6. Maddy Smeets De Ketsers 6 0.98 10
7. Truus Hanssen De Maasoever 6 0.77 6
8. Anja Slomp La Plaza 0 1.18 11

Teamfinales  district Nijmegen

De Kuul 7 uit Huissen succesvol 
in de C2 klasse te Wijchen
Tijdens de teamfina-
les van het district
Nijmegen heeft De
Kuul 7 in de C2 klas-
se beslag gelegd op
de eerste plaats. Na
een spannende strijd
bij Verploegen in
Wijchen eindigde
de ploeg uit Huissen
met 84 punten. Dat
bleken vier punten
meer te zijn dan
naaste achtervolger
't Ottertje 7 had ver-
zameld. De Kuul 6
met 77 punten en Ju-
liana 6 middels 75 punten finishten op
geringe achterstand. De Kuul 7 versloeg
De Kuul 6 met 28-21. 't Ottertje 7 werd
met 29-26 opzij gezet. Ook Juliana 6

bleek niet opgewassen tegen De Kuul 7
gezien de 27-25 winst voor de formatie
uit Huissen. Tijdens de gewestelijke eind-
strijd bleef De Kuul 7 met lege handen.

Foto: Sebina Megens   
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C3 klasse gewest MN afdeling 2

D’n Brouwer 4 heerst 
in biljartcentrum JBGB 
Met de volle acht
punten liet D’n Brou-
wer 4 er geen twijfel
over bestaan tijdens
de gewestelijke eind-
strijd MN afdeling
twee in de C3 klas-
se. De ploeg uit
Mariaheide won in
biljartcentrum JBGB
in Den Bosch drie
keer met 4-2 en een-
maal via 5-1. Jan
Cissen wist alle vier
partijen tot een goed einde te brengen.
Jos Fransen behaalde vijf punten en
kopman Tinus Mannes vier. Ons Kafee
3 eindigde met vier punten als tweede.

Schuttersberg volgde met eveneens vier
punten. Kaketoe '80 en Carambole 5
sloten de rij. Het NK in Nieuwegein is
vrijdag 26 juni.

Vlnr: Tinus Mannes, Jos Fransen en Jan Cissen. 
Foto: Boy de Groot

B1 klasse gewest ZN afdeling 2

Voegersbedrijf W. Smetsers 
uit Sint-Oedenrode naar NK

Vlnr: René van Hak, Marijn Schellekens, Mark Mertens en Willy Smetsers. 
Foto: Lúcia de Brito/René van Hak
Met drie keer een 4-2 zege won Voegersbedrijf W. Smetsers uit Sint-
Oedenrode de gewestelijke eindstrijd Zuid-Nederland afdeling twee in de
B1 klasse. Daarmee plaatst het team van Het Wapen van Eerschot zich
voor de nationale finale in Nieuwegein. De datum is zaterdag 27 juni. 

Voegersbedrijf W. Smetsers – BC Aan
de Pomp. René van Hak en Mark Mer-
tens behaalden beiden een duidelijke
overwinning. Marijn Schellekens ver-
loor van Bjorn Timmermans. Voegersbe-
drijf W. Smetsers – Los Band. Hetzelfde
scenario al speelde Schellekens (0.950)
nu tegen Michel Paffen. Voegersbedrijf

W. Smetsers – Concordia.  Mertens be-
haalde zijn derde zege op rij. Schelle-
kens verzamelde tegen Wilco Meusen
de 43 caramboles na 49 beurten. Van
Hak leed zijn enige nederlaag tegen
Marco Wolfs. Willy Smetsers was her-
stellende van een operatie en speelde
dus niet mee.

A-klasse gewest NON 

De Veemarkt wint gewestelijke titel 
in thuisbasis Doetinchem

In billardcafé De Veemarkt te Doetin-
chem wist de thuisploeg in de geweste-
lijke finale NON in de A-klasse het kam-
pioenschap te behalen. De Veemarkt
18 zette Carambole 14 uit 't Vossenhol
te Daarlerveen met 4-2 opzij. Albert
Driessen versloeg Peter Timmer en Frank

Raben bleek met
0.777 te sterk voor
de 0.666 van Henk
Nijhuis. Bij de
gasten redde Jordy
de Kruijf (0.852) de
eer. De Veemarkt 18
trok met dezelfde 4-2
cijfers aan het lang-
ste eind tegen Stok-
kers 7. Willem Mij-
nen toonde zich met
0.738 een echte
kopman. Albert
Driessen kwam niet
in de problemen te-
gen Ivo Wesselink.
De kansloze neder-

laag van Martin Vermeer tegen de 0.925
van René Dennekamp kon de thuisploeg
dan ook niet deren. Stokkers 7 tegen Ca-
rambole 14 leverde ook al 4-2 op. Ge-
westelijk kampioen De Veemarkt mag op
zondag 28 juni in Nieuwegein proberen
de Nederlandse titel te prolongeren.

Vlnr: Willem Mijnen, Robin Reintjes, Albert Driessen, Frank
Raben en Martin Vermeer. Foto: Paula Vermeer-Brinkman 

Klasse B1 gewest NON afdeling Noord

Zware Jongens van vereniging 
Carambole uit Daarlerveen naar NK
De finale drieban-
den klein (B1 klasse)
in het gewest Noord
Oost Nederland af-
deling Noord werd
een prooi voor Ca-
rambole 1 uit 't Vos-
senhol te Daarler-
veen. De Zware
Jongens worden ze
ook wel genoemd en
dat blijkt dus niet
alleen door hun
postuur te komen
maar ook dankzij
hun prestaties op het
biljart. In biljartcen-
trum l’ Acquit te Hoogeveen moesten de
degens gekruist worden met N-joy, de
kampioen uit district Friesland, en
De Viersprong uit Nieuw Amsterdam,
nummer drie van district Noord Oost
Overijssel. 
De mannen van het Vossenhol bleken

over ijzersterke zenuwen te beschikken
want na één nederlaag werd er geen
punt meer weggegeven en plaatsten ze
zich met een 6-0 overwinning op N-joy
en een 4-2 zege op De Viersprong voor
het NK in de B1 klasse. Dit vindt op za-
terdag 27 juni plaats in Nieuwegein.

Vlnr: Peter Timmer, Hendrik Bakker, Marcel Krikhaar en 
Richard Vogelzang. 

Foto met dank aan wedstrijdleider HBC en Peter Timmer

C2 klasse gewest ZN afdeling 2

De Maasoever uit Kessel 
plaatst zich voor NK

In Sittard bleef De Maasoever alle
concurrenten voor tijdens de geweste-
lijke finale ZN afdeling twee in de
C2 klasse. Het team van thuisbasis Biej
Ton en Marij versloeg 't Vrijthof Libre uit
Oirschot en Munstergeleen allebei met
6-0. Tegen Klavertje Vier werd met 2-4
verloren. Door dit resultaat eindigden
deze twee teams met vier punten.
De Maasoever haalde het echter met
partijpunten, namelijk 14 om 10. Ben
Verheijden wist al zijn drie partijen in
winst om te zetten. Mart van Knippen-

berg en Twan Kerkhoffs bleven twee
van de drie duels aan de goede kant
van de score. Ook op de foto Çetin
Kosar. Hij was niet speelgerechtigd op
de gewestelijke eindstrijd. Kosar heeft
wel met de beslissingswedstrijden van
de C2 in het district Venlo, waar hij wel
mocht spelen, het team het districts-
kampioenschap bezorgd, door allebei
z’n partijen te winnen. Teamleider
Alexander Geene ontbrak. Het NK in
de C2 klasse is op zondag 28 juni in
Nieuwegein.

Staand vlnr: Çetin Kosar, Alexander Geene (tl), Twan Kerkhofs en 
Mart van Knippenberg. Knielend: Peter Claessen en Ben Verheijden. 

Ontbrekend is Ferry Janssens. Foto: Jan Rosmulder

B1 klasse gewest MN afdeling 2

Net Mis namens Thekes uit Herpen
succesvol in Uden
De gewestelijke finale MN afdeling
twee in de B1 klasse werd een prooi
voor Net Mis. Het team van Thekes uit
Herpen verzamelde zes punten na vier
wedstrijden. Daarmee bleef men in
Uden liefst drie ploegen twee punten
voor. Hendrik van de Heijden was de
belangrijkste speler met drie overwin-
ningen in vier partijen. Daarbij viel
vooral zijn winnend moyenne van
1.107 tegen Raymon Gielens op. An-
ton Smits scoorde vier punten uit vier du-
els. Jurgen de Ruijter won en verloor
eenmaal waarbij zijn beste partij tot
1.184 leidde. De andere kopman Theo

Foto: Jan Dunk
de Jong reikte eveneens tot een score
van vijftig procent met twee punten uit
twee wedstrijden.
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’t Pleintje via Biljartcentrum De Distel 
naar landsfinale in Nieuwegein

’t Pleintje behaalde het gewestelijk kampioenschap in de A-klasse (driebanden
groot) bij biljartcentrum De Distel in Roosendaal. Foto: Ad Smout

Eindstand A klasse
Team GS MP PP % car
1. ‘t Pleintje 2 4 -- 0 10 – 2 97.89%

2. B.S.V. 3 4 -- 2 10 – 8 92.37%
3. B.C.G. 2 2 -- 2 6 – 6 84.02%
4. Concordia 3 0 -- 6 4 – 14 75.72%

In de C3 wisten De Vosjes uit Lepelstraat bij De Ram in Roosendaal op basis van
partijpunten een ticket voor Nieuwegein te bemachtigen. Foto: Peter van Dongen

De Vosjes gewestelijk kampioen 
bij De Ram in Roosendaal

Eindstand C2 
Team MP PP % car
1. De Vosjes 4 -- 2 11 – 7 95.90%

2. De Vierlinden 4 -- 2 9 – 9 82.74%
3. De Ploeg 2 -- 4 10 – 8 88.09%
4. De Kannebuis 2 -- 4 6 – 12 88.22%

Districtsdag veteranen Midden-Brabant

De Molenvliet kampioen 
en verdient ticket voor NK

Tijdens de districtsdag van de veteranen
(dagcompetitie) Midden-Brabant is het
eerste team van De Molenvliet er in
geslaagd De Vriendenkring uit Loon op
Zand en Hunenhof uit Drunen achter
zich te laten. In eigen clublokaal bleef
kopman Toon Vervoort van De Molen-
vliet ongeslagen en behaalde de hoog-
ste serie van 24. Gerrit Hazenberg van
Vriendenkring die eveneens de maxi-
male score behaalde, speelde in zeven-

tien beurten de kortste partij. Als kam-
pioen gaat De Molenvliet op vrijdag
26 juni naar de nationale finale in
Nieuwegein.

Eindstand
Naam Plaats Pnt
1. De Molenvliet 1 Waalwijk 73
2. Vriendenkring 5 Loon op Zand 64
3. Hunenhof 2 Drunen 62

BC Goirle via De Eekhoorn 
naar de landsfinale

Na het behalen van de districtstitel in
Midden-Brabant is BC Goirle 4 er ook
in geslaagd om gewestelijk kampioen
te worden. 
Op camping De Eekhoorn in Ooster-
hout verdiende men tevens een ticket
voor de landsfinale in Nieuwegein.

Eindstand
Team MP PP % car
1. B C Goirle 4 -- 2 12 – 6 90.85 %
2. De Ram 4 -- 2 10 -- 8 93.56 %
3. SVW 2 -- 4 8 -- 10 82.56 %
4. DOS Oosterland 2 -- 4 6 -- 12 83.00 %

Foto: Ad Smout

Play-offs 4e divisie driebanden

BC Tegelen 3 wint in Arnhem

In de strijd om een plaats op de Lands-
finales heeft BC Tegelen 3 in de vierde
divisie driebanden een belangrijke stap
gezet. Op bezoek bij biljartcentrum Arn-
hem 8 wonnen de Limburgers met   2-6.
Kopman John Knapen versloeg  Gerard
Wanink met 24-30 na 38 beurten. Nico
Reiding had geen probleem met Bas van
der Meiden gezien de 17-25 (41) uit-
slag. Wiel Pelzer haalde het met twee
caramboles verschil tegen Raymon Gie-
lens.             
Marcel Schattenkerk ging als enige

Foto: Ad Smout

Frans Pelders
Houtduif 34
5161 SG Sprang-Capelle
tel. 06 128 150 82
e-mail: info@evenementenshop.com
website: www.evenementenshop.comEvenementenshop.com

onderuit tegen Tommy van Vo: 25-24
(45). De return is zaterdag 13 juni om
11.00 uur bij café-biljartzaal Van Tienen
aan Kaldenkerkerweg 19 te Tegelen. 

Wij wensen u een fijne vakantie.
De volgende editie verschijnt op 16 september

Team De Biljart Ballen

mailto:info@evenementenshop.com
http://www.evenementenshop.com
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Nederlanders weer succesvol 
in EK Brandenburg 

Tijdens het EK Brandenburg hebben de
Nederlandse afgevaardigden het weer
prima gedaan, getuige het aantal me-
dailles dat behaald is door onze biljar-
ters. Het KVC bestuur is daar bijzonder
trots op en feliciteert hierbij alle medail-
lewinnaars nogmaals van harte! Het
zijn (in willekeurige volgorde): 
Sam van Etten 
Jordy Jong 
Ferry Jong 
Thérèse Klompenhouwer 
Dick Jaspers 
Raimond Burgman 
Mirjam Pruim-Emmens 
Raymund Swertz 
Dave Christiani 
Zij worden nog uitgenodigd voor een
extra huldiging tijdens de landsfinales in
Nieuwegein. 
Raymund Swertz, tweevoudig kader-
kampioen op het EK twee jaar geleden,
raakte één titel kwijt aan Xavier Gretillat
(47/2), maar toonde zich in het 71/2
de sterkste in de finale tegen zijn land-
genoot en andere Limburger Dave
Christiani. Beide Nederlanders hadden

geschitterd met partijen in één beurt in
de aanloop naar de finale. Na het af-
tasten in de finale won Swertz met 200-
96 in vier beurten.Niet alleen de Neder-
landse spelers, maar ook onze arbiters
zijn actief geweest in Brandenburg. Een
groep van 12 (inter)nationale arbiters
heeft een groot aantal vrije dagen op-
geofferd om hun hobby te kunnen uitoe-
fenen. Maar met plezier, immers het is
één groot biljartfestijn als je de zaal van
het Stahl- palast binnenstapt. Twintig ta-
fels stonden er te wachten op de beste
prestaties. 
De Nederlandse arbiters zijn graag ge-
zien bij een dergelijk evenement. Het
blijkt dat wij tot de top van Europa be-
horen, maar hoe komt dat? 
Het zit ‘m vooral in ons opleidings-, be-
geleidings- en beoordelingssysteem.
We kennen onderhand 4 modules in de
opleiding: 
a. Een Module Arbiter 1 (niveau club-
arbiter) van 6 dagdelen. 
Tijdens deze cursus worden de elemen-
taire beginselen van het arbitreren bij li-
bre, bandstoten en driebanden klein

Gezelligheidstoernooi na 
Simonis Biljartlakens Landsfinale
NIEUWEGEIN – De traditionele afsluiter van het biljartjaar werpt zijn scha-
duw alweer vooruit. De nationale kampioenen treffen elkaar in het jaar-
lijkse festijn, de Simonis Biljartlakens Landsfinale, op 26, 27 en 28 juni in
Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein. Voor de bestuurders, ereleden,
leden van verdienste, commissieleden en personeel wordt de dag na de fi-
nales, op maandag 29 juni, een gezelligheidstoernooi georganiseerd met
als afsluiting een barbecue.

De organisatie van de landsfinale is
door het district Veluwezoom benaderd
om kennis te maken met een nieuw spel:
het Veertigen tegen de klok. Het spel is
uitermate geschikt voor deze gelegen-
heid, waarbij de gezelligheid voorop
staat. Het is mogelijk om teams van
twee of meer personen op te geven. Het
toernooi wordt in teams van twee ge-
speeld.
’Veertigen tegen de klok’ is een combi-
natie van drie populaire spelsoorten met
toevoeging van een aantal componen-
ten die voor zowel de spelers als de toe-
schouwers de attractiviteit, de vaart in
het spel en de spanning verhogen.
Binnen de vooraf afgesproken speeltijd
moeten 40 caramboles worden ge-
maakt. Eerst 25 libre-caramboles, dan
tien caramboles van rood en tenslotte
vijf caramboles driebanden.
Teams waarvan het moyenne van een
van de spelers acht of hoger is, spelen
de eerste 25 caramboles bandstoten.
Een speler met een moyenne van acht
of hoger mag alleen een team vormen
met spelers met een moyenne van twee
of lager. Alle spelers van het team spe-
len van band.
Deelnemers bestaan uit teams van drie
spelers. Per wedstrijd wordt door twee
spelers gespeeld, de ander schrijft of ar-
bitreert en mag als speler rouleren. Er

wordt een competitie gespeeld tussen
de teams van twee tegen twee.
Door een toss wordt bepaald welk team
mag beginnen. Van ieder team speelt
één speler van acquit. 
De speeltijd is vooraf vastgesteld. De
tijdregistratie vindt plaats door middel
van een automatische countdown
alarmklok. Een geautomatiseerd digi-
taal scorebord is speciaal voor het
’Veertigen’ ontwikkeld door Biljartcom-
puter.nl 
Er wordt door de teamspelers om en om
gespeeld. (speler 1 team 1, speler 1
team 2, speler 2 team 1 en speler 2
team 2 enzovoort) Bij een gemaakte ca-
rambole blijft de speler aan stoot en
maakt zijn serie af.
De partij is uit als binnen de ingestelde
speeltijd door een der teams de veertig
caramboles zijn behaald. Er is geen na-
stoot of gelijkmakende beurt.
De partij eindigt tevens na de ingestelde
speelminuten als geen van beide teams
de 40 punten heeft bereikt.
De bereikte eindstand is bepalend voor
het toekennen van de punten (0, 2, 4 of
8 punten)
Het winnende team krijgt bovendien
1 bonuspunt (geldt niet bij 8 punten =
winnen binnen de speeltijd)
De speeltijd van de partijen tijdens de
vrijwilligersdag is dertig minuten.

Roy Stolk wint in Leiden na een 147
Roy Stolk uit Zeist heeft het achtste toer-
nooi van de Nationale Snooker Ran-
king van de KNBB gewonnen. In Leiden
was Stolk in de finale te sterk voor Joris
Maas uit Den Bosch. De nummers één
en twee van de ranking maakten er sa-
men een spannende finale van in het
snookercentrum aan de Utrechtse Veer
in Leiden. 
Roy Stolk komt 1-0 voor door een fraaie
46 break. Ondanks een aantal rare mis-
sers stelt Joris Maas het tweede frame
veilig (1-1). Het derde frame won Maas
met een knappe 62-break (1-2). Stolk
kwam echter met een 40 en een 31
terug tot 2-2. Het laatste frame leek een
prooi te worden voor de Boschenaar
maar op 61 miste hij match-ball. Met
nog 67 op tafel wist Stolk in 2 beurten,
afgewisseld met strakke safeties het ver-
schil terug te brengen tot 31 met nog 2
rode op tafel. Na een misser van Maas,

speelde Stolk de tafel met 37 leeg. En
daarmee werd hij de winnaar van het
toernooi in de Snookerij.  Roy Stolk be-
houdt daarmee de eerste plaats op de
Nationale Ranking.
Nummer 4 van de ranking, René Dik-
stra uit Amersfoort verloor in de halve
finale van Joris Maas met 2-3. Jerom
Meeus (nummer 5) was kansloos tegen
een gebrande Roy Stolk (0-3) in de an-
dere halve finale. Dat Roy Stolk zo ge-
dreven was, was het gevolg van een
prachtige 147 in de voorafgaande ron-
de. Tegen Bas Heberigs potte hij voor
de tweede keer in zijn leven in een offi-
ciële wedstrijd 15 rode en 15 zwarte
ballen, om daarna met de kleuren een
maximum veilig te stellen. De verliezers-
ronde was een prooi voor Steve Stolk
(broer van, dus het zullen wel goeie ge-
nen zijn) uit Utrecht, die in de finale Ton-
nie Kok uit Didam met 3-2 versloeg. 

onderwezen. Na het succesvol door-
lopen van deze opleiding wordt men
benoemd tot Clubarbiter en kan men ar-
bitreren op verenigingsniveau. 
b. Een Module Arbiter 2 (niveau district-
sarbiter) van 6 dagdelen. 
Tijdens deze cursus wordt dieper inge-
gaan op het arbitreren van libre, band-
stoten en driebanden klein en wordt be-
gonnen met het arbitreren bij 
kader. Na het succesvol doorlopen van
deze module wordt men benoemd tot
Districtsarbiter en kan men arbitreren op
Districtsniveau. 
c. Een Module Arbiter 3 (niveau ge-
westelijk arbiter) van 6 dagdelen. 
Tijdens deze cursus wordt dieper inge-
gaan op het arbitreren bij libre, band-
stoten, driebanden klein en kader en
wordt begonnen met het arbitreren bij
driebanden groot en ankerkader. Na
het succesvol doorlopen van deze cur-
sus wordt men benoemd tot Gewestelijk
Arbiter en kan men arbitreren op
Gewestelijk niveau. 
d. Een Module Arbiter 4 (niveau natio-
naal arbiter) van 6 dagdelen. 
Tijdens deze cursus wordt de cursist
onderwezen in alle spelsoorten op de
matchtafel. Na het succesvol doorlopen
van deze cursus wordt men benoemd
tot Nationaal Arbiter en kan men

arbitreren op Nationaal niveau. Alle
modules worden gegeven door erkende
docenten. Aan het eind van elke modu-
le volgt een theoretisch en een praktisch
examen welke wordt afgenomen door
een gecommitteerde namens de Com-
missie Arbiters. 
Vanaf het niveau Gewestelijke arbiter
wordt een ranking gehanteerd. Door de
resultaten van deze beoordelingen te
verwerken ontstaat er een ranking van
waaruit mensen kunnen doorstromen.
Districtsarbiters kunnen op deze manier
toegang krijgen tot de Gewestelijke mo-
dule en Gewestelijke arbiters kunnen
toegang krijgen tot de Nationale modu-
le. 
De Commissie Arbiters heeft momenteel
de beschikking over 25 toparbiters wel-
ke worden ingezet voor toernooien
waarvoor de Commissie Topsport arbi-
ters nodig heeft. Met ingang van het sei-
zoen 2012-2013 is er een afvloeiings-
regeling in werking getreden. Om het
jaar vloeien twee arbiters die de onder-
ste plaatsen op de ranking innemen, af.
Dit met het doel om de doorstroming en
de kwaliteit van de arbiters te waarbor-
gen. 

Janneke Horneman 
Secretaris

Vlnr: Dave Christiani, Raymund Swertz, Thomas Nockemann en Raul Cuenca
Foto Henry Thijssen
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LIKE DE BILJART BALLEN (krant) op Facebook

Programma Simonis Biljartlakens Landsfinale 2015
Klasse A zondag 28 juni
Team District
't Pleintje West Brabant
D.V.O. West-Friesland
Albert Hein van RijnHet Sticht
B.V. De Veemarkt Doetinchem e.o

Klasse B1 poule 1 
zaterdag 27 juni
Team District
De Bloemenmarkt West Brabant
't Fort Veen- en Rijnstreek
B.v. Leusden Eem- en Flevoland
Carambole N.O. Overijssel

Klasse B1 poule 2 
zaterdag 27 juni
Team District
W. Smetsers Kempenland
Bolwerk '81 Duinstreek
Net Mis Oss
De Tol Doetinchem e.o.

Klasse B2 poule 1 
zaterdag 27 juni
Team District
Baracuda West Brabant
Biljartver. Bij 't Hof Vlietlanden
BV Oud Diemen Amsterdam
De Friesche Club Friesland

Klasse B2 poule 1 
zaterdag 27 juni
Team District
BC La Plaza Zuid-Limburg
Scheiwijck Duinstreek
Dos '71 Oss
BV Twentehallen Twente

Klasse C1 poule 1 
zaterdag 27 juni
Team District
BC Goirle Midden-Brabant

T.O.G.B. Rotterdam
De Bergerie Woerden e.o
D.O.S. Zwolle e.o.

Klasse C1 poule 2 
zaterdag 27 juni
Team District
BC Maarland Maastricht e.o.
De Musketiers N.H. Midden
Kerkzicht Oss
BV B.V.V. '75 Berkel en Slinge

Klasse C2 poule 1 
zondag 28 juni
Team District
De Vosjes West Brabant
Onder Ons '67 Duinstreek
RADIO Eem- en Flevoland
Het Groene Laken Zwolle e.o.

Klasse C2 poule 2 
zondag 28 juni
Team District
De Maasoever Venlo e.o.
De Plas Veen- en Rijnstreek
Ons Tehuis Betuwe-Veenendaal
't Centrum '47 Twente

Klasse C2 poule 3 
zondag 28 juni
Team District
De Vierlinden Delta Zuidwest
Sombroek Langedijk N.W. Nederland
Onder Ons Het Sticht
Biljartschool Davids Groningen-Drenthe

Klasse C2 poule 4 
zondag 28 juni
Team District
Klavertje Vier Maastricht e.o.
De Kroon Den Haag
B.B.B. Oss
Martin Doetinchem e.o. 

Klasse C3 poule 1 
vrijdag 26 juni
Team District
BV  S.V.W. West Brabant
Turnlust N.W. Nederland
ABC-Rembrandt Amsterdam
De Harmonie Groningen-Drenthe

Klasse C3 poule 2 
vrijdag 26 juni
Team District
ABC 't Töpke Venlo e.o.
De Beurs Biljartv. Vlietlanden
De Toren 's Hertogenbosch
Voorster BC Stedendriehoek e.o.

Klasse C3 poule 3 
vrijdag 26 juni
Team District
Hio Delta Zuidwest
Sport Duinstreek
Soesterkwartier Eem- en Flevoland
De Bleek Friesland

Klasse C3 poule 4 
vrijdag 26 juni
Team District
Krijt Op Tijd '50 Maastricht e.o.
De Nieuwe Brug Vlietlanden
BC D'n Brouwer Oss
BC 't Toppertje Twente

Dames poule 1 
zondag 28 juni
Team District
Midden-brabant Midden Brabant
Veen- En Rijnstreek Vlietlanden
Café Zuid 't Sticht
Districtsteam Zwolle e.o.

Dames poule 2 
zondag 28 juni
Team District
't Kempke Zuid-Limburg
Club 70 Duinstreek
Districtsteam Oss Oss
BV Overkamp Berkel en Slinge

Recreanten poule 1 
vrijdag 26 juni
Team District
SV Walcheren Delta Zuidwest
Crooswijk Rotterdam
O.S.O. Biljartclub 't Sticht
RBC Doetinchem eoDoetinchem e.o.

Recreanten poule 2 
vrijdag 26 juni
Team District
De Molenvliet Midden-Brabant
Wieringermeer '85 N.W. Nederland
't Ivoor 's Hertogenbosch
De Bleek Friesland

Tweede divisie driebanden 
zaterdag 27 juni
Thekes/Park Tivoli
Winnaar: Hotel Stadt Lobberrich/
BCT - BCO/Paeomiapassion.com

Derde divisie driebanden 
zaterdag 27 juni
Biljartcentrum Arnhem
Cafedepijp.nl
Albert Heijn Van Rijn
Winnaar:  De Viersprong/TS Metals -
Sprundel 3

Vierde divisie driebanden 
vrijdag 26 juni
Noorderling Harlingen
Stuc. bedr. Kanters
De Haven 3
BC Tegelen

Gezellige benefietmiddag voor de activiteiten van Broeder Willy

Therese Klompenhouwer draait overuren

Zaterdagmiddag 6 juni werd bij café
biljartcentrum De Westhoek in Drunen
een succesvolle en gezellige benefiet-
middag gehouden. De opbrengst van
deze middag is geheel ten goede geko-
men aan de activiteiten van de Broeder
Willy. Deze Broeder verzorgt directe
hulp, zoals de inrichting van een zie-
kenhuis in de Filipijnen. Mede door zijn
inzet kunnen kinderen in hun eigen om-
geving de medische hulp krijgen die no-
dig is.
Bezoekers konden door storting van een
donatie van 25 euro een setje van ne-
gen spelen tegen Therese Klompenhou-
wer, die ook geheel belangeloos aan-
wezig was. 
De wereldkampioene had het er erg
druk mee en kwam nauwelijks aan een
pauze toe. Alle partijen werden overi-
gens in een vlot tempo afgewerkt. The-
rese had maar één doel, namelijk zo-

veel mogelijk geld in te zamelen voor
Broeder Willy. Ze liet echter geen steek-
je vallen en wist al de partijen in winst
om te zetten. Voor Ad van de Wiel uit
Waalwijk waren de druiven erg zuur,
hij kreeg voor zijn 25 euro alleen de ac-
quitstoot en verloor met 0-9. De 98-jari-
ge Harrie van Oudheusden, die even-
eens uit Waalwijk komt, daagde There-
se zelfs twee keer uit. Ook de doorlo-
pende verloting zorgde voor de nodige
financiële middelen. Oud Tour de Fran-
ce coryfee Rini Wagtmans uit Sint Wil-
lebrord keek belangstellend toe en haal-
de tussentijds herinneringen uit zijn car-
rière op. Broeder Willy gaf ter plaatse
aan belangstellenden uitleg over zijn
manier van hulpverlening. Na afloop
keerde hij samen met één van zijn vrij-
willigers voldaan en erg tevreden met
het resultaat terug naar zijn woonplaats
Essen.

Ook Rini Wagtmans moest het tegen Therese Klompenhouwer ontgelden.
Foto: Ad Smout

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
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4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744
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Openingstijden
Maandag: 13.30 tot 21.00 uur
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Advertorial

Berkay Karakurt Europees kampioen driebanden jeugd 2015 in Brandenburg

Nadat broer Ömer twee jaar geleden
het goud binnensleepte, was het dit
keer de eer aan broer Berkay. En zo
bleef het goud dus in de familie, waar
sowieso biljarten in het bloed blijkt te
zitten. De moeder van Berkay en
Ömer was in het verleden bijvoor-
beeld Turks kampioene in poolbiljart.
Ook speelt de familie Karakurt mo-
menteel, vader en drie zonen, in de
Turkse nationale competitie. Na vorig
jaar te zijn gepromoveerd naar de
hoogste divisie, behoren ze nu heel
verdienstelijk tot de beste acht teams
van de vijfentwintig.

Het biljarten werd dan ook met de
paplepel ingegeven, aangezien de va-
der des huizes een biljartzaal heeft.
Berkay Karakurt speelt al van jongs af

aan, inmiddels al twaalf jaar, net als
z’n broers Ömer en Gürel. Samen trai-
nen ze dan ook, richting een groot
toernooi tot wel vijf uur per dag, en dat
allemaal naast een intense studie aan
de sportacademie.
En nu dus voor het eerst Europees kam-
pioen bij de junioren, iets waar Berkay
met trots over spreekt: “Dit kampioen-
schap behalen en overnemen van mijn
broer Ömer maakt me zeer gelukkig.
Mijn voorbereiding naar het toernooi
was prima, veel en goed getraind, en
ik had daardoor vertrouwen in een
goed resultaat. Het was al met al geen
eenvoudig evenement, zeker in de hal-
ve finale had ik een lastige partij. De
rondes daarvoor was ik goed doorge-
komen, maar tegen de Portugees heb
ik maar zeer nipt gewonnen. De finale

kon ik gemakkelijker scoren en uitein-
delijk uitlopen op punten en zo de
overwinning veilig stellen. Ongeloof-
lijk!
Het toernooi zelf overigens was erg
goed georganiseerd, de tafels waren
ook perfect. Ideale omstandigheden
om tot goede prestaties te komen.“

Toekomst
“Ik zou graag mezelf blijven verbete-
ren en uiteindelijk naar het hoogst mo-
gelijke niveau groeien. Grote voor-
beelden voor mij zijn Tayfun Tasdemir
en Semih Sayginer, twee bekende en
internationaal acterende spelers. Zelf
ook internationaal driebanden, bij-
voorbeeld alle World Cups, is financi-
eel als student zeker niet eenvoudig.
Egypte en Europese World Cups be-
horen hopelijk wel binnen bepaalde
tijd tot de mogelijkheden. Later dit jaar,
in september, ga ik in elk geval deel-
nemen aan het WK junioren in Korea
en hoop daar om de prijzen mee te
kunnen doen.
In de finale tegen een Koreaan en dan
winnen? Dat zou fantastisch zijn. Ver-
der hoop ik binnen nu en drie jaar
door te kunnen stoten naar het natio-
nale team bij de senioren. Ik moet nog
drie jaar studeren om zo mijn oplei-
ding tot sportleraar af te ronden. Dat
heeft absoluut prioriteit. Maar ook in
de sterke Nederlandse competitie spe-
len, zoals ook Tasdemir dat doet, ik
hoop dat ook ooit te kunnen bereiken.
Doelen genoeg!”

Materiaal
“Sinds vorig jaar zomer ben ik qua
materiaal overgestapt naar ADAM en

daar voel ik me heel goed bij. Ook
mijn vader en broer Ömer biljarten
met ADAM en zijn daar ook erg tevre-
den over. Zeker nu ik met ADAM’s
nieuwste ontwikkeling speel, een
ADAM Technology topeind, maak ik
stappen. Het lijkt me net allemaal wat
makkelijker af te gaan. 
Ik voel me zekerder en dat heeft ook
een positief effect op mijn spel en ge-
middelde. Dit hoop ik te kunnen voort-
zetten. Overigens, het oog wil ook
wat, vind ik het wel heel speciaal om
met een ADAM Titanium Custom keu
te spelen. Prachtig.”

Wilt u net als Berkay Karakurt ook
ADAM’s nieuwste ontwikkeling,
ADAM Technology, komen voelen en
uitproberen?
Ga dan naar uw lokale vakhandel, en
ervaar het zelf!
In Nederland en België kunt u daar-
voor o.a. terecht bij:

Buffalo.nl – Amsterdam
www.buffalo.nl
Dhr. R. Budde
info@buffalo.nl
+31 (0)20-6675070

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

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

Berkay Karakurt. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

De familie Karakurt is weer een kampioen rijker!

Voordelig kopieerwerk
en drukwerk

Zowel zwart-wit als full colour

Folders
Mailings

Programmaboekjes
Posters

Etc.

Formaat: van A6 t/m A0
Snelle levering

Informeer geheel vrijblijvend!

Tel.: 0416-343819
E-mail: duoprint@planet.nl

Kopiëren vanaf

3 cent per afdruk

http://www.biljartspecialist.nl
mailto:info@biljartspecialist.nl
http://www.biljartkeu.com
http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%82billard.nl
http://www.buffalo.nl
mailto:info@buffalo.nl
http://www.stoffelenbreda.nl
mailto:info@stoffelenbreda.nl
http://www.amusement.be
mailto:info@thissen.be
mailto:duoprint@planet.nl
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Specifi caties & handleiding: www.biljartcomputer.nl      mail: info@biljartcomputer.nl      bel: 0031 (0)13 463 4703

“Een nieuw modern digitaal scorebord 
                       voor de biljartsport.”

Voor alle carambole spelsoorten inclusief 

5 BALL en “Veertigen tegen de klok”

Meerdere systemen in een ruimte

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Biljartcomputer€ 359,-incl. btw

v.a.

Na een stroomstoring kan gewoon weer worden 

Highlights:

http://www.biljartcomputer.nl
mailto:info@biljartcomputer.nl


KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel benoemde leden van het Platform drie-
banden.

27 juni a.s. zal de Algemene Leden Ver-
gadering van de KNBB, de Bondsraad,
waarin het een en ander zal worden be-
krachtigd, in Nieuwegein, tijdens de
Landsfinales, worden gehouden.
De laatste fase van de Grand-Prix van
dit seizoen is 10 juni 2015 begonnen
in de sportfoyer van De Hazelaar te
Rosmalen.

Felicitaties aan alle divisiekampioenste-
ams van het afgelopen seizoen 2014-
2015. Voor de degradanten wens ik
een stimulans om het volgende seizoen
weer te kunnen promoveren, en voor de
promovendi veel succes in de nieuwe
disvisie, voor het komende seizoen
2015-2016.

Helaas is de fusie met KVC en de nieu-
we KNBB structuur niet doorgegaan. Ik
ben ervan overtuigd dat we een weg
zullen vinden waarin de KNBB, de
onderliggende secties en KVC, ondanks
de verschillen, om een eenheid te vor-
men.

Ik wens jullie allen een sportieve toe-
komst toe binnen de KNBB en de Sectie
Driebanden en neem langs deze weg
formeel afscheid van de leden die niet
op de sectieraad of Bondsraad aanwe-
zig kunnen zijn.
Het gaat jullie goed. 

Alvast een fijne zomervakantie toege-
wenst en, wie weet, tot ziens bij een bil-
jartgelegenheid.

Santos Chocron.

®

Beste biljartvrienden,

Bij het schrijven van dit bericht realiseer
ik me dat dit waarschijnlijk de laatste
keer is dat ik jullie op deze wijze struc-
tureel informeer over de gang van za-
ken van onze KNBB in het algemeen en
van onze Sectie in het bijzonder. Mijn
opvolger zal deze traditionele commu-
nicatiewijze ongetwijfeld voortzetten.

Na bijna 11 jaar, hoop ik de voorzitter-
schap van onze sectie, na de komende
Bondsraadvergadering, formeel aan
mijn opvolger te kunnen overdragen. Ik
ben ervan overtuigd dat ook hij op jullie
ondersteuning mag rekenen die ik als
prettig heb kunnen ervaren.

16 juni a.s. vindt de Algemene Leden
Vergadering van onze sectie plaats, de
Sectieraad, waarin een nieuwe voorzit-
ter gekozen zal worden alsmede het be-
stuurslid voor de nog vacante bestuurs-
post. Locatie en tijdstip leest u verder op
onze website waar de vergaderbrochu-
re tevens is gepubliceerd. 
Ik reken op een representatieve opkomst
van onze leden. In ieder geval op de
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Ook landstitel naar Sluiskil
SLUISKIL – Voor de
derde keer op rij
en na de overwin-
ningen in de Euro-
pacup en de be-
kerfinale is Dal-
linga/AEJ in Sluis-
kil ook kampioen
geworden van de
eredivisie drieban-
den. Het team ver-
sloeg in de finale
Pressplate/
Machielsen.fa in
Sluiskil met 8-0
nadat het in de
uitwedstrijd ook al
met 6-2 had ge-
wonnen.

Het beste team waar-
in Frédéric Caudron
en Dick Jaspers ooit
hebben gespeeld en dus ook het beste
driebandenteam ooit, heeft nu ook zijn
derde grote missie voltooid. De Europa-
cup voor clubs, de Nederlandse beker,
maar eigenlijk ook het Belgisch kampi-
oenschap waren al eerder veroverd.
Voor een publiek met echte liefhebbers
werd ook de derde nationale titel op rij
binnengehaald. Dallinga/AEJ, sterren-
team en voor één jaar een wereldteam,
werd Nederlands kampioen na een
dubbele overwinning tegen Presspla-
te/Machielsen in de finale van de play-
offs. Vrijdagavond in Zundert, in de uit-
wedstrijd, werd de basis gelegd met
een 6-2 zege (alleen Eddy Merckx ver-
loor van Barry van Beers), zondagmid-
dag in het Zeeuwse biljartbolwerk Sluis-
kil bleven de vier topspelers ongeslagen
en werd het 8-0.
De tussenstand bij de pauze (4-0 dank
zij Dick Jaspers en Jean Paul de Bruijn)
was al voldoende. De twee resterende
partijen werden nog gespeeld bij wijze
van toegift voor het publiek. Frédéric
Caudron versloeg in de laatste wed-
strijd van het seizoen Roland Forthom-
me met 50-22 in 20 beurten. ,,We kon-

den er een demonstratie van maken'',
zei Caudron later. ,,Dat lukte bij mij be-
ter dan Roland.''
Dick Jaspers versloeg na een sterke de-
marrage in de tweede helft van de par-
tij Peter Ceulemans met 50-30 in 26
beurten.
Eddy Merckx nam nu wel het initiatief
tegen Barry van Beers en won met 50-
43 in 29 beurten.
Jean Paul de Bruijn was veel beter dan
Raymon Groot, maar had een moeilijk
slot met veel slechte posities en een
paar pechballen, waardoor hij te veel
beurten gebruikte: 50-42 in 46 beurten.
Frédéric Caudron keek na afloop met
veel voldoening terug op het jaar waar-
in hij met Dallinga/AEJ en De Goeie
Queue alles won wat er te winnen was.
,,Dit team is het beste waarin ik ooit heb
gespeeld'', verklaarde hij na afloop.
,,Beter ook dan het team van Agipi,
waarmee we jaren achter elkaar onver-
slaanbaar waren in Frankrijk en in de
Europacup.''
De Belgische grootmeester gaf aan dat
hij ,,voor 95 procent zeker'' volgend
seizoen ook in Sluiskil zal spelen. Dat-
zelfde geldt voor Jean Paul de Bruijn.
De twee andere sterspelers van het
team, Dick Jaspers en Eddy Merckx,
hebben hun vertrek al eerder aange-
kondigd: Jaspers naar HCR Prinsen en
Merckx naar A1 Biljarts. Van deze
twee spelers werd in Sluiskil zondag
uitgebreid afscheid genomen, net als
van de teamleider Jan Kikken, die na
succesvolle jaren bij Dallinga stopt als
coach. Meerten Dallinga, voorzitter
van de Stichting in Sluiskil, wilde nog
niet definitief zeggen hoe het team er
volgend seizoen gaat uitzien. ,,Eerst
gaan we dit jaar maar eens evalue-
ren'', zei hij. Het meest voor de hand
ligt dat Caudron en De Bruijn de twee
kopmannen worden in een team met
de spelers die dit jaar het team van Ver-
brugge vormden met Steven van Acker,
Bart Ceulemans, Berry Dallinga en
Patrick Vasseur.

Grand Prix Rosmalen in finalefase
ROSMALEN – De voorronden van de
Grand Prix van Rosmalen in Sportfoyer
De Hazelaar, de tweede van het sei-
zoen, zijn inmiddels zo goed als afge-
werkt. De spelers voor het hoofdtoer-
nooi zijn woensdag 10 juni van start
gegaan in vier poules van vier, donder-
dag 11 juni zijn de andere vier poules
gepland.

Wedstrijdleider Henny Wezenbeek
moest voor de start even wat improvise-
ren, omdat er nogal wat afzeggingen
waren. Daardoor zijn alle reserves op-
geroepen en een paar wildcards weg-
gegeven.
De spelers die op voorhand zijn ge-

plaatst voor het hoofdtoernooi (aange-
vuld met in elke poule twee spelers uit
de voorronden):

Woensdag
Poule A: Dick Jaspers, Wiljan van den
Heuvel
Poule C: Raimond Burgman, Bert van
Manen
Poule F: Martien van der Spoel, Harrie
van de Ven
Poule H: Dave Christiani, Frans van
Schaik

Donderdag
Poule B: Barry van Beers, Adrie Dem-
ming

Poule D: Jean Paul de Bruijn, Huub Wil-
kowski
Poule E: Jean van Erp, Therese Klom-
penhouwer
Poule G: Glenn Hofman, Jeffrey Joris-
sen.
De knockout-fase begint vrijdag 12 juni
met ronden om 14.00, 16.00, 18.00
en 20.00 uur. Zaterdag om 13.00 uur
zijn de halve finales, de finale is om
15.00 uur.

De 3e Grand Prix, in Oosterhout, wordt
van maandag 24 augustus tot en met
zaterdag 5 september gespeeld. De in-
schrijving is open tot en met zondag 12
juli.

Dick Jaspers en Eddy Merckx gaan Sluiskil verlaten.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen
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Dallinga/AEJ verslaat thuisteam in finale

Bekerzege op weg naar meer succes

De eerste bokaal van een gedroomde
trilogie werd uitbundig gevierd in De
Koutershof, waar de Zundertse Stichting
voor een feilloze organisatie zorgde.
Het topteam met zijn sterspelers Frédé-

ric Caudron, Dick Jaspers, Eddy Merckx
en Jean-Paul de Bruijn was superieur in
Rijsbergen. In de finale tegen Pressplate-
Machielsen.fa ging het aanvankelijk
nog wel gelijk op: Roland Forthomme

RIJSBERGEN – Het sterrenteam van Dallinga/AEJ heeft in de strijd om de
nationale beker de eerste stap gezet op weg naar een gouden missie. Het
Zeeuwse viertal greep in Rijsbergen opnieuw de beker nadat het in de fi-
nale het thuisteam van Pressplate/Machielsen.fa had verslagen.

versloeg in de eerste set zelfs Frédéric
Caudron met 15-6 in drie beurten,
maar Dick Jaspers (15-11 in 5), Eddy
Merckx (15-9 in 8) en Jean-Paul de
Bruijn (15-4 in 10) bogen die score di-
rect weer om in het voordeel van Dallin-
ga. In de eerste fase van de finale lieten
de twee teams gelijk al een staaltje van
hun klasse zien met drie series van ne-
gen, kort achter elkaar van Jaspers, For-
thomme en Caudron, met spectaculaire
caramboles waarvan het publiek adem-
loos kon genieten. Toen Eddy Merckx
zijn voorsprong net voor de pauze te-
gen Barry van Beers uitbouwde naar 2-
0 en Dick Jaspers met 15-3 in 3 (slotse-
rie 8) ook een 2-0 voorsprong nam te-
gen Peter Ceulemans, was de wedstrijd
al bijna gespeeld. Vijf spelers stonden
na een klein uur spelen met aanspre-
kende moyennes op het scorebord: Dick
Jaspers 4.100, Frédéric Caudron en Ro-
land Forthomme 2.500, Eddy Merckx
2.133 en Peter Ceulemans 2.000.
Jaspers beëindigde als eerste zijn partij
tegen Peter Ceulemans (15-5 in 11, 15-
3 in 3 en 15-8 in 5, gemiddeld
3.462/1.833). Het wachten was daar-
na op Eddy Merckx, Frédéric Caudron
of Jean Paul de Bruijn op één van de an-
dere tafels. De overwinning van Cau-
dron op Forthomme (3-1) was beslis-
send: Dallinga was bij een score van 4-
0 en een ruime voorsprong in sets niet
meer in te halen voor de tegenstander
en mocht even later pronken met de be-
ker. Voor het Dallinga-team was het de
derde opeenvolgende bekerzege. Met
Frans Bevers als co-sponsor won het
team ook in 2013 en 2014 in Zundert
in de opstelling met Frédéric Caudron,
Eddy Leppens, Jean Paul de Bruijn en
Glenn Hofman. Frédéric Caudron won
zijn achtste Nederlandse beker, waar-
mee hij er nog altijd drie achter Frans
van Kuyk staat, die de beker elf keer
omhoog mocht houden.

Team uit elkaar
Het sterrenteam valt na dit seizoen ook
uit elkaar: Dick Jaspers heeft aangekon-
digd naar HCR Prinsen te vertrekken,
Eddy Merckx speelt volgend jaar bij A1
Biljarts. ,,Voor de competitie wordt het
er mooier op'', zei de Belgische kampi-
oen Eddy Leppens, nadat hij zondag-
middag door Caudron was verslagen.

,,Het is eigenlijk toch niet normaal dat
Dick Jaspers in een team op twee speelt
en Eddy Merckx, die als kopman zel-
den verliest, op drie. Dat wordt gelukkig
anders volgend seizoen met veel top-
wedstrijden en een spannende competi-
tie.''
Ook Eddy Merckx denkt daar zo over:
,,Het is de voornaamste reden dat ik
vertrek bij Dallinga. Ik wil graag op de
eerste positie spelen en topspelers uit de
eredivisie ontmoeten.’’
Het bekertoernooi met acht teams
bracht op de finaledag nog vier kans-
hebbers in de arena. Dallinga had op
zaterdagavond al een 4-0 voorsprong
genomen tegen MCR/De Uitspanning
en bouwde dat nog verder naar 8-0 uit
door overwinningen van Frédéric Cau-
dron op Eddy Leppens, die de revanche
van de Belgische beker won met 3-0
(2.368/1.666).
Dick Jaspers had op de andere tafel ook
geen kind aan Dave Christiani, die zo'n
beste vorm had laten zien in de dagen
daarvoor, maar zondag tegen Jaspers
geen schijn van kans had: 15-3, 15-11,
15-4, gemiddeldes 1-956/0.857.
Pressplate gaf op zaterdagavond tegen
Biljartcafé Jorissen één partij uit handen
(Herman van Daalen versloeg Raymon
Groot), maar in de andere drie partijen
heerste het thuisteam. Zondag won Pe-
ter Ceulemans de beslissende partij te-
gen Jean van Erp met 3-1: 15-9 (4), 11-
5 (12), 15-6 (10), 15-7 (7). Barry van
Beers zegevierde op zaterdagavond al
met 3-0 van Jeffrey Jorissen (1.730) en
was tot in die partij nog zonder setver-
lies.
Roland Forthomme hoefde het in de
laatste partij op zondag alleen maar af
te maken tegen Glenn Hofman en had
op een score van 2-2 de finaleplaats al
afgedwongen. De Belg haalde in een
vluggertje de vijfde set ook nog binnen.

Einduitslag
Team MP Moy HS
1. Dallinga/AEJ 9 1.672 12
2. Pressplate Machielsen. Fa 8 1.212 10
3. MCR De Uitspanning 4 1.097 12
4. Biljartcafé Jorissen 4 1.088 9
5. De Distel Biljarts 3 0.933 9
6. HCR Prinsen 3 0.971 8  
7. Ripa Recycling Pearle 0 0.941 12
8. Van Wanrooy Transport 0 0.894 7

Dallinga/AEJ met vlnr: Jean-Paul de Bruijn, Dick Jaspers, teamleider Jan Kikken,
Jerry Hermans, Eddy Merckx en Frédéric Caudron.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Nederlands/Belgisch team schrijft nieuwe historie met sterrenensemble

Dallinga ook de sterkste in Europa
ISTANBUL – Het superteam van Dallinga/AEJ heeft in de miljoenenstad
Istanbul zijn tweede grote prijs van het seizoen binnengehaald. De Eu-
ropacup voor clubs, één van de meest prestigieuze prijzen in het inter-
nationale driebanden, staat voor één jaar in de prijzenkast van Dallin-
ga in Sluiskil. Het team met Frédéric Caudron, Dick Jaspers, Eddy
Merckx en Jean Paul de Bruijn won de finale van het Franse Andernos
en onttroonde de Turkse, tweevoudige winnaar Bahcelievler.

Driebandentitels in A en B klasse voor
Wim van Cromvoirt en Ludo Kools

Het erepodium van de A-klasse bij Jorissen in Den Haag met vlnr: 
Herman van Daalen, Herman Slikker, Wim van Cromvoirt en Kay de Zwart.
Foto: Cor Trampe

DEN HAAG/ARNHEM – Wim van Cromvoirt en Ludo Kools zijn kampioen
driebanden geworden in de A- en de B-klasse. Het A-kampioenschap
werd gespeeld bij Jorissen in Den Haag, het B-kampioenschap in Arnhem.
Van de twee kampioenschappen haalde Ludo Kools het beste algemeen
gemiddelde: 1.329. Wim van Cromvoirt versloeg in de A-finale Kay de
Zwart met 40-32 in 35 beurten. Ludo Kools won van Raymon Groot met
35-25 in 19 beurten.
Door: Frits Bakker

Het A-kampioenschap werd in de slot-
ronden een strijd met behalve Wim van
Cromvoirt en Kay de Zwart verder Her-
man van Daalen, Herman Slikker, Adrie
Demming, Roland Uijtdewillegen, Wim
van den Berg en Marcel van Berkel.
Kay de Zwart schakelde in de halve fi-
nale Herman Slikker uit in een lange
partij: 40-36 in 57 beurten. Wim van
Cromvoirt won van Herman van Daalen
met 40-36 in 43.
Bij de beste acht van de B-finale waren
Ludo Kools, Raymon Groot, Hans Hand-
graaf, Jeffrey van Nijnatten, Peter Vlaar,
Menno de Vries, Albert Kooistra en
Puck van Aart.
In de halve finales bleef Raymon Groot
net baas over Jeffrey van Nijnatten met
35-33 in 29 beurten. Ludo Kools ver-
sloeg Hans Handgraaf met 35-28 in 32.

Top acht A-klasse 
met gemiddelde
1. Wim van Cromvoirt 1.025
2. Kay de Zwart 0.835
3. Herman van Daalen 0.775
4. Herman Slikker 0.800
5. Adrie Demming 0.476
6. Roland Uytdewillegen 0.923
7. Wim van den Berg 0.684
8. Marcel van Berkel 0.563

Top acht B-klasse 
met gemiddelde
1. Ludo Kools 1.329
2. Raymon Groot 1.079
3. Hans Handgraaf 0.969
4. Jeffrey van Nijnatten 0.944
5. Peter Vlaar 0.875
6. Menno de Vries 0.720
7. Albert Kooistra 0.757
8. Puck van Aart 0.500

Clubhuis BV ”De Zwaan”

Hoogdijk 32
5091 CH Middelbeers

Tel. 013 - 5141266
Nu 2 biljarts

www.cafedezwaan.nl

Bruiloften• FeestenBruiloften• Feesten
Partijen • VergaderingenPartijen • Vergaderingen

De Zwaan
Café • Restaurant • Middelbeers

Met TOVV 1/
Royal Pro nieuw 
driebandenteam 
in Vlaardingen
Aankomend seizoen start het nieuwe
driebandenteam TOVV 1/Royal Pro
met Nikos Polychronopoulos, Peter
de Backer, Martin Spoormans, Frans
van Schaik, Emilio Sciacca, Hans de
Groot en Tom Beemsterboer (R).
Binnenkort wordt bekend in welke di-
visie dit team gaat starten.
Oud wereldkampioen Richard Bitalis
zal als kopman in het tweede team
gaan spelen en ook als reserve spe-
ler worden toegevoegd aan het
team TOVV 1/Royal Pro.

http://www.cafedezwaan.nl
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Tweede tot en met vierde divisie driebanden

Thekes/Park Tivoli plaatst zich 
voor NK in Nieuwegein

In de play-offs van de tweede divisie
driebanden eindigde Thekes/Park Tivo-
li tegen De Distel Biljarts 3 met 4-4 on-
beslist. Jos Bongers 1.290 en Jurgen de
Ruijter 0.546 hielden de punten in ei-
gen huis te Herpen. René Kuijstermans
0.897 en Wim Pelders 0.833 keerden
namens de gasten tevreden huiswaarts.
De Distel Biljarts 3 – Thekes/Park Tivoli
2-6. In Roosendaal redde René Kuijster-
mans op knappe wijze de eer. De 35
caramboles na slechts 23 beurten lever-
den een fraai moyenne op van 1.521.
In de overige drie partijen bleken de be-
zoekers een maatje te groot. Jos Bon-
gers 1.333, Micha van Bochem 1.000
en Daniel Ockers 0.744 zetten hun
beste beentje voor. Zaterdag 27 juni
valt de beslissing om de Nederlandse ti-
tel in Nieuwegein. Wie de tegenstander
wordt, was bij het drukken van deze
krant nog niet bekend. 
De eerste ontmoeting tussen BCO/Pae-
oniapassion.com en Hotel Stadt Lobbe-
rich/BCT eindigde in een 2-6 uitzege
voor de Limburgers. Bob van Ingen
Schenau bleef als enige aan de goede
kant van de score. Hans de Bruin en
Paul Witteman maakten twee carambo-
les te weinig tegen respectievelijk Karl
Heinz Gertzen en Paul Savelkoul. Rob
Mans gaf met 1.052 het goede voor-
beeld. De return bij café-biljartzaal Van
Tienen in Tegelen staat voor donderdag
11 juni in Biljartpoint. 

Derde divisie driebanden
Cafedepijp.nl – De Molen 2 4-4 en De

Molen 2 – Cafedepijp.nl 2-6. In de
terugwedstrijd loopt Hans van Lierop
zijn tegenstander Aad Buijs uit naar 7-
17 in 13 beurten. In eigen biljartcen-
trum te Reusel maakt Van Lierop nog
wel een serie van zes maar dat mocht
niet baten: 19-30 (33). Wim Wellessen
krijgt 68 beurten maar verliest 26-30
van Bob Ip. Gevolg vier punten en ne-
gentien caramboles achter over twee
partijen. Stephan Rutten speelt echter
geweldig tegen Rajiv Verma en maakt
in zijn eentje het verschil goed via 35-
14 na 33 pogingen. Met een hoogste
serie van drie een constante partij met
weinig poedels. Het enige dat Patrick
Adams moet doen is winnen maar hij
heeft een off-day en verliest in 60 beur-
ten met 23-35. Ook biljartcentrum Arn-
hem 3 en Albert Heijn Van Rijn hebben
zich al gekwalificeerd voor de Landsfi-
nales. De Viersprong/TS Metals en
Sprundel 3 strijden nog om een plek op
het NK. Vier ploegen driebanden op
zaterdag 27 juni om de nationale titel. 

Vierde divisie driebanden
Van den Berg Biljarts – Stuc.bedr. Kan-
ters 4-4 en 2-6. In 't Oventje te Zeeland
bleven Jaco van der Ven en Jan van Zut-
phen aan de goede kant van de score.
In de return redt Pedro van de Berg de
eer. Verder hebben Noorderling Harlin-
gen en De Haven 3 zich al geplaatst
voor NK. De winnaar van BC Tegelen 3
tegen biljartcentrum Arnhem 8 is de
resterende ploeg voor vrijdag 26 juni in
Nieuwegein.

Thekes/Park Tivoli met vlnr: Micha van Bochem, Daniël Ockers, 
Jurgen de Ruijter en Jos Bongers. Foto: Jan Rosmulder

Indrukwekkende staat van dienst

Afscheid Henry Thijssen 
als bestuurslid district Oss 
In de jaarvergade-
ring van het district
Oss werd afscheid
genomen van be-
stuurslid Henry Thijs-
sen. Voorzitter Rémi
Janssen refereerde in
zijn speech aan de
vele verdiensten die
Henry heeft gehad
voor de biljartwereld
in het algemeen en
het district Oss in het
bijzonder. In dit
district stopte hij na
twaalf en een half
jaar als bestuurslid.
Thijssen was vice
voorzitter, arbitersza-
ken, jeugdzaken, pu-
blic relations, webmaster, organisator
en wedstrijdleider kampioenschappen

van Oss etc. In totaal heeft Henry Thijs-
sen er vier en dertig jaar taken en erva-

Henry Thijssen ontvangt bloemen van voorzitter 
Rémi Janssen. Foto: www.knbb-oss.nl

ring in de biljartsport, waarvan achttien
jaar in district Oss, op zitten. Werkelijk
alle functies die je maar kan bedenken
heeft hij bekleed. Andere voorbeelden
zijn drie en twintig jaar lesgever bij
Jong Geleerd in Volkel, mede organisa-
tor van kampioenschappen in de ge-
meente Uden en tien jaar wedstrijdlei-
der bij zijn eerste vereniging in Odilia-
peel die helaas ter ziele ging. In het oor-
spronkelijke district Oost Brabant was
Henry actief in het arbitersbestuur, ja-
renlang secretaris, penningmeester en
arbiterscoördinator. Dit zullen niet veel
hem nadoen. Overigens verdwijnt Thijs-
sen niet geheel uit beeld bij het district
Oss. Hij blijft de nieuwe website die hij
vorige jaar heeft gebouwd, www.knbb-
oss.nl, beheren. Ook blijft Thijssen als
arbiter actief, zowel binnen en buiten
het district Oss, en hoopt hij over zes
jaar de veertig jaar in de biljartsport vol
te maken. Ook niet onvermeld mag blij-
ven dat Henry op verdienstelijke wijze
vele biljartfoto’s maakt en die gratis ter
beschikking stelt. De Biljart Ballen maakt
daar maandelijks met veel plezier ge-
bruik van. 

Van districtsarbiter naar CEB
Henry Thijssen heeft dus vele functies

bekleed in de biljartsport maar de
meeste mensen kennen hem toch als ar-
biter. In 1982 werd hij districtsarbiter en
in 1984 volgde het gewest. Reeds in
1995 mocht hij zich nationaal arbiter
noemen. Zijn internationale doorbrak
was er in 2002 met de CEB badge. Hij
arbitreerde onlangs nog op het EK in
Brandenburg en is onder andere ook
betrokken als arbiter bij topteam en
driebanden eredivisie in Rosmalen.  

Biljartcarrière
Bij velen misschien niet zo bekend maar
Thijssen kan eveneens terugzien op een
mooie biljartloopbaan. Hij begon in
1981 bij de KNBB en AZW Odiliapeel
was daar zijn eerste vereniging. In der-
tien jaar tijd steeg hij van derde klasse
libre naar overgangsklasse libre. Vanaf
1994 was Henry twee jaar lid van ka-
derteam Serio '63 uit Gemert. Ook was
er in 1994 een vijfde plaats tijdens het
NK libre extra klasse. Uniek was dat hij
op de uitnodiging ook als arbiter stond
geïnviteerd. Die ene keer koos hij om te
spelen. Nagenoeg vanaf het begin dat
Thijssen in 1994 lid is van zijn huidige
vereniging, BC Zeeland, voorheen D’n
Brouwer, is hij daar tevens actief be-
stuurslid.

Finales in Steenwijk en Aalsmeer

PK titels libre in dagcompetitie verdeeld
Op donderdag 4
juni werden zowel in
Steenwijk als in
Aalsmeer de PK fina-
les libre van de dag-
competitie gespeeld. 

Biljartvereniging
Fransçois Mingaud
was in Steenwijk ver-
antwoordelijk voor
de organisatie van
de eerste, derde en
vijfde klasse, terwijl
BV Aalsmeer de
tweede en vierde
klasse onder hun
hoede had. 

Eindstand 
eerste klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS % car
1. Theo Rasing Doetinchem 4 4.80 44 89.77
2. John Wijninga BV Gelre 3 4.47 26 92.44
3. Wim Roseboom De Beurs 3 3.07 15 87.57
4. Toon Vervoort De Molenvliet 2 3.84 18 96.66

Eindstand tweede klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS % car
1. Jan Stapelbroek Doetinchem 4 4.18 29 93.33
2. Piet van Gaal Sonnevanck 4 2.97 25 78.33
3. Cees Pullens De Langstraat 2 3.20 23 94.81
4. Cor Blom NGG 2 2.30 18 82.50

Eindstand derde klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS % car
1. Joop Meester RV Zwolle 4 2.06 15 92.38

2. Jan van Dongen De Langstraat 4 2.24 19 82.83
3. Gert Blaas Gooi & Vechtstr. 2 2.23 15 95.83
4. Werner Kramer OBV Randstad 2 1.69 10 79.04

Eindstand vierde klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS % car
1. Arend Pannekoek Doetinchem 4 1.64 12 99.39
2. Wim van Beek Gooi & Vechtstr. 4 1.34 13 94.00
3. Harry GrimbergenThe Old Counters 2 1.19 9 85.33 
4. Christ van Strien RBCW 2 1.10 8 71.33

Eindstand vijfde klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS % car
1. Jos Meijer Ouwe Toren 6 1.40 10 100
2. Harrie Beukema OBV 4 1.27 7 98.51
3. Cees van Arkel Zuid Biljartclub 2 0.95 11 86.66
4. An ’t Hart OBV Randstad 0 0.83 6 73.33

Het erepodium in Aalsmeer

Competitie zorginstellingen succesvol afgerond

Vita uit Rijen wint Maasduinen Bokaal
Onder verantwoordelijkheid van Vete-
ranen Biljart District Midden-Brabant,
onderdeel van de KNBB, is de tweede
biljartcompetitie voor zorginstellingen
afgerond die resulteren onder de Stich-
ting Maasduinen. 
In vijf van deze instellingen is momen-
teel een biljartvereniging actief, die ac-
tief deelnemen aan de competitie.
Daarnaast speelden leden, die alle-
maal lid zijn van de KNBB, dit jaar
voor het eerst ook persoonlijke kampi-
oenschappen. 
Algemeen directeur van Maasduinen,
Dhr. Pieter Hermsen, die erg ingeno-
men is met dit initiatief, huldigde in het
speellokaal van Zorgcentrum Antonius-
hof te Waalwijk de kampioenen.
Volgens Peter van Wezel, voorzitter
van Veteranen Biljart District Midden-

Brabant, zit er nu al groei in en hoopt
men het nieuwe seizoen met zeven ver-
enigingen te starten. Met twintig in-
schrijvingen mogen ook de persoon-
lijke kampioenschappen succesvol ge-
noemd worden. 

Eindstand competitie
Team Plaats
1. Vita Rijen
2. Blyde Incomste Waalwijk
3. Venloene Loon op Zand
4. Antoniushof Waalwijk
5. Molière Kaatsheuvel

Eindstand PK
Naam Vereniging Leeftijd
1. Peter v/d Veeken Vita 67 jaar
2. Cees Maas Venloene 84 jaar
3. Nelis v/d Hoven Antoniushof 91 jaar

http://www.knbb-oss.nl
http://www.knbb-oss.nl
http://www.knbb-oss.nl
http://www.knbb-oss.nl
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Eredivisie pool

HOB Weert kampioen na thriller 
in sportcentrum Ames

Foto: Jan Rosmulder

Sport Pub Goes begon de beslissende
dag al slecht met een forse 2-5 neder-
laag tegen Stance. Met liefst vijf ver-
schillende spelers aan de start, wist al-
leen Ivo Aarts beide duels te winnen.
Roy Stolk, Alex Lely en Marco Teutscher
kenden geen pardon. HOB Weert was
de lachende derde want het versloeg
Emmen met 6-1 cijfers. Alleen Michel
Drenth won het 9-ball van Alex de Vries.
De Vries, Roy Gerards en Aziz Moussa-
ti maakten verder geen fout. Door deze
spectaculaire voorlaatste speelronde
stonden Sport Pub Goes en HOB Weert
nu met 62 punten samen aan de lei-
ding. Prachtig affiche dus voor het
slotduel tussen beide titelkandidaten.
Sport Pub Goes had zijn lesje geleerd

en trad nu aan met Noël Bruynooghe,
Moritz Lauwereyns en Ivo Aarts. Noel
Bruynooghe verloor van Roy Gerards.
Moritz Lauwereyns ging in het 8-ball
onderuit tegen Alex de Vries.  Aarts red-
de het via 5-9 niet tegen Gerards in het
9-ball. Veel druk lag er op de 10-ball
ontmoeting tussen Aziz Moussati en
Noel Bruynooghe. Moussati had na-
mens HOB Weert het initiatief en tot
grote vreugde van zijn teamgenoten be-
haalde hij een 8-4 zege. De eerste titel
voor HOB Weert in de eredivisie was
daarmee een feit. De kampioen 66 pun-
ten en runner-up Sport Pub Goes 65.
Stance eindigde als derde met 58 pun-
ten. Blaak was hekkensluiter en Emmen
voorlaatste.

Sensatie en spanning zondag 7 juni tijdens de slotdag van de eredivisie
pool. Met nog twee ronden te gaan was Sport Pub Goes met 60 punten
lijstaanvoerder. Naaste achtervolger HOB Weert beschikte over 56 punten
en Stance had er 49 verzameld. In sportcentrum Ames te Deurne werd het
kampioenschap in de slotpartij van de wedstrijd Sport Pub Goes tegen
HOB Weert beslist in Limburgs voordeel. 

Ontmoeting Pieter Gerrits met 
biljartlegende Raymond Ceulemans

De afspraak met Raymond was zo ge-
maakt. Hij vond het geweldig. Pieter
kwam die zaterdag samen met zijn bil-
jartleraar Jan Tielemans. Hij was ruim
op tijd en erg zenuwachtig. We stelden
voor om alvast een balletje te stoten
maar dat wilde hij niet. Ik ben veel te
zenuwachtig zei Pieter.
Pieter is met zijn ploeg al vijf maal
Nederlands kampioen bij de G-teams
geweest. Op 19 en 20 december spe-
len zij wederom voor het Nederlands
kampioenschap. Dit is in Koningshof in
Veldhoven. Op 7 juni zijn de Persoon-
lijke Kampioenschappen voor G-biljar-
ters gespeeld in Hoorn.
Wachten duurt altijd lang en Pieter liep
een beetje op en neer. Tot ineens Ray-
mond Ceulemans binnen stond. Ray-
mond begroette Pieter en Jan en ging
zich even omkleden. Hij trok het club-
kostuum aan en nam Pieter mee naar de
biljarttafel. Samen een partijtje biljar-
ten. Raymond vroeg aan Pieter wat hij
graag wilde spelen. Nou zei Pieter, doe
maar driebanden daar bent u zo goed

in. Raymond maakte twee driebanders
en Pieter was aan de beurt. Pieter maak-
te er ook twee. Al speelde Pieter libre,
dat mocht de pret niet drukken. Ray-
mond moest er om lachen dat hij libre
speelde. Dus maakten ze de afspraak
dat Raymond driebanders moest maken
en dat Pieter libre mocht spelen. Tot de
twintig caramboles. Raymond gaf Pieter
bij sommige ballen advies. Dat vond
Pieter geweldig en nam het advies dan
ook meteen over.
Raymond miste een driebander en Pie-
ter kreeg de lachers op zijn hand door
even fijntjes te vermelden tegen Ray-
mond dat die mis was. Inmiddels waren
de andere teamleden van ’t Caves en
de tegenstander, Poelierschrauwen ook
aanwezig en stonden allemaal vol be-
wondering te kijken naar deze partij.
Pieter won de partij met 20 tegen 19.
Hij straalde en heeft genoten van zijn
ontmoeting met Raymond. Pieter heeft
nog even nagepraat en was de rest van
de avond aandachtig toeschouwer bij
het driebanden.

Op zaterdag 28 maart was het dan eindelijk zover voor Pieter Gerrits.
Pieter speelt zelf libre bij biljartvereniging Goed Geplaatst van de Donks-
bergen in Duizel. Hij had al enige tijd een wens. Een ontmoeting met
biljartlegende Raymond Ceulemans. Mieke, een begeleidster van de
Donksbergen nam contact met ’t Caves op. Raymond Ceulemans komt dit
seizoen uit voor Golf & Recreatiepark ’t Caves.

Kari Fleerakkers en Perry Sengers
hoofdrolspelers tijdens NK VG-spelers

De finalisten vlnr:  Harry Willebrands, Kari Fleerakkers, Perry Sengers 
en Frank van Agtmael

Zondag 7 juni hebben 36 biljarters met
een verstandelijke beperking, hun sup-
porters, arbiters en begeleiders kunnen
genieten van een prachtig biljartfeest in
Biljartcentrum Horna in Hoorn. Daar
waren de nationale finales voor VG-bil-
jarters. De wedstrijden werden in de
klassen A en B op negen tafels ge-
speeld. Zoals altijd met dit jaarlijks
terugkerend evenement was het een
dag met spanning, gezelligheid en sen-
satie.

Eindstand poule A
Naam Vereniging
1. Kari Fleerakkers Goed Geplaatst  
2. Harry Willebrands Horna
3. Ricardo Alberda De Reiger

Eindstand poule B
Naam Vereniging
1. Perry Sengers De Blokhut Pluryn 
2. Frank van Agtmael Het Groene Laken 
3. Peter Jansen De Blokhut Pluryn 

Steun voor ziekte Lars van de Mortel 

Dick Jaspers zondag 21 juni 
in De Mixx te Geldrop
Zondag 21 juni
speelt de 18-jarige
Lars van de Mortel
tegen de Nederland-
se trots Dick Jaspers.
Vanwege zijn moei-
lijke periode en vele
ziekenhuisbezoeken
door de stofwisse-
lingsziekte lchad die
hem al zijn hele le-
ven bezighoudt, wil
men Lars een hart
onder de riem steken
en hem een onverge-
telijke dag bezor-
gen. Niemand min-
der dan Dick Jaspers is bereid gevon-
den om tegen Lars van de Mortel te ko-
men biljarten. Gehoopt wordt zo zijn
zeldzame ziekte onder de aandacht te
brengen. Iedereen wordt dan ook uitge-
nodigd Lars en de stichting Metakids,
die onderzoek doet naar stofwisselings-
ziektes, te komen aanmoedigen en steu-
nen.
De organisatie rekent op zondag 21 ju-
ni op een geweldige biljartmiddag en
hoopt op een kleine bijdrage aan de

stichting Metakids zodat zij onderzoek
kunnen blijven doen naar de verschil-
lende vormen van stofwisselingsziektes.
U kunt uw donaties op deze middag in
de collectebus doen of afgeven bij Alex
van Deursen. Deze middag begint om
15.00 uur en eindigt tussen 17:00 en
18:00 uur in café de Mixx aan Bogard-
eind 112 te Geldrop. Meer over de
stichting Metakids is te vinden op
www.metakids.nl.
Tot dan!!!!!

Lars van de Mortel. Foto: Jan Rosmulder

http://www.metakids.nl
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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

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

Restaurant De Matshoek
Café-Zaal
Eigenaar: M. Kepser

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

Café-Biljart

Midwolda

3 biljarts 2.30 x 1.15
2 biljarts 2.84 x 1.42

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

Email: w.siemens@kpnplanet.nl
Email: info@cafebiljartsiemens.nl

Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

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

Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo Tel.: 0545-261232

BRUILOFTEN - PARTIJEN -
RECEPTIES - DINERS

www.hcrprinsen.nl
info@hcrprinsen.nl

Het gezelligste oud bruine
café van Deurne.

Kom bij ons langs voor een
gezellig praatje, even de krant

te lezen aan de stamtafel,
samen te kaarten, biljarten of darten.

In het weekend hebben we met
regelmaat live muziek.

Kom, beleef en proef de sfeer
van de Brabantse gezelligheid.

WILHELMINA
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

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

Kaldenkerkerweg 1
5913 AB Venlo

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

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

Zaalcapaciteit tot 500 personen
voor elke 
activiteit 

die u wenst

District Kempenland

Afscheid voor Bernard Verstraaten
Op de algemene ledenvergadering
nam Bernard Verstraaten afscheid
als bestuurslid van het district Kem-
penland. Verstraaten was in het ou-
de district Eindhoven jeugdconsul en
actief bij het Drents Dorp. Nadat net
na de eeuwwisseling de districten
Eindhoven, Helmond en de Kempen
gingen fuseren en het nieuwe district
Kempenland ontstond, werd hij niet
in het bestuur opgenomen. Dit om-
dat de jeugdconsul van de Kempen
in eerste instantie de functie ging in-
vullen. Na enkele maanden kwam
de functie echter alweer vrij, waar-
na Bernard graag op het verzoek
van het districtsbestuur in wilde
gaan, waardoor hij werd benoemd
tot jeugdconsul van het district Kem-
penland. Omdat er de laatste jaren
geen actieve jeugdleden meer zijn
in het district Kempenland werd de
functie van jeugdconsul in feite over-
bodig. Bernard Verstraaten nam
daardoor afscheid op de voorjaars-
vergadering in Bladel nadat hij 21
jaar deel heeft uitgemaakt van het
districtsbestuur. Omdat hij in het
verleden al werd benoemd tot lid van
verdienste kreeg hij ter gelegenheid van
zijn afscheid een pen met inscriptie en

een oorkonde uitgereikt en werd hij
door de mensen in de zaal bedankt met
een flink applaus.

Foto: Paul Brekelmans

http://www.biljart-poolen-hilvarenbeek.nl
http://www.hcrprinsen.nl
mailto:info@hcrprinsen.nl
mailto:info@vanmelis.nl
http://www.vanmelis.nl
mailto:matshoek@home.nl
mailto:w.siemens@kpnplanet.nl
mailto:info@cafebiljartsiemens.nl
http://www.h
mailto:Info@hotel-wilhelmina.nl
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Driebanden speelweek 11
Adriaan Adriaans scoorde namens VI-
OS in de eerste klasse dertig caramboles
na vijfentwintig beurten. Toon Munsters
was voor HGL B goed voor 19 uit 24.
Tegenstander Christ van der Heijden had
aan 25 uit 24 dus onvoldoende. Nico
van den Heuvel is weer hersteld na een
knieoperatie en dat bleek met 47 treffers
na 29 pogingen. Johnny van Melis,
eveneens De Zwaantjes '82, haalde uit
met 30 uit 21 en evenaarde de hoogste
serie van tien. In klasse drie scoorde Bart
Wijlaars zestien punten na 29 beurten.
Jaap Kuijpers deed er in de vierde klasse
voor dat aantal caramboles 27 pogin-
gen over. Patrick Hoefnagels, klasse vijf
realiseerde 10 treffers na 29 beurten. 

Driebanden speelweek 12
Wilfrie Vermeer haalde namens Pome-
rans in de eerste klasse uit met veertig
caramboles na vijfentwintig beurten.
Johnny van Melis, De Zwaantjes ‘82, re-
aliseerde met dertig uit dertig ronde cij-
fers. Teamgenoot Nico van den Heuvel
verloor ondanks 34 treffers na 31 po-
gingen. In klasse twee vestigde Bart
Wilmsen van Vriendenkring de aan-
dacht op zich met 29 caramboles na
28 beurten. ONA B kon de vlag hijsen
in de derde klasse. Felicitaties gaan uit
naar Wim Verberne, Jan Harmsen, Bert
Steevens en Gerrit van de Schaaf. Ge-
rard Berkenhamer droeg als reserve
ook een steentje bij. In klasse vier viel
Jos Hover op met zestien treffers na vijf-
entwintig pogingen. Hij evenaarde de
hoogste serie van zeven.   

Driebanden speelweek 13
Bloemen voor Internos in de tweede
klasse. Twan van Roy, Toon van Lies-
hout, Patrick Manders en Harrie Bakker
haalden het kampioenschap binnen. In
de derde klasse bleek Peter Jonker goed
voor zestien caramboles na negentien
beurten. Klasse vier had met Sjef Hik-

HGL A kampioen in de eerste klasse. Vlnr: Ivan van Oosterhout, Roland Jonker,
Wim Ceelen en Frank Jonker. Foto: Wout Verspaget

Derde klasse driebanden DBB

Wim Verberne eindigt met 
achttien punten na negen duels
Namens kampioen ONA B behaalde
Wim Verberne in de derde klasse van
het driebanden in de Deurnese Biljart-
bond (DBB) een maximaal resultaat. De
Zeilberger verzamelde de volle achttien
punten na negen partijen. Zeven wed-
strijden won hij voor de maximale vijftig
beurten. Twee keer bleek hij na vijftig
pogingen succesvol op percentage ge-
scoorde caramboles. In zijn beste partij
tikte hij de 25 treffers al na 25 beurten
bij elkaar. Het algemeen moyenne
steeg van 0.494 naar 0.632 en de
hoogste serie was zes.

Fusieclub SVN/Marmabar 

Foto: Jan Rosmulder

In de Marma Bar aan Hoofdstraat 81 in
Liessel speelden tot en met het seizoen
2014-2015 drie verenigingen in de
Deurnese Biljartbond (DBB). Dit waren
Steeds Vooruit, VIOS en Nooit Gedacht.
Na enkele besprekingen heeft men be-
sloten om te gaan fuseren. De nieuwe
naam wordt SVN/Marmabar. Voor het
nieuwe seizoen worden nog de afzon-

derlijke PK’s van elke club gehouden.
Met de fusie zijn er meer mogelijkheden
tot het vormen van de teams in de libre-
en driebandencompetitie. Ook in de DBB
laat de vergrijzing sporen achter. Voor-
zitter van de fusieclub is Jan van Ooster-
hout. Martin van de Water fungeert als
penningmeester en Peter van den Beke-
rom neemt het secretariaat op zich.  

Editie 23 Open Kessels driebandentoernooi 

Ron Völke de beste Biej Ton en Marij

In de eerste halve finale leek Dré
Steeghs (25 car) tegen Hans van Lier
(18 car) na twintig beurten met 18-10
op weg naar de eindstrijd. Steeghs
scoorde in de volgende zes pogingen
nog slechts één keer terwijl Van Lier
toen zijn ontbrekende acht treffers pro-
duceerde. De 19-18 eindstand leverde
na vijfentwintig omlopen moyennes op
van respectievelijk 0.760 en 0.720. De
tweede halve finale werd een spannend
duel tussen Ron Völke en Cor van Erp,
die beiden 23 caramboles te maken
hadden. Völke won nipt met 23-21 na
43 pogingen. Van Erp versloeg aanslui-

tend Steeghs in de wedstrijd om de der-
de plaats. In de partij om de eerste plek
en de wisselbeker hadden Ron Völke en
Hans van Lier een moeizame start ge-
zien de 2-3 tussenstand na tien beurten.
Völke kwam als eerste in zijn ritme en
hij trok met 23-13 na 46 pogingen aan
het langste eind. De kortste partij kwam
met 19 caramboles na slechts 22 beur-
ten op naam van Nico Noorbeek. John
Timmermans, die het materiaal weer pri-
ma verzorgde, scoorde met zeven tref-
fers de hoogste serie. Het was weer een
geslaagd toernooi met dank aan orga-
nisator Jacques van den Beuken.

Als winnaar van 2015 is een van de trouwste deelnemers door de jaren
heen uit de bus gekomen: Ron Völke. De kapper uit Reuver versloeg
Hans van Lier in de finale van het 23e Open Kessels driebandentoernooi.
In café-zaal Biej Ton en Marij waren er twintig deelnemers.

Vlnr: Cor van Erp, Dré Steeghs, Ron Völke en Hans van Lier. Foto: Jan Rosmulder

spoors van Steeds Vooruit een speler
met 18 uit 27. Jacq Crommentuijn reali-
seerde 14 treffers na 29 pogingen. Wil-
ly van den Bekerom zorgde in klasse vijf
voor elf caramboles na 27 beurten. 

Driebanden speelweek 14
In de slotweek werd het bij een 4-0 tus-
senstand tussen De Zwaantjes en HGL A
nog spannend in de eerste klasse. Ivan
van Oosterhout won toen echter van
Hans Vermulst en daarmee ging de titel
naar HGL A, dat eerder Wim Ceelen en
Roland Jonker zag verliezen. Frank Jon-
ker sierde het kampioenschap op met
een 31-43 (31) zege op Nico van den
Heuvel. Jonker eindigde met een alge-
meen moyenne van 1.120 als beste spe-
ler van de afgelopen competitie. De eer
voor de hoogste serie van tien carambo-
les ging eveneens naar Frank Jonker, al
moest hij wel Nico van den Heuvel en
Johnny van Melis naast zich dulden. VI-
OS baarde met twee biljarters opzien.
Martin van de Water met 25 treffers na
25 beurten en Frits van Seccelen via 20
uit 27. In klasse twee eindigde Christ
van der Heijden namens De Zwaantjes
'82 eenzaam aan kop met een reeks
van liefst achttien punten. Toon Steevens
en Piet Berkers waren in klasse drie
goed voor een serie van zeven. In de
vierde klasse greep TBK de titel door
Turfke A slechts één punt voor te blijven.
Felicitaties voor Jack van Eckendonk,
Bert van de Heuvel, Jos Hover en Jaap
Kuijpers. Er finishten drie spelers met een
reeks van zeven: Wim Henst (HGL), Sjef
Hikspoors (Steeds Vooruit) en Jos Hover.
Edwin Munsters vestigde namens ’t Turf-
je A de aandacht op zich met 19 treffers
na 22 pogingen. Jack Crommentuijn
kwam tot 14 uit 21. In klasse vijf had
Neerkandia de langste adem. Het feest
was voor Joost Pijpers, Kees Leijssen,
Bas Geers en Patrick Hoefnagels. Leijs-
sen realiseerde met zeven caramboles
tevens de hoogste serie.

Bij vereniging OVNA in Ommel

Vriendenkring 2 runner-up 
bij Lolaar nederlaagtoernooi 2015
Vriendenkring 2 was 6 juni te gast bij
het Lolaar nederlaagtoernooi. Het team
uit Deurne scoorde 115%. Het bezet
daarmee de voorlopige tweede plaats,
achter OVU met een percentage van
122. De Liesselse vereniging Steeds
Vooruit is op zaterdag 20 juni de vol-
gende tegenstander. Er zijn tot nu toe
drie overwinningen en twee nederlagen
behaald.  Nieuwe teams zijn van harte

welkom om in te schrijven. Zie voor
meer informatie de site www.astensebil-
jartbond.nl en kijk dan bij Nederlaag-
toernooien Lolaar/OVNA.  
Team Plaats %
1. OVU Deurne-Zeilberg 122
2. Vriendenkring 2 Deurne 115
2. De Karper Mierlo-Hout 101
3. Vriendenkring Deurne 81
4. Nooit Gedacht Asten 78

http://www.astensebil-jartbond.nl
http://www.astensebil-jartbond.nl
http://www.astensebil-jartbond.nl
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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 !

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.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
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Europees kampioenschap klassieke teams in Rosmalen

Vitkov Praag opvolger Etikon 
bij De Hazelaar

De nieuwe Europese kampioen klassieke teams is Vitkov uit Praag met Ed-
dy Leppens, Marek Faus en Wolfgang Zenkner. Het thuisspelende Etikon
werd in de halve finale afgetroefd door DBC Bochum, dat in de finale zijn
meerdere moest erkennen in Vitkov. Het succes van de nieuwe Europese
kampioen was het resultaat van het collectief. ,,We hebben alle drie heel
sterk gespeeld'', beschouwde Eddy Leppens het toernooi na. ,,Wolfgang
Zenkner won beslissende partijen, Marek Faus was heel sterk in het 71/2,
ik speelde niet bijzonder, maar wel goed in de eerste partij en won in de
finale in één beurt.''

Door: Frits Bakker

De Sportfoyer van De Hazelaar in Ros-
malen had gehoopt op een nieuw,
groot succes van Etikon met zijn gelou-
terde kampioenen Henri Tilleman, Pa-
trick Niessen en Jean Paul de Bruijn,
maar aan de hegemonie van het
prachtige team kwam uitgerekend voor
eigen publiek een onverwacht eind.
Henri Tilleman was na zijn stop nog niet
terug op zijn oude niveau, Patrick Nies-
sen liep tegen een mokerslag van Tho-
mas Nockemann aan in het 71/2 (200-
0 in 1 beurt) en Jean Paul de Bruijn
bleek kwetsbaarder dan in voorgaande
jaren in zijn specialiteit bandstoten. De
Zeeuw liet weliswaar een prachtige se-
rie van 109 zien, maar verloor op een

belangrijk moment met 120-78 in tien
beurten van Ludger Havlik. 
Vitkov uit Praag, gesponsord door
Mr. Vitek, de gepensioneerde zaken-
man die eigenaar was van Drukkerij
Anag, speelde een onberispelijk toer-
nooi met twee maximale overwinningen
(6-0) in de poulefase, een overwinning
op Andernos in de halve finale en ten-
slotte de winst op DBC Bochum in de fi-
nale.
De Duitsers hadden hun grote kwalitei-
ten gedemonstreerd in de halve finale
tegen Etikon, toen Thomas Nockemann
won van Patrick Niessen (in één beurt)
en Ludger Havlik verrassend won van
Jean Paul de Bruijn in het bandstoten.
Daardoor moesten Henri Tilleman en
Sam van Etten in het 47/2 hun partij

Vitkov Praag. Foto: Paul Brekelmans

Carambole/Kofferweb.nl 
nationaal kaderkampioen

Foto: Wendy Verschoor

Op 30 en 31 mei werd bij biljartcen-
trum Samonda in Den Haag de finale
gespeeld van de nationale kadercom-
petitie. De Poedel, ’t Groene Hart,
HWA Hotel van Krimpen en Carambo-
le/Kofferweb.nl hadden zich geplaatst
voor deze eindstrijd. Al snel werd dui-
delijk, dat het een nek- aan nek race
zou worden tussen ’t Groene Hart en
Carambole/Kofferweb.nl. Omdat de
botsing tussen deze twee formaties in re-
mise eindigde, gaf het aantal partijpun-

ten de doorslag. Dit was met minimaal
verschil in het voordeel van Carambo-
le/Kofferweb.nl. Tijdens deze wedstrijd
speelden Ian Krieken en Marco Kivits de
hoofdrollen, door in twee beurten onbe-
slist te finishen.

Team Plaats WP PP % car
1. Carambole / Kofferweb.nl Rumpt 5 17 - 7 90.28
2. 't Groene Hart Naaldwijk 5 16 - 8 93.22
3. De Poedel Nijkerk 2 9 - 15 75.97
4. HWA Hotel van Krimpen Alblasserdam 0 6 - 18 74.62

(tussenstand 200-199 in 3) niet meer uit-
spelen.
Vitkov Praag versloeg Andernos in de
andere halve finale, waarin Marek Faus
in het 71/2 met 200-48 in 2 beurten
won van Peter De Backer en Wolfgang
Zenkner baas was over Bernard Bau-
doin: 120-66 in 11. Nicolas Gerassim-
opolos leidde op dat moment in het
47/2 tegen Eddy Leppens (121-98 in
8), maar ook die partij kon bij een 4-0
voorsprong van Vitkov worden stilge-
legd.
De finale tussen Vitkov en DBC Bochum
bleef spannend tot het einde. Thomas
Nockemann was als eerste aan de fi-
nish van de drie wedstrijden: de Duitser

versloeg Marek Faus in het 71/2 met
200-17 in 3 beurten. Vijf minuten later
was Eddy Leppens in het 47/2 in één
beurt uit tegen Sam van Etten (250-17),
zodat het bandstoten tussen Wolfgang
Zenkner en Ludger Havlik de beslissing
moest brengen. Toen de twee eerste
partijen uit waren (met een tussenstand
van 2-2) leidde Zenkner tegen Havlik al
met 103-25 in vier beurten. De Duitser
van Vitkov kwam niet meer in gevaar en
won met 120-36 in 7 beurten.
Het was voor Vitkov Praag de eerste Eu-
ropese titel en het eerste grote succes in
de historie van het team, dat dit jaar Ed-
dy Leppens aantrok en daardoor als
collectief nog sterker is geworden.

Wapen van Liempde/RegioBank 
wint kaderbeker op percentage

Bij Samonda in Den Haag heeft het
Wapen van Liempde/RegioBank zich op
basis van percentage caramboles de
kaderbeker toe geëindigd. In de finale te-
gen ’s-GBC werd met 4-4 gelijk gespeeld.

Met 88.19% tegen 70.78% sloeg de
balans duidelijk door in het voordeel van
de Brabanders. De Ram uit Roosendaal
werd derde en BC Maarland-Arrows
Dakservice eindigde als vierde.

Wapen van Liempde/RegioBank. Foto: Wendy Verschoor

Nieuw topteam bij biljartcentrum Goirle

Vlnr: Robert Stevendaal, Peter Rijckaert, Frans van Hoeij, Adrie Pols, 
Wilbert van Dijke. Ton van Eekelen en Frans Hendriks ontbreken op de foto.
Foto: Joke van Hoeij

Met ingang van het nieuwe seizoen,
speelt er onder de naam Goirle-
Nemeco een topteam in Biljartcentrum
Goirle.  De nieuwe formatie met Wilbert
van Dijke, Ton van Eekelen, Frans

Hendriks, Fans van Hoeij. Adrie Pols,
Peter Rijckaert en Robert Stevendaal
start in de eerste divisie. De thuiswed-
strijden worden gespeeld aan de
Kloosterstraat 30 in Goirle.

Café Biljart Feestzaal 
“Biej Ton en Marij”

Dorpstraat 36 - 5995 AZ Kessel
06 2034 5561

Tot ziens “Biej Ton en Marij”
www.cafebiejtonenmarij.nl

www.facebook.com/biejtonenmarijbiejtonenmarij

http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarijbiejtonenmarij
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NK poolbiljart bij Sportcentrum Ames in Deurne

Uitslag 14.1
Heren
1. Marco Teutscher
2. Ivo Aarts
3. Aziz Moussati
3. Roy Gerards

Dames
1. Tamara Peeters
2. Melissa Rademakers
3. Karen Kroon
3. Micha Beuriot

Senioren
1. Jim Telfer
2. Jesse Thehu
3. Djay Latuputty
3. Gijs van Helmond

Junioren
1. Jan van Lierop
2. Cyriel Ledoux
3. Kaylash Persad
3. Joey Haegmans

Pupillen
1. Mitchel Knuever
2. Bjorge Masselink
3. Quinten Pongers

Erepodium NK dames 8-ball met vlnr: Melissa Rademakers, Tamara Peeters,
Priscilla Thehu en Elise Qiu

Erepodium NK heren 8-ball met vlnr: Jan van Lierop, Ivo Aarts en 
Richard Eijmberts. Marco Teutscher ontbreekt

Erepodium NK senioren 10-ball met vlnr: Jim Telfer, Jesse Thehu, 
Gijs van Helmond en Jimmy Worung

3. Joel van Wordragen

Meiden
1. Megan Rademakers
2. Kyenna Marcic
3. Chayenna van Op-
pen
3. Erinn Masselink

Uitslag 10-ball
Heren

1. Ivo Aarts

2. Jelle Kijlstra
3. Fauzi Halaby
3. Arya Sohrabi
Dames
1. Tamara Peeters
2. Nathalie Seichter
3. Chantal Arntz
3. Relinde Knijn
Senioren
1. Jesse Thehu
2. Jim Telfer
3. Gijs van Helmond
3. Jimmy Worung
Junioren
1. Jan van Lierop

2. Kaylash Persad
3. Joey Haegmans
3. Cyriel Ledoux
Pupillen
1. Mitchel Knuever
2. Joel van Wordragen
3. Kyenna Marcic
3. Yannick Verhees
Meiden
1. Kyenna Marcic
2. Chayenna van Op-

pen

3. Tara Verharen
3. Megan Rademakers

Uitslag 9-ball
Heren
1. Marc Bijsterbosch
2. Jesse Thehu
3. Jur Kous
3. Michel Drenth
Dames
1. Melissa Rademakers
2. Karen Kroon
3. Anna Huang
3. Tamara Peeters

Senioren
1. Jesse Thehu
2. Martijn Woonings
3. Jimmy Worung
3. Norman Bakker
Junioren
1. Jan van Lierop
2. Kaylash Persad
3. Leroy Marcic
3. Cyriel Ledoux
Pupillen
1. Mitchel Knuever
2. Richard Barendregt jr.
3. Quinten Pongers
3. Joel van Wordragen

Meiden
1. Megan Rademakers
2. Roxanne Overeem
3. Kyenna Marcic
3. Tara Verharen

Uitslag 8-ball
Heren
1. Ivo Aarts
2. Jan van Lierop
3. Marco Teutscher
3. Richard Eijmberts

Dames
1. Tamara Peeters
2. Melissa Rademakers
3. Elise Qiu
3. Priscilla Thehu
Senioren
1. Jimmy Worung
2. Jesse Thehu
3. Arno Hartman
3. Ronald van Adrichem
Junioren
1. Jan van Lierop
2. Joey Haegmans
3. Cyriel Ledoux
3. Kaylash Persad

Pupillen
1. Quinten Pongers
2. Bjorge Masselink
3. Joel van Wordragen
3. Richard Barendregt jr. 
Meiden
1. Kyenna Marcic
2. Roxanne Overeem
3. Chayenna van Oppen
3. Megan Rademakers

Foto’s: Jan Rosmulder

Erepodium NK junioren 9-ball met vlnr: Kaylash Persad, Jan van Lierop, 
Cyriel Ledoux en Leroy Marcic

Erepodium NK pupillen straight pool met vlnr: Bjorge Masselink, 
Mitchel Knuever, Quinten Pongers en Joel van Wordragen

Erepodium NK meiden straight pool met vlnr: Kyenna Marcic, 
Megan Rademakers, Chayenna van Oppen en Erinn Masselink
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Editie 3 van Deurne City Classic

Alex Lely brengt 9-ball 
op zijn naam bij Ames in Deurne

Karl Boyes met 9-6.
Ook Lars Kuckherm
9-8 en Cabello 9-7
waren een maatje te
klein voor de erva-
ren Nederlander.
Ortmann rekende af
met een paar land-
genoten van Lely.
Huidji See 2-9 en
Marc Bijsterbosch 8-
9 trokken aan het
kortste eind. Tegen
Joshua Filler was Oli-
ver Ortmann in de
halve eindstrijd via
9-7 de beste. DCC
betekende het laatste
evenement voor
wedstrijdleider Gino
de Ruyter. Overige
winnaars, voor zo-
ver terug te vinden
op de site van Deur-
ne City Classic:

Bankpool: 
1. Joshua Filler, 2. Benjamin Baier
One Pocket: 
1. Alex Lely, 2. Pepijn de Wit 
9-ball Challenge: 
1. Florian Hammer, 2. Roy Gerards
Master of the tables: Alex Lely

Vlnr: Alex Lely en Oliver Ortmann. Foto: Jan Rosmulder

Tijdens de derde Deurne City Classic
heeft Alex Lely in de finale van het 9-ball
de Duitser Oliver Ortmann zonder
problemen met 9-5 opzij gezet. Daar-
mee werd hij de opvolger van Niels
Feijen, die in sportcentrum Ames ont-
brak. Lely versloeg eerder op de dag

98-jarige Harrie van Oudheusden
kampioen
Dat biljarten een sport
voor het leven is, heeft
Harrie van Oudheusden
onlangs bewezen. In de
onderlinge competitie
van biljartvereniging An-
toniushof werd de bijna
99-jarige biljarter over-
duidelijk kampioen. Tij-
dens de finale was hij
zijn medefinalist Jo Kerk-
hof duidelijk de baas.
Na een moeizame start
van zes poedels, kreeg
Van Oudheusden vleu-
gels en liet zijn tegenstan-
der met opeenvolgende
series kansloos. Met een
gemiddelde van 1.11
haalde hij de titel binnen. 
Het is nu zo’n 85 jaar ge-
leden dat de Waalwijker
voor het eerst kennis
maakte met de biljart-
sport. Op het tafelbiljart
van zijn vader leerde hij
de eerste caramboles ma-
ken. Met glinsterende
ogen vertelt de krasse bewoner van zorg-
centrum Antoniushof over vroeger. "In de
jaren dertig was het hard werken en lan-
ge dagen maken. Ik verdiende drie gul-
den per week, dus van biljarten buitens-
huis kwam weinig. Later werkte ik naast
mijn administratieve loopbaan bij een le-
derwarenbedrijf ook nog voor de krant.
Toen gingen we op zaterdagmiddag
wanneer we om 13.00 uur waren afge-
werkt met persmensen naar Thalia biljar-
ten. Dat was het café van de vader van
Rini van Bracht. Ik zie de kleine Rini nog
om het hoekje komen kijken. Hij kwam
nog niet boven het biljart uit. Na de fusie
van het lederwarenbedrijf ben ik over-
stapt en werd chef de bureau van het

Nieuwsblad van het Zuiden. Toen ik op
mijn 65e met pensioen ging kreeg ik
meer tijd om te biljarten en sloot me aan
bij een groepje biljarters die regelmatig
bij café De Langstraat langs het spoor
een balletje gingen stoten.” Zo hij zelf be-
aamt is Harrie van Oudheusden nooit
een echte ster geweest. “Ik ben blij met
mijn huidige libre gemiddelde van 0.70”
grapt hij. Al met al geniet de op 30 juli
1916 geboren Brabander al bijna zijn
gehele leven van het biljarten. In Waal-
wijk bleef hij als correspondent van Bra-
bants Dagblad actief tot zijn 95e jaar.
Hij ziet al uit naar het nieuwe seizoen,
waarin hij alles op alles gaat zetten om
zijn titel te verdedigen.

Harrie van Oudheusden is bijna 99 jaar, maar biljart
nog steeds met plezier. Foto: Ad Smout

Van Wanrooy Transport levert licentie in

Holland Mineraal trekt 
Therese Klompenhouwer aan
Holland Mineraal heeft het recente ver-
trek van Jelle Pijl naar HCR Prinsen
Haarlo adequaat opgelost door het
aantrekken van Therese Klompenhou-
wer, de huidige wereldkampioene bij
de vrouwen. De 32-jarige Nijkerkse
was al langer in het vizier van de Lo-
chemse formatie na haar goede presta-
ties in Nederland en in het buitenland. 
Holland Mineraal en haar spelers zijn
dan ook zeer content dat ze kiest voor
Lochem. Of er meer wijzigingen plaats
gaan vinden bij Holland Mineraal is
nog onduidelijk. Door de goede team-
prestaties in de afgelopen jaren trekken
diverse clubs uit Nederland en het bui-
tenland aan de spelers. Teamcaptain
Ronny Hazewinkel verwacht eind juni
zijn team voor het aankomende seizoen
rond te hebben.

Harrie van de Ven 
naar Roosendaal
Harrie van de Ven, vorig seizoen nog
derde man bij Van Wanrooy Transport
in Oosterhout, wordt in Roosendaal
kopman van De Vriendenkring/De
Distel. Deze formatie gaat uitkomen in
de eerste divisie. Naast aanvoerder

Harrie van de Ven spelen Ad Koorevaar
en Kai Siepman afwisselend op bord
twee. Sven van Orshaegen en Wim Pel-
ders maken het korps vaste spelers com-
pleet. John Brouwers, René Kuijstermans
en Jordy de Kruijf fungeren als reserve.

Inleveren licentie
Ad Broeders laat desgevraagd weten,
dat hij de eredivisielicentie van Van
Wanrooy Transport gaat inleveren. “Ik
heb tot het laatste moment mijn uiterste
best gedaan om de zaak financieel
rond te krijgen. Helaas is me dat niet
gelukt” aldus een teleurgestelde Broe-
ders. “Zelf heb ik een paar contacten
lopen om in de eerste divisie te gaan
spelen. Ik ga me nu alleen met het bil-
jarten bezig houden en geen sores
meer als teamleider”.

Ladies Crazy Diamond Driebanden-
toernooi voor Sylvia Eckel
Sylvia Eckel heeft bij
De Ram in  Roosen-
daal het Ladies Cra-
zy Diamond Drie-
bandentoernooi op
haar naam geschre-
ven. Het Ladies Cra-
zy Diamond Toer-
nooi werd voor de
eerste keer georga-
niseerd bij De Ram
en is een initiatief
van Francine van
Yperen. Zij heeft de
vijftien dames ver-
zameld en ook de
gelden voor de or-
ganisatie bijeenge-
bracht.
De bedoeling is om
meer dames aan het
driebanden brengen,
waarbij Café de Ram
natuurlijk een uitsteken-
de gelegenheid is. Het
werd een spannend
toernooi, met gezellig-
heid en sportiviteit als
belangrijk onderdeel. Ondanks het
maximum van 40 beurten dreigde de
tijdsduur uit de hand te lopen. In overleg
tussen de wedstrijdleider Robin van den
Bosch, Francine en Peter van Dongen
werd besloten om op zaterdag met één
partij per deelnemer in te korten. Dit
vooral omdat er nog  een  demonstra-
tiepartij van Gerwin Valentijn tegen een
Cochita look a like (van het songfestival
2014) en de kastelein had nog een
heerlijke barbecue verzorgd. Om te
voorkomen dat men ook op zondag in
tijdnood zou komen werden de te ma-

ken caramboles verhoudingsgewijs
aangepast en het maximum aantal
beurten ingekort tot 35. Om ongeveer
17.30 uur konden de prijzen worden
uitgereikt. Winnares werd Sylvia Eckel,
die over het hele toernooi maar één ca-
rambole te kort kwam. Ze werd gevolgd
door Natasja Lassche, die ook de prijs
van de procentueel hoogste serie won,
en door Jet de Wit. Het evenement zal
volgend jaar een vervolg krijgen en toe-
gevoegd worden aan de lijst met suc-
cesvolle toernooien die jaarlijks bij De
Ram worden gehouden.

Sylvia Eckel

Topteam Berkelland nu definitief
De samenstelling van Topteam Berkel-
land is bekend. Na Eddy Leppens, Roy
van Raij, Sven Daske en
Marek Faus blijft ook Alain Remond in

Haarlo spelen. De Fransman zal het
bandstoten voor zijn rekening nemen.
Hoe en wie en welke spelsoort speelt
zal later bepaald worden. Roy van

Raaij gaat de meeste wedstrijden spe-
len samen met Marek Faus. “Ik denk,
dat we goed moeten kijken wie onze
tegenstander is en wanneer we thuis
spelen. Met deze namen moeten we ze-
ker weer bij de play-offs komen” aldus
Dinand Prinsen. die met vol vertrouwen
het nieuwe seizoen ingaat.

http://www.fleurenbiljarts.nl
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