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Bij biljartcafé Jorissen

Buffalo.nl sponsor in Den Haag

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

®

Op zondag 30 augustus werd in biljartcafé Jorissen te Den Haag in de ere-
divisie driebanden de wedstrijd tussen Buffalo.nl en Post Luchtkanalen ge-
speeld. Buffalo.nl is de nieuwe sponsor van het viertal dat voorheen als bil-
jartcafé Jorissen hoge ogen gooide. Voorafgaand aan het duel stelde Roy
Budde, sales manager bij Buffalo.nl uit Amsterdam, de nieuwe sponsor
voor.

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

De Distel biljarts
Dealer van 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

Onder vlnr: Cor Trampe, teamleider en Roy Budde, sales manager bij Buffalo.nl.
Boven vlnr: Herman van Daalen, Glenn Hofman, Jean van Erp en Jeffrey Jorissen.
Foto: Jan Rosmulder

”Met trots zijn wij de komende twee jaar
sponsor van dit team hier in Den Haag.
We zijn zeer blij dat we hier deel van uit
mogen maken. Dankzij Henk en Catry
Jorissen, en dankzij ook de spelers. We
begonnen al eerder als persoonlijke
sponsor van Glenn Hofman en nu dus
ook van dit geweldige eredivisieteam.
Vanaf het eerste contact voelde het wat
ons betreft meteen goed en ook gezellig.
Aangezien ik hier nu sta, neem ik aan
dat dit wederzijds is. Nu het na jaren
van neergang weer wat beter lijkt te

gaan met de biljartsport, is het voor ons
als bedrijf eindelijk weer mogelijk om
wat terug te doen voor de sport in het al-
gemeen. Onze insteek is dan ook om
niet twee jaar, maar nog vele jaren daar-
na naamdrager te zijn van dit team. Ho-
pelijk kunnen we elkaar als bedrijven de
komende jaren versterken en beide
groeien tot iets moois.
Biljartcafé Jorissen zit al vele jaren met
passie in het biljarten. Wij bestaan reeds
sinds 1923.

Voor vervolg zie pagina 3
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Burgmans Biljarts wisseltrofee

Ad Burgmans beste golfer 
van driebanden groot spelers

Vlnr. René Dericks, Ad Burgmans, Frank van Rooij, Erik Vijverberg, Jan de Groot
en Marcel van Berkel. Foto: Lia van Loon

In Veldhoven organiseerde Ad Burg-
mans voor de tweede keer een golftoer-
nooi voor driebanden groot spelers.
Moest hij vorig jaar genoegen nemen
met de tweede plaats achter Marcel van
Berkel, nu was Burgmans zelf de beste
van de zes deelnemers. De speler van
de biljartzaak uit Luyksgestel bleef Frank
van Rooij voor, die als runner-up eindig-
de. De derde plaats was voor Marcel
van Berkel die in de eindstand werd ge-

volgd door René Dericks. Plek vijf ging
naar Jan de Groot en Erik Vijverberg
sloot de rij. De “longest” kwam op
naam van winnaar Ad Burgmans. De
eer voor de “neary” ging naar Frank
van Rooij. Het bleek weer een zeer ge-
zellige golfdag en dus is de datum van
editie drie ook al bekend. Iedere biljar-
ter die driebanden groot speelt, kan
zich nu al bij Burgmans opgeven voor
deelname op zondag 12 juni 2016.

NK bandstoten en driebanden dagcompetitie

Nationale titels in Hilversum en Leusden
Bij OSO in Hilversum werd in drie klas-
sen het NK bandstoten dagcompetitie
gehouden. Bij BV ’75 in Leusden streed
men in drie klassen voor de Nederland-
se titels dagcompetitie driebanden.
Bandstoten 1e klasse Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Nissen RBC Doetinchem 6 2.14 13
2. Willem Bakker OBV 4 1.86 7
3. Hans van Capel De Plas 2 1.84 14
Bandstoten 2e klasse
1. Chris van de Laar Stedendriehoek 4 1.36 6
2. Wim Draijer Bollenstreek 4 1.43 8
3. Theo Reintjes Doetinchem 2 1.38 10
4. Pieter Brull OSO 2 1.38 6
Bandstoten 3e klasse
1. Martien Dofferhoff Bollenstreek 6 1.27 8
2. Henk Oldenkamp OBV 4 1.00 8

De 3 kampioenen bandstoten met vlnr: 
2e klasse Chris van de Laar, 1e klasse Henk 
Nissen en 3e klasse Martien Dofferhoff. 
Foto: Wim van Dijk

Erepodium driebanden 1e klasse. 
Foto: Wim Roseboom

3. Jan van der Geest ROAC 60+ 2 0.95 6
4. Joke van Alebeek De Hazelaar 0 0.63 5
Driebanden 1e klasse Vereniging Pnt Gem HS
1. Wim Roseboom De Beurs 5 0.63 4
2. Frans de Valk Orderbos 3 0.54 2
3. Joop de Man Croydon 2 0.60 5
4. Jaap Hoogenboezem Schollevaar 2 0.60 3
Driebanden 2e klasse
1. Joep van Loon De Bun 5 0.63 6
2. Piet Vos Crooswijk 3 0.43 5
3. Wiebe Pomper OBC 2 0.37 3
4. Simon van Capel De Plas 2 0.28 3
Driebanden 3e klasse
1. Harry Fijn DOS 4 0.47 5
2. Ad Smits NAL 4 0.28 2
3. Henk Schutte OBC 3 0.30 2
4. Jan Willem van der Vliet OBC Randstad 1 0.27 4

WK titel voor Tae Kwan Kim 
in eigen land
GURI – De 19-jarige Koreaan Tae
Kwan Kim, een jonge broer van
de voormalige wereldkampioen
Haeng Jik Kim, heeft in eigen land
de wereldtitel bij de junioren vero-
verd. Daarmee trad hij in de voet-
sporen van de viervoudige kampi-
oen bij de junioren. Tae Kwan Kim

versloeg in de finale een andere
Koreaan, Jun Tae Kim met 35-30 in
30 beurten.
Door: Frits Bakker
Het tijdperk van de Kim's in de wereld
van het driebanden, met de betreurde
Kyung-Roul als grote voorloper en Ha-
eng Jik als briljante en meest getalen-
teerde jonge speler, heeft weer een ta-
lent voortgebracht. Tae Kwan Kim, stu-
dent aan de hogeschool, nota bene re-
serve voor dit WK, werd onverwacht
gekroond tot winnaar.
Twee dagen voor de start kreeg hij te
horen dat hij mocht invallen als vijfde
Koreaan, omdat de twee Colombianen
niet kwamen opdagen. Zonder voorbe-
reiding, na een moeizame start in de
voorronden, versloeg Kim daarna eerst
Berkay Karakurt, een andere grote
kanshebber, daarna in de halve finale
Jung Ju Shin en tenslotte in de finale de
grote favoriet Jun Tae Kim, die al twee
keer eerder op een wereldpodium had
gestaan. Voor het WK waren geen
Nederlandse spelers uitgenodigd.
Naam                                           Moy   
1 Tae Kwan Kim (Korea) 1.250
2 Jun Tae Kim (Korea) 1.286
3 Adrien Tachoire (Frankrijk) 0.983
3 Jung Ju Shin (Korea) 1.386
5 Berkay Karakurt (Turkije) 1.213
6 Yusuke Mori (Japan) 1.301
7 Patrick Butora (Oostenrijk) 0.831 
8 Matthieu Franck (Frankrijk) 0.834
9 Manuel Lindao (Ecuador) 1.200
10 Jung Hae Chang (Korea) 0.964
11 Joao Ferreira (Portugal) 0.964
12 Geoffrey Dresselaerts (België) 0.729
13 Arda Gungor (Turkije) 0.688
14 Myungwoo Cho (Korea) 1.122
15 Jesus Rico (Spanje) 1.086
16 Mahmoud Ayman (Egypte) 0.493
Hoogste gemiddelde: 
Yusuke Mori 1.301
Hoogste serie: Berkay Karakurt 14.

1e klasse ankerkader 38/2

Nationale voor-
wedstrijden bij 
De Eekhoorn
Op 10 en 11 oktober wor-
den er op camping De Eek-
hoorn nationale voorwed-
strijden in de eerste klasse
ankerkader 38/2 gespeeld.
De partijlengte is 250 ca-
ramboles. Op beide dagen
is de aanvang om 11.00
uur bepaald en de plaats
van handelen is Seterseweg
4 in Oosterhout.

Deelnemers
Naam Vereniging
1. Jan de Bruin HWA
2. Piet van Dooren Dubac
3. Ies ’t Mannetje Honky Tonk
4. Adrie Pols BC Goirle
5. Tonnie v/d Wetering Dos ‘71

Wilt u ook redactionele aandacht
in De Biljart Ballen? Bel: 0416-343819

Nat. voorw. AK 47/2 ereklasse

Uitslag Wijchen
Naam Pnt Gem HS
1. Dennis Timmers 6 26.51 218
2. Hans Klok 6 20.39 137
3. Michel van Silfhout 4 28.11 146
4. Martijn Egbers 4 22.29 170
5. Peter de Bree 0 16.51 122

1064 partijen gespeeld 
tijdens De Ram Zomercup
Vlak voor aanvang van de nieuwe com-
petitie werden in Roosendaal de finales
gespeeld van De Ram Zomercup. de 90
deelnemers speelde verdeeld over vijf
klassen in totaal 1064 partijen. Door de
nieuw aangelegde klimaatregeling in
café De Ram kon de hele zomer, on-
danks het soms erg hete weer, onder
heerlijk koele omstandigheden ge-
speeld worden. De finales van het libre
in de 2e klasse en dames werden even-
als de 2e klasse driebanden op zater-
dag 22 augustus afgewerkt. Op zon-
dag werden de 1e klasse libre en de 1e
klase driebanden beslist. Na de finales,
waarvan er drie werden afgesloten met
een shoot-out van drie beurten, kwamen
de volgende eindstanden tot stand.

Libre dames
1e Marleen Matthijssen
2e Linda Wagemakers
3e Jeanne Backx
4e Wilma Pattiruhu

Libre 2e klas
1e Cor Hermus
2e Lea Christen
3e Johan Knook
4e Lian van Dongen

Driebanden 2e klas
1e Kees Traas
2e Leo Gabriëls
3e Teun Helmons
4e Jolanda Hazenbroek

Driebanden 1e klas
1e Danny Godschalk
2e Theo van Meel
3e Henk Schneijderberg
4e Ali Aljilji

Libre 1e klas
1e Piet de Jong
2e Peter van Dongen
3e Arian Heeren
4e Danny Koeijvoets

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
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mailto:j.rosmulder@chello.nl
mailto:twgrafisch@gmail.com
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Het volgende
nummer 

verschijnt
21 oktober

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 14 oktober

Kampioenenregen tijdens twintigste 
Simonis Biljartlaken Landsfinale

Hotel Stadt Lobberich/BCT werd kampioen in de tweede divisie driebanden.
Vlnr: Karl-Heinz Gertzen, Rob Mans, Paul Savelkoul en John van Tienen. Tom
Löwe ontbreekt op de foto. Thuisbasis is café-biljartzaal Van Tienen aan Kalden-
kerkerweg 19 in Tegelen. In seizoen 2015-2016 is Hotel Stadt Lobberich/BCT
ingedeeld in poule twee van eerste divisie driebanden. Foto: André van Hattum

De twintigste Simonis Biljartlaken Landsfinale die van 26 t/m 28 juni in
Sportcentrum Merwestein te Nieuwegein werd gehouden heeft weer een
reeks aan landskampioenen opgeleverd. Ondanks de levende discussie
om het festijn te decentraliseren is dit voor velen het hoogtepunt van het
biljartseizoen. Gedurende drie dagen streden de gewestelijke kampioenen
uit de verschillende klassen om de hoogste eer; de nationale titel.

Eindstanden
Klasse A driebanden groot
1. ’t Pleintje West-Brabant
2. DVO West-Friesland
3. De Veemarkt Doetinchem e.o.

Klasse B1 driebanden klein
1. Carambole N.o. Overijssel
2. Bolwerk '81 Duinstreek
3. De Bloemenmarkt West-Brabant

Klasse B2 driebanden klein
1. Baracuda West-Brabant
2. DOS ’71 Oss
3. BV Oud Diemen Amsterdam

Klasse C1
1. BV B.V.V. '75 Berkel en Slinge
2. De Bergerie Woerden e.o.
3. Biljartc. Goirle Midden-Brabant

Klasse C2
1. Sombroek Langedijk Den Haag
2. Onder Ons ’67 Duinstreek
3. Ons Thuis Betuwe-Veenendaal

Klasse C3
1. De Stompetoren West-Friesland   

2. ABC ’t Töpke Venlo En Omstreken  
3. De Harmonie Groningen-Drenthe

Dagcompetitie libre
1. De Bleek Friesland 
2. Crooswijk Rotterdam   
3. Wieringermeer '85 N/W Nederland

Damesbeker
1. De Plas Veen en Rijnstreek
2. Club 70 Duinstreek
3. ’t Kempke Z.-Limburg

Tweede divisie driebanden
1. Hotel Stadt Lobberich/BCT
2. Thekes Park Tivoli

Derde divisie driebanden
1. Cafédepijp.nl
2. De Viersprong/TS Metals
3. Albert Heijn Van Rijn

Vierde divisie driebanden
1. Noordelingen Harlingen 
2. B.C. Tegelen 3 
3. De Haven 3

BV Carambole, ofwel De Zware Jongens, met vlnr: Hendrik Bakker, Marcel
Krikhaar, Peter Timmer en Richard Vogelzang, streken de hoogste eer op in de
eerste klasse driebanden klein. Thuislokaal is café-biljart ‘t Vossenhol aan Spoor-
straat 7 in Daarlerveen. Het team is actief in het district Noord-Oost Overijssel.
Foto: André van Hattum

Cees van Oosterhout overleden
Met het overlijden op 7 juli van Cees van Oosterhout hebben we afscheid moe-
ten nemen van een grootheid uit de biljartwereld. Hij mag worden beschouwd
als één van de grootste biljarters die ons land heeft gekend. De bondsridder, die
op 31 augustus 1930 in Rotterdam werd geboren veroverde in de periode van
1950 tot 1985 alle Nederlandse titels, behoudens het 47/1. Als tijdgenoot van
o.a. Henk Scholte, Tiny Wijnen, Henk de Kleine, Bert Teegelaar en Hans Vultink
vervulde hij daarnaast verschillende functies op bestuurlijk gebied. Als propa-
gandist van de biljartsport verzorgde hij ook regelmatig commentaar bij tv-uit-
zendingen.

Duitsland wint Coupe van Beem, 
België tweede, Nederland derde

Het jonge Duitse biljartteam met zijn talenten Simon Blondeel, Lukas Blon-
deel en Michael Range heeft in België de driekamp om de Coupe van Beem
gewonnen. De jaarlijkse landenwedstrijd met de jeugdteams van Duits-
land, België en Nederland op handicap in het libre werd deze keer geor-
ganiseerd door Biljartclub Gilde Hoger in Kortrijk.
De Duitsers prolongeerden de zege die
vorig jaar werd behaald in Afferden en
voerden na de dubbele ontmoeting de
ranglijst aan voor België en Nederland.
Simon Blondeel, die met 50.27 het
hoogste gemiddelde haalde, was een
van de spelers die voor de Duitsers de
matchpunten binnen moest halen. Ook
Lukas Blondeel, Enrico Ercolin, Ton
Schulz en Marcel Back droegen door
winstpartijen hun steentje bij. Blondeel
schitterde onder meer met een serie van
329, Gérôme Dieu met 246.
Voor Nederland viel Daan Glissenaar
van ABC 't Töpke op door twee keer
van Michael Ramge te winnen. 250-24
uit 6 en 250-55 uit 4.
De Duitsers speelden twee keer gelijk te-

gen België (8-8) en versloegen Neder-
land met 10-6 en 11-5. Nederland won
de eerste ontmoeting van België met 10-
6, de return werd door de Belgen ge-
wonnen met 10-6. Daardoor eindigde
Duitsland met 6 punten, België met 4 en
Nederland met 2.
Sportbestuurder Frederik van Moor van
de organiserende club sprak na afloop
van een vlekkeloos toernooi met veel
mooie wedstrijden en een uitstekende
publieke belangstelling.

Het Duitse team bleef België en Nederland voor. Foto: www.billiardsphoto.com
© F. De Moor/W.Seynhaeve

Buffalo.nl sponsor
in Den Haag
Vervolg van de voorpagina

In het begin alleen biljart, tegenwoordig
ook bijvoorbeeld tafeltennis en vooral
fitness.
Henk en Catry, bedankt voor deze kans
en we hopen nog vele jaren hier te mo-
gen komen.
Maar uiteindelijk zijn het de spelers die
het moeten doen. In de nabije toekomst
elk met een eigen Buffalo naamkeu!
Daar werken we momenteel hard aan
en binnenkort uiteraard ook te koop. Bij
dezen, Glenn, Jean, Jeffrey en Herman.
Het laatste woord is toch echt aan jullie.
Maak er een fantastisch jaar van. 
Onze hoop is om samen mooie dingen
te gaan beleven, op sportief en per-
soonlijk vlak.
Heel veel succes! Ook voor de tegen-
standers van vanmiddag.” Na afloop
van de wedstrijd stond een 6-2 thuisze-
ge op het scorebord.

In Memoriam Jan Janson
Op 27 juli is Jan Janson overleden. Janson (87) was wellicht
de meest beroemde supporter van de biljartsport die er te vin-
den was. Overal ter wereld werd hij met open armen ont-
vangen. Zoals een van de Nederlandse topbiljarters op Fa-
cebook schrijft: “Met pijn in mijn hart vernomen dat onze gro-
te biljartvriend Jan Janson is overleden. De biljartsport verliest
hiermee zijn grootste supporter. En veel biljarters over de he-
le wereld een goede vriend en fijn mens die altijd wel een
grap of scherpe opmerking klaar had staan. Heb zelf meni-
ge toernooien en competitiewedstrijden met hem mogen
meemaken en kan oprecht zeggen dat ik hem ontzettend zal
missen.” Janson wordt ook door een andere bekende driebandenspeler als volgt
omschreven: “Jan was altijd belangstellend, vroeg altijd: Hoe is het met je werk,
hoe is het met het gezinnetje. Doe je pa en ma de groeten van mij, niet vergeten
hè. Jan was een warm en goed mens, vele toernooien meegemaakt. Je kon al-
tijd bij hem terecht. JAN we zullen je missen, het ga je goed.” Jan Janson was
ook bekend als voormalig uitbater van biljartcentrum Rembrandt in Arnhem. 

http://www.billiardsphoto.com
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Champion Biljarts in Arnhem nu Hofleverancier

Aan dit predicaat Hofleverancier bij
Koninklijke Beschikking worden zeer
strenge eisen gesteld en uitreiking vindt
pas plaats als:
- het een bedrijf betreft dat 100 jaar be-
staat

- dit 100 jaar ononderbroken in de fa-
milie is gebleven

- onderscheidend is in zijn branche
- innoverend is in zijn branche
- vooruitstrevend is in zijn branche
- verder is dit onderhevig aan vele toet-
singen zoals een financieel rapport
over vele jaren van een registeraccoun-
tant als ook een toetsing vanuit de
Arbowetgeving.

Als een bedrijf aan al deze strenge pun-
ten voldoet mag deze een aanvraag in-

dienen waarna dit wordt getoetst en be-
oordeeld, bij de meeste bedrijven wordt
dit overigens niet gehonoreerd. Deze
toetsing vindt eerst plaats op gemeente-
lijk niveau, dan provinciaal, dan de Se-
cretaris van de Koning en uiteindelijk
bepaalt de Koning zelf of deze wordt
toegewezen of niet. In totaal duurde
deze aanvraag meer dan één jaar. 

Geschiedenis van Champion Biljarts

Het betreft een echt familiebedrijf dat al
langer bestaat dan 100 jaar. Voor
1915 heette het bedrijf Hout & Ivoor
draaierij Nijenhuis en vanaf 27 juli
1915 tot op heden onder de naam
Champion Biljarts. 

Overgrootvader van Henry, Hendrik
Nijenhuis, is hiervan de oprichter.
Daarna hebben zijn zonen Henk, Joop
en Frans Nijenhuis het bedrijf geleid tot
aan de Tweede Wereldoorlog. In 1938
is Joop Nijenhuis (opa van Henry) een
filiaal gestart in Nijmegen waar hij
tweemaal door bombardementen alles
is kwijtgeraakt. Het hoofdfiliaal in Arn-
hem, in de Spijkerstraat, werd toen nog
steeds geleid door Frans Nijenhuis. De
zoon van Joop Nijenhuis, Henk, ofwel
de vader van Henry, heeft in 1965 de
leiding over het bedrijf in Arnhem ge-
kregen en is in 1987 eigenaar gewor-
den. 
In 1988 is Henry Nijenhuis bij zijn ou-
ders in het bedrijf gestart waarna hij in
1990 als vennoot is aangesteld. Henry
heeft Champion Biljarts uiteindelijk in
2002 overgenomen. Daarmee is hij in-

middels de vijfde Nijenhuis en vierde
generatie die zich met man en macht
inzet voor dit prachtige traditionele be-
drijf in de biljartvakhandel. De zesde
Nijenhuis en daarmee de vijfde genera-
tie is/zijn inmiddels weer in aantocht.
Een belangrijke activiteit is altijd ge-
weest het leveren, onderhouden en re-
pareren van biljarts. Hierin heeft
Champion Biljarts dan ook een toon-
aangevend bestand van 1600 vaste
klanten. Het betreft uiteraard horecaon-
dernemingen, maar ook particulieren en
overheidsinstanties zoals wijk- en buurt-
centra, gevangenissen, etc. 
Champion Biljarts levert een brede lijn
artikelen in de segmenten: carambole-
biljarts, poolbiljarts, snookertafels, voet-
baltafels en airhockeytafels. 
Zie voor meer informatie:
www.championshop.nl.Op donderdag 16 juli ontving Henry Nijenhuis namens Champion Biljarts

uit handen van de burgemeester van Arnhem, drs. H.J. Kaiser, het predi-
caat Hofleverancier bij Koninklijke Beschikking. Hofleverancier is Koninklijk
maar dan voor het MKB. Het werd een bijzonder mooie bijeenkomst aan
Malburgse Sluis 23 te Arnhem.

Vlnr: Nick Nijenhuis, Fanny Nijenhuis, Sacha Nijenhuis, Burgemeester drs. 
H.J. Kaiser, Luuk Nijenhuis, Henry Nijenhuis, Joyce Nijenhuis, Henk Nijenhuis,
Trudy Nijenhuis. Foto: Jan Rosmulder.  

Vlnr: Henry Nijenhuis, Burgemeester drs. H.J. Kaiser, Luuk Nijenhuis, 
Sacha Nijenhuis, Fanny Nijenhuis. Foto: Jan Rosmulder.

Nat. voorr. libre extra klasse

Jan Liebregts ongeslagen 
Biej Ton en Marij in Kessel

Tijdens een nationale voorronde libre
klein extra klasse eindigde Jan Liebregts

met elf punten na zes duels bovenaan.
In zijn thuisbasis café-zaal Biej Ton en

Boven vlnr: Jan Liebregts, Marcel Schattenkerk en Philip Dierijck. 
Onder vlnr: John Koopmans, Wim Strik en Jan Brueren. Foto: Jan Rosmulder 

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Eurotour 9-ball Leende kozoom.com 30 sept – 4 okt
Worldcup driebanden Istanbul kozoom.com 12-18 okt
Bandstoten FFB toernooi Saint-Quentin kozoom.com 16-18 okt
Driebanden Frans kampioenschap dames kozoom.com 17 okt
Libre Frans kampioenschap dames kozoom.com 18 okt
Driebanden Lausanne Billard Masters kozoom.com 20-22 nov
Driebanden WK in Bordeaux kozoom.com 1-5 dec
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 13-19 dec
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com en eurotouronline.eu.

Martij te Kessel hield de speler van de
organiserende vereniging De Maasoe-
ver het beste moyenne over van 16.46.
Marcel Schattenkerk, terug van wegge-
weest, sloot op de tweede plaats af. De
biljarter van BC Tegelen zette met 179
caramboles de hoogste serie in de boe-
ken. Ook was hij met 225 treffers na
slechts vijf beurten, gemiddelde 45.00,
goed voor de kortste partij. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Liebregts De Maasoever 11 16.46 120
2. Marcel Schattenkerk BC Tegelen 8 14.69 179
3. Wim Strik De Maasoever 6 14.88 100
4. John Koopmans De Maasoever 6 11.07 114
5. Philip Dierijck BC Tegelen 3 7.97 37
6. Jan Brueren SSV 2 10.67 61

Driebanden eerste divisie poule 2

Volle buit Ripa 
Recycling/Pearle
Biljartcentrum Arnhem – Ripa Recy-
cling/Pearle 0-8. Ronny Daniels was
namens de bezoekers de beste van ie-
dereen. De Belg verzamelde de vijfen-
veertig caramboles na dertig beurten en
dat betekende moyenne van 1.500.
Kay de Zwart zegevierde met 1.111
ruim. Jens van Dam 1.025 en Francis
Forton 1.022 hadden beiden een mar-
ge van twee caramboles aan de finish.
Daniels realiseerde met tien treffers de
veruit hoogste serie. 

http://www.championshop.nl
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Opbrengt ten behoeve van stichting Metakids

Dick Jaspers bezorgt Lars van de Mortel
onvergetelijke dag in De Mixx

Vanwege zijn moeilijke periode en vele
ziekenhuisbezoeken door de stofwisse-
lingsziekte (lchad) werd voor Lars van
de Mortel een onvergetelijke dag geor-
ganiseerd. In café De Mixx te Geldrop
was niemand minder dan Dick Jaspers
bereid gevonden om aan te treden te-
gen Van de Mortel. De opbrengst ging
naar de stichting Metakids die onder-
zoek doet naar stofwisselingsziekten.

Het werd een gedenkwaardige middag
voor Lars van de Mortel. Hij mocht twee
partijtjes van 25 caramboles drieban-
den spelen tegen Jaspers. Dick gaf
daarbij veel tips aan zijn jeugdige
tegenstander en ook voor het talrijke pu-
bliek verzorgde Jaspers extra toelich-
ting. Paul Brekelmans fungeerde als ar-
biter. Al met al een prima geslaagd ini-
tiatief van Alex van Deursen.

Vlnr: Lars van de Mortel en Dick Jaspers. Foto: Jan Rosmulder

In Memoriam 
Wim Schoon

Op woensdag 3 juni kreeg vereniging 't Vrijthof Libre
uit Oirschot het bericht van overlijden van Wim
Schoon op dinsdag 2 juni. Wim was vanaf 1 septem-
ber 2007 lid van de vereniging.
Hij was een goed lid. Dit vooral door het mede orga-
niseren van wedstrijden en als biljarter bleek Wim in-
zetbaar bij diverse teams voor district Kempenland.
Op computergebied was hij heel handig, in het bij-
zonder bij het beheren van de website biljartvereni-
ging ’t Vrijthof.

Invitatietoernooi op matchtafels

Marc Roofthooft zegeviert in 
biljart & poolcentrum Hilvarenbeek

Met zes spelers van de BBHO (Biljart-
bond Hilvarenbeek en omstreken) en
twee deelnemers van team W. van der
Sanden werd in biljart & poolcentrum
Hilvarenbeek een invitatietoernooi drie-
banden georganiseerd. Op de twee
matchtafels werden over de twee avon-
den 28 wedstrijden gespeeld van twee
sets over telkens tien caramboles. Maar
liefst vier spelers maakten de hoogste
serie van zes treffers, namelijk Richard
Berkelmans, Marc Roofthooft, Toon van
den Heuvel en Eric Aerts. De kortste set

werd gespeeld door
Roofthooft en de
Belg, tevens eindwin-
naar, had slechts
twee pogingen no-
dig, erg knap. 
Al bij al een leuk
toernooi waarbij ve-
le biljartliefhebbers
uit de omstreken van
Hilvarenbeek zijn ko-
men kijken en heb-
ben genoten van het
getoonde spel. 
Dank aan Mario de
Wolf voor het be-

schikbaar stellen van het materiaal en
de lekkere hapjes. 
Tekst met dank aan deelnemer/wed-
strijdleider Frans Netten. 
Naam Pnt Gem HS
1. Marc Roofthooft 12 0.808 6
2. Richard Brekelmans 10 0.747 6
3. Eric Aerts 8 0.653 6
4. Toon van den Heuvel 8 0.614 6
5. Frans Netten 6 0.517 5
6. Carlo Aerts 6 0.508 4
7. Marcel Persoons 5 0.550 5
8. Bart van Burmanje 1 0.429 5

Winnaar Marc Roofthooft. Foto: Jan Rosmulder. 

Corrie Noorman, 
arbiter van district Oss overleden 
Op dinsdag 18 augustus is in aanwezigheid van velen
uit de de Osse biljartfamilie Corrie Noorman gecre-
meerd. Zij was, tot een noodlottige val 2 jaar geleden,
op vele manieren actief en dienstbaar voor onze biljart-
sport. 
Tijdens de afscheidsdienst memoreerde Jeannette Ha-
braken, arbiter en lid van het districtsbestuur juist die
dienstbaarheid. “Hoe vaak is er niet een beroep gedaan
op Corrie, juist omdat ze nooit “nee” zei. En zo’n beroep
dat was altijd op een laat, zo niet hèt laatste moment. Als
wij – het districtsbestuur – weer eens in onze maag zaten
met een toernooi, dan zeiden we “Touché” en we belden
Corrie. En vervolgens was het hele toernooi weer in ver-
trouwde handen. Had de arbiterscoördinator weer een gat in zijn rooster: als het
enigszins kon, was Corrie wel beschikbaar.”  
Eén van de drijvende krachten van de Osse biljartsport is niet meer. Aanvanke-
lijk als uitbater van café de Noorman in Oss, later met haar schoonzoon spil van
biljartvereniging Touché, altijd weer actief als wedstrijdleider, bestuurslid, arbi-
ter, speler. Het moge duidelijk zijn: afgelopen 18 augustus was een droevige
dag voor het hele district Oss. Het was leuk, dat Corrie afgelopen mei op het ju-
bileumtoernooi van district Oss nog even kwam kijken. Alle biljarters zijn dank
verschuldigd aan Corrie voor al die jaren die zij zich voor hen heeft ingezet. Zij
zullen Corrie, die 76 jaar is geworden, niet vergeten. 

Driebanden extra klasse 26-27 september

Nationale voorronde 
bij Van Tienen in Tegelen
In café-biljartzaal Van Tienen aan
Kaldenkerkerweg 19 in Tegelen vindt

op 26 en 27 september een nationale
voorronde driebanden klein extra klasse
plaats. Moyennes van 1.000 en hoger
terwijl de partijlengte vijftig caramboles
is. Aanvang beide dagen om 11.00
uur.
Naam Vereniging
1. Harrie v.d. Boogaard BC Tegelen
2. Wil Janssen DLS
3. Rob Mans BC Tegelen
4. Wilco Meusen Concordia
5. Paul Valckx Inaborg
6. Marco Wolfs KOT ’50
7. Roy Zielemans De Oase

Driebanden 3e klasse
district Veluwezoom

Nico Degen 
winnaar in Arnhem
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Nico Degen WCK 10 0.403 7
2. Michael Joostink Petersberg 10 0.382 4
3. Lena Borstel WCK 10 0.367 4
4. Henk Schreurs Snelpost 9 0.310 4
5. Harrie van Langen Snelpost 6 0.370 4
6. Jan Beers Rembrandt 5 0.227 4
7. Peter Holstege Renkum 4 0.293 4
8. Ron Lieferink Elderhof 2 0.230 5

www.debiljartballen.nl

http://www.debiljartballen.nl
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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

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!

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

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

2 matchtafels 2.84 x 1.42
2 biljarts 2.30 x 1.15

Biljartcentrum 
de Molen

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

De openingstijden zijn op woensdag vanaf 19.00 uur, 
vrijdag vanaf 13.00 uur tot 24.00 uur, 

op zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur.

Met toernooien of wedstrijden of na telefonisch overleg
ook op andere tijden open. Tel. 0497-337939

Café-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

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 !

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 

http://www.thekes.nl
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.eurobiljarts.nl
mailto:bert@eurobiljarts.eu
http://www.bcdemolen.nl
mailto:info@bcdemolen.nl
mailto:w.siemens@kpnplanet.nl
mailto:info@cafebiljartsiemens.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
http://www.tankertje.nl
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Finale in De Zwaan te Middelbeers

Henk van Kollenburg 
driebandenkampioen van Oirschot

Liefst 35 biljartliefhebbers gaven zich
op voor dit toernooi. De deelnemers
werden verdeeld over zes voorrond-
epoules in verschillende lokaliteiten in
Oirschot en Middelbeers. 
Dit gezelligheidstoernooi wordt ge-
speeld op gemiddelde. Voor iedereen
dus gelijke kansen.
Alle poulewinnaars en de beste twee
van de rest, plaatsten zich voor de fina-
le.
Deze was op zaterdag 13 juni bij café
de Zwaan in Middelbeers. De finalisten

waren ingedeeld in
twee poules en er
werd gespeeld op
twee biljarts. De
twee poulewinnaars
kwalificeerden zich
voor het beslissende
duel. Uiteindelijk
ging de finalepartij
tussen Mark van de
Bosch en Henk van
Kollenburg. Kollen-
burg moest er 15
maken en Van de
Bosch 16. De spelers
bleven steeds bij el-
kaar tot een beurt of
vier voor het eind.
Toen maakte Henk

van Kollenburg de beslissende serie van
drie en was Mark van de Bosch ge-
klopt.

Naam
1. Henk van Kollenburg
2. Mark van de Bosch
3. Martien Heijms
4. Frank Vugts
5. Albert Hoppenbrouwers
6. Jan Priems
7. Vincent van de Loo
8. Frits Machielsen

Vlnr: Mark van de Bosch en Henk van Kollenburg.
Foto: Berty Kuijpers

Bij Overkamp in Eibergen

Nieuwe arbiters Berkel en Slinge

De deelnemers waren vlnr: Stacey Gilbride, Femke Dijk. Thomas Kuiters, 
Yorick Meinen (op de stoel), Carola Ransijn en Willy Ars. Links Hans Berkhout
en rechts Wim Schmitz. Op de achtergrond de demospelers Johan Jansink, 
Kevin Broekhuis, Clemens Bargerink en Marco Ubbink. Foto: Ton Ars

Op zaterdag 20 juni zijn er zes kandi-
daten geslaagd voor de cursus arbiter
1. Men startte met acht deelnemers uit
het district Berkel en Slinge. Helaas
haakten door omstandigheden twee
cursisten vroegtijdig af. 
Onder leiding van Wim Schmitz en Jo-
han Jansink wisten de overige zes kan-
didaten het certificaat te behalen. Exa-
minator Hans Berkhout kon om 15.00

uur bekend maken dat alle zes kandi-
daten geslaagd waren. Er ging  een
hoeraatje op van blijdschap. Allen van
harte gefeliciteerd.  Dank gaat ui-
teraard eveneens uit naar biljartcentrum
Overkamp in Eibergen voor het be-
schikbaar stellen van de locatie en het
materiaal, de docenten en natuurlijk
naar Hans Berkhout. Ook de voorspe-
lers hartelijk bedankt.

Mede mogelijk gemaakt door Van Esch Biljarts

Biljarten bij Zorgcentrum Hof 
van Bluyssen in Asten

Een lang gekoesterde wens is gereali-
seerd met het plaatsen van een biljart
naast het restaurant van Zorgcentrum
Hof van Bluyssen in Asten. Al jaren was
er de vraag vanuit verschillende bewo-
ners van het verzorgingstehuis om te
kunnen biljarten in Hof van Bluyssen.
Het vinden van een geschikte plaats
bleek de grootste belemmerende factor.
Dankzij medewerking van de Congre-
gatie in Asten is een grote kast ver-
plaatst waardoor er ruimte is ontstaan
om een biljart te plaatsen. De firma Van
Esch Biljarts uit Asten werd benaderd en
met de deskundigheid van één van de
bewoners werd een bezoek gebracht
aan Van Esch, alwaar een mooi biljart
werd gepresenteerd. Ondertussen werd
contact gezocht met ONA. Dit is een
kringloopwinkel waarvan de opbrengst
geheel ter beschikking wordt gesteld
aan verenigingen, stichtingen en instel-

lingen in de gemeenten Asten en Some-
ren. Op de vraag of zij een financiële
bijdrage zouden willen leveren aan de
aanschaf van een biljart werd positief
gereageerd. Dankzij de bijdrage van
ONA en het passende aanbod van Van
Esch Biljarts, wordt er inmiddels volop
gebruik gemaakt van het biljart. Voor
het gebruik zijn de kosten vijftig cent en
hiervan wordt het biljart onderhouden.
Later dit jaar zal met de opbrengst van
de zomermarkt de aankleding rondom
het biljart in stijl worden verzorgd. De
eerste geluiden zijn al in de wandel-
gangen opgevangen over een biljart-
toernooi van de bewoners tegen de
medewerkers. Men is nog op zoek naar
personen die op vrijwillige basis zo nu
en dan een uurtje met een bewoner
kleinschalig willen komen biljarten. 
Interesse: https://zorgvoorelkaar.com/
hulpvragen/34625

In de fraaie vestingstad Ravenstein

Helene van Aarle 
uitbater café-zaal D’n Tijd
Sinds begin juni
staat Helene van
Aarle achter de
tap van café-zaal
D’n Dijk aan
Maasdijk 36 te
Ravenstein. 
In deze bijzonder
fraaie stad was
het horecacom-
plex eerder be-
kend onder de
naam café Ons
Thuis. Biljartvere-
niging KOT heeft
er haar thuisbasis.
Door de komst van een derde bil-
jart zijn de mogelijkheden voor het
organiseren van toernooien nog
verder vergroot.   
De naamswijziging naar café-zaal D’n
Dijk geeft al aan dat de nieuwe uitbater
een andere koers volgt. De mogelijkhe-
den zijn bijna onbeperkt: feesten, partij-
en, koffietafels, bijeenkomsten, verga-
deringen, verzamelplaats voor groe-
pen, oplaadpunt voor elektrische fiet-
sen, kleine kaart met verse producten,
residentie voor verenigingen. Biljartver-
eniging KOT heeft 29 leden en vierde
onlangs het 70-jarig bestaan. De huidi-
ge kastelein stelde voor alle leden nieu-
we tenues beschikbaar. De komst van
een derde 2.30 tafel heeft de mogelijk-
heid tot het organiseren van toernooien
nog verder uitgebreid. Dit kan individu-
eel maar ook voor teams. In de bouw-
vak werd al het vermaarde Van Hin-
thum - Stoltz toernooi 2015 georgani-
seerd, in vier spelsoorten. Meer infor-
matie daarover vindt u elders in deze
Biljart Ballen. Daar kan iedereen ook le-
zen hoe de districtsfinale Oss in de der-
de klasse driebanden klein in café-zaal
D’n Dijk is verlopen. Van 12-14 novem-
ber staat de finale libre derde klasse op
het programma. Ook in het bandstoten
vindt er in de derde klasse een eindstrijd
plaats en wel van 18-20 februari 2016.
De actieve uitbater geeft aan dat er in
december 2015 een driebanden klein
toernooi volgt, waarvan informatie en

opgave nog volgt. Direct aansluitend
aan de teamcompetities staat er een tri-
atlontoernooi op de planning. Vereni-
ging KOT heeft seizoen 2015-2016 vijf
teams in de districtscompetitie Oss. Dat
zijn: 1 x B1 team, 2 x C1 en 2 x C3
teams. 

Unieke ligging en 
mogelijkheden
Café-zaal D’n Dijk is, zoals de straat-
naam al vermeld, aan de Maas gele-
gen. Gasten hebben er op het terras
dan ook een prachtig uitzicht op de om-
geving. Veel toeristen en dagjesmensen
strijken dan ook neer bij D’n Dijk. Men
is per trein en buurtbus prima bereik-
baar. Twee carnavalsverenigingen en
een motorclub hebben er al hun onder-
dak. Nieuwe verenigingen zijn altijd
welkom. 
Openingstijden:
Maandag: 10.00 – 18.00 uur
Dinsdag-donderdag: 18.00-01.00 uur
Vrijdag 18.00-02.00 uur
Zaterdag 18.00 – 03.00 uur
Zondag 12.00 - 01.00 uur 
Uiteraard zijn de openingstijden flexi-
bel. Bij evenementen en toernooien wor-
den ze naar behoefte aangepast. Meer
informatie is te vinden op de website
www.cafezaaldndijk.nl. Ook op Face-
book is men actief via de pagina Café-
Zaal D’n Dijk. Iedereen is van harte uit-
genodigd om met eigen ogen de nieu-
we ontwikkelingen van café-zaal D’n
Dijk te aanschouwen.

Helene van Aarle. Foto: Jan Rosmulder

Vereniging DBC Budel stopt
Na een bestaan van 28 jaar gaat bil-
jartvereniging DBC Budel stoppen. Per
30 september 2015 houdt de club op te
bestaan. De vereniging had op het
hoogtepunt circa dertig leden, nu is het
ledenaantal zover gedaald dat het niet

langer mogelijk is om door te gaan. Na-
mens de vereniging bedank ik iedereen
die op een of andere manier tot steun is
geweest in de afgelopen jaren.
Namens DBC Budel, 
Pierre Brandts, voorzitter.

https://zorgvoorelkaar.com/
http://www.cafezaaldndijk.nl
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Langstraat 6 
5851 BE Afferden (Lb)
Telefoon 0485-531257
matshoek@home.nl

Restaurant De Matshoek
Café-Zaal
Eigenaar: M. Kepser

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.

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

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

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

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

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

‘T HANGIJZER

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig
Clublokaal van: 

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden
van groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

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

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 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

Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.nl 

mailto:matshoek@home.nl
mailto:biljart@roetienen.nl
http://www.cafedezwaan.nl
mailto:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.bctegelen.wordpress.com
http://www.hetoventje.nl
http://www.h
mailto:Info@hotel-wilhelmina.nl
http://www.cafeturfke.nl
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Frans Pelders
Houtduif 34
5161 SG Sprang-Capelle
tel. 06 128 150 82
e-mail: info@evenementenshop.com
website: www.evenementenshop.comEvenementenshop.com

Vlnr: Gerard ten Lohuis, Rob Pot, Brian ter Braak, Peter Heutinck en 
Paul Wissink. Foto: www.biljartenhaarlo.nl

Kader poule 4

Peter Heutinck uitblinker bij zege
HCR Prinsen in Haarlo

Het kaderteam van HCR Prinsen is
goed begonnen. In een nieuwe
prachtige ambiance wisten de ka-
dristen een 6-2 winst te behalen tegen
BV Zandweerd. Peter Heutinck beet het
spits af en deed dat meer dan voortref-
felijk. In slechts vier beurten liet hij
tegenstander Toon Haverkort volkomen
kansloos en sloot af met een serie van
127 (140-3). Rob Pot kon zijn eerste
wedstrijd voor HCR Prinsen niet omzet-
ten in winst. Ondanks de ruime voor-
sprong van Pot na zes pogingen, 59-
11, moest hij de overwinning laten aan

Pavlos Karaberis die middels een reeks
van 63 in twaalf omlopen finishte: 140-
160.
Brian ter Braak won in elf beurten.
Tegenstander Tom Temmink kon in het
begin goed volgen maar had na series
van 54 en 43 niets meer in te brengen
getuige de 200-81 cijfers. Gerard ten
Lohuis debuteerde met winst op Bert van
Essen. Ten Lohuis, die in 2009 voor het
laatst actief was in de kadercompetitie,
speelde solide en gaf Van Essen geen
kans en realiseerde na een slotserie van
27 via 110-71 na negentien beurten. 

Libre derde klasse jeugd op 3 en 4 oktober

NK bij De Hazelaar in Rosmalen
Op 3 en 4 oktober wordt bij Sportfoyer
De Hazelaar aan de TM Kortenhorst-
laan 6, in Rosmalen de nationale finale
derde klasse libre voor de jeugd gehou-
den. Het aantal te maken caramboles is
30 en de organisatie is in handen van
BV De Hazelaar. 
Op beide dagen begint men om 10.30
uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Daphne Klappe Kamper BC 0.85
2. Arno Coenradi Eerste Glanerburgse 0.79
3. Joyce Coumans De Witte Hoeve 0.75
4. Maarten Mosch De Liefhebber 0.67
5. Dennis Schrijver De Liefhebber 0.66
6. Rowan Kremer Amorti 0.65
7. Tycho Schoofs ABC ’t Töpke 0.61
8. Nicky Gillessen Inaborg 0.54

Cynthia van Peer en Coba van Oers
de sterksten bij Dames koppeltoernooi
Tijdens het Roosen-
daalse kermisweek-
end 5 en 6 septem-
ber werd bij de Ram
weer een jaarlijks
terugkerend toernooi
gespeeld. Dit keer
het Dames koppel-
toernooi. Ook nu
waren weer twaalf
koppels actief tijdens
dit super gezellige
evenement, waarbij
geen punt werd weg-
gegeven en dus ge-
streden werd tot de
laatste snik. Uit deze
sfeervolle strijd kwa-
men Cynthia van
Peer en Coba van
Oers als sterksten
naar voren. Zij be-
haalden op basis
van de Belgische tel-
ling bijna het volledig aantal punten na-
melijk 64.200 van de 66.000 te beha-
len punten.

Eindstand
1. Cynthia van Peer en Coba van Oers

64.200
2. Jeanne Backx en Wilma Lazeroms

62.000
3. Elly Schalk en Jet de Wit     60.429
4. Kitty Meesters en Marij Martens

58.949
5. Anneke Mulders en Cor Dagevos

58.098

6. Lenie Aantjes en Diana Biermann
56.524

7. Marion de Graaf en Diana Embregts
54.927

8. Elly v.d. Heuvel en Corina van Oers
53.313

9. Toke Hennekam en Therja Maas
48.857

10. Rosita Rommers en Guillaime v. Erven
47.897

11. Ella van Loon en Bianca Spaapen
46.783

12. Toke Bogers en Rietje Focke
41.000

Cynthia van Peer en Coba van Oers

Lucien Maas en Jeanne Backx kampioen
veteranen dames 2015 bij De Ram

Lucien Maas en Jeanne Backx

Bij De Ram in Roosendaal werd het
jaarlijkse veteranen heren/dames kop-
peltoernooi gespeeld. Twaalf koppels
speelden op zaterdag en zondag tel-
kens drie partijen verdeeld in drie pou-
les. In de gezellige en koele ruimte wer-
den de wedstrijden met veel plezier af-
gewerkt, op zaterdag onderbroken
voor soep en broodjes en op zondag
voor een lekker broodbuffet. Nadat alle
koppels zes partijen hadden gespeeld
werd de stand gebaseerd op de

Belgische telling op-
gemaakt.
Eindstand
1. Lucien Maas - 
Jeanne Backx

61.970
2. Paul Hendrikx -
Rietje Focke

61.907
3. Ad Goorden - 
Cor Dagevos

60.000
4. Ger van de Heu-
vel - Elly van de Heu-
vel

57.581
5. Krijn Paantjesa -
Cynthia van Peer

56.615
6. Maarten den 

Hollander -            Rosita Rommers 
56.604

7. Cor Hermus - Lucia de Jong  54.653
8. Chiel Mulders - Anneke Mulders

53.333
9. Clemens v. Tiggelhoven - Lea Christen

50.593
10. Paul van Gastel - Lenie Aantjes

49.347
11. Jos Verschuren - Jolanda Hazenbroek

48.667
12. Piet van Steen - Toke Bogers

46.075

De kampioenen waagden zich, ondanks de hitte, na de huldiging toch even
buiten voor de foto. Foto: Henry Thijssen
Onder voor Nederlandse begrippen
bloedhete temperaturen werd bij Sport-
foyer De Hazelaar in Rosmalen van 3
t/m 5 juli het jaarlijkse Mart van der
Heijden arbiterstoernooi afgewerkt. De
verkoeling werd dan ook gezocht in de
van airco voorziene biljartzaal.
Bij het libre kon Theo van Beekveld uit
Heeswijk-Dinther als winnaar worden
gehuldigd, terwijl de hoofdprijs in het
bandstoten naar de Ravensteinse Henk
Schaap ging. 
Het driebanden klein werd een prooi
voor Marco Ubbink uit Aalten en Ton

van Heumen (Spijkenisse) zegevierde
bij het driebanden groot. De hoogste
eer bij het 38/2 was voor Leo van der
Heijden uit Wateringen.

Bloedhete strijd tijdens 
arbiterstoernooi in Rosmalen

mailto:info@evenementenshop.com
http://www.biljartenhaarlo.nl
http://www.evenementenshop.com
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Biljarten slaat de weg in naar een positiever imago

’We moeten onze sport beter verkopen’

Als het aan de twee voorzitters ligt, gaat
de KNBB stappen zetten naar een posi-
tiever imago. ,,We moeten onze sport
beter verkopen’’, vindt zowel Jaap La-
brujère als Bennie Deegens. ,,We moe-
ten bedenken hoe we mensen beter aan
ons kunnen binden.’’
Wij stelden, aan de vooravond van een
nieuw seizoen, tien vragen aan de twee
beleidsmakers voor carambole en drie-
banden.

1. Waar kijk je met grote voldoening op
terug als we het vorige seizoen onder
de loep nemen, zowel bestuurlijk als
sportief?
Jaap Labrujère: ,,Zeker naar onze
landsfinale in Nieuwegein, die was dit
jaar heel bijzonder. Veel publiek en
mooie wedstrijden. Zelf heb ik zeer ge-
noten van de dameswedstrijden. Zeer
gedisciplineerd en keurig aan de tafel,
eigenlijk zouden er veel meer dames
moeten biljarten. Het is wel onze doel-
groep.’’ 
,,Ja… en natuurlijk ook de Europese
kampioenschappen in Brandenburg
waren voor ons weer succesvol.’’
,,Bestuurlijk was het geen succesvol
jaar, maar na het mislukken van de fu-
sie hebben we wel grote stappen voor-
waarts gezet en daar houd ik me aan
vast. Leren van het verleden, maar altijd
vooruitkijken is mijn motto.’’ 
Bennie Deegens: ,,Sportief gezien heb-
ben het KVC bestuur (Carambole),
waarvan ik toen nog deel uitmaakte en
de familie Prinsen van HCR Prinsen in
Haarlo een huzarenstukje afgeleverd,
toen de Grand Dutch was teruggege-
ven. In een tijdbestek van drie weken,
met de steun van enkele sponsoren na-
tuurlijk, kon dit prachtige evenement
toch doorgang vinden.’’
,,Bestuurlijk ben ik minder tevreden over
het afgelopen seizoen. Er is ontzettend
veel tijd en energie in de fusie tussen

KNBB en KVC ge-
stopt. Dat was een
enorme aanslag op
mijn privéleven, zon-
der het gewenste re-
sultaat voor de bil-
jartsport. Maar ook
hieruit heb ik lering
getrokken. Het geeft
mij weer een goed
en beter inzicht in de
toekomst.’’

2. Wat hadden we in
jouw visie beter kun-
nen of moeten doen?
Bennie: ,,We heb-
ben het te weinig
over de sport gehad.
Te vaak vergeten we
dat we er voor de le-
den zijn en dat onze
primaire taak is dat
we de belangen van
’al onze leden’ moe-
ten behartigen. We

leven te veel op eilanden met ieder zijn
eigen belangen. Een visie ontwikkelen,
met daaraan een beleidsplan gekop-
peld, geeft inzicht. Zowel financieel als
op de weg ernaartoe. Daardoor ben je
met elkaar beter in staat om onze bil-
jartbond beter aan te sturen. Tussentijds
evalueren van beleidsplan en begro-
ting, dat houd je op de juiste weg, want
je kunt sneller reageren en bijsturen.’’
Jaap: ,,Ledenwerving. Ik vind dat we
daar grotere stappen in moeten maken.
Het 5-ball is om allerlei redenen niet ge-
noeg uit de verf gekomen. En tijdens het
fusietraject zijn er verkeerde aannames
gedaan, dat heeft zich gewroken.’’

3. De hele KNBB heeft best een bewo-
gen jaar achter de rug. Denkt u dat de
rust weer een beetje is teruggekeerd?
Met andere woorden: wordt het een
rustiger jaar?
Jaap: ,,De rust is inderdaad terugge-
keerd en dat stemt mij tot genoegen.
Na het mislukken van de fusie zijn we
op volle kracht als KVC (carambole)
doorgegaan. Nu de secties en de
KNBB vereniging carambole een zetel
hebben in het bondsbestuur, verwacht
ik meer eenheid. 
Bennie: ,,Ja, het was een erg bewogen
jaar mag je wel zeggen. Je kan niet
zeggen dat de rust is teruggekeerd.
Mijn ervaring in onze biljartsport is dat
er nooit rust is. Je bent een bestuurder
die zijn verantwoordelijkheid moet dra-
gen. Daarin is geen plaats voor rust: er
is constant beweging en er zijn voortdu-
rend onderwerpen die ons bezighou-
den. Het jaar wórdt ook niet rustig. Nu
de fusie niet doorgaat, betekent dat niet
dat er niets moet gebeuren. Het eerste
rapport Donkervoort heeft ook mooie en
goede onderwerpen aangedragen, die
we zeker kunnen gebruiken. Dat zal ze-
ker als een rode draad mee gaan
lopen, dit jaar.’’

NIEUWEGEIN – Met één en hetzelfde doel voor ogen
gaan Jaap Labrujère (Vereniging Carambole) en Ben-
nie Deegens (Sectie driebanden) het nieuwe seizoen en
een nieuw tijdperk in. Het jaar waarin de zo lang ver-
wachte fusie (KNBB/KVC) mislukte, is inmiddels afge-
sloten. De blik is weer gericht op de toekomst.

4. De bond heeft twee ijzers in het vuur
op het internationale vlak: Bennie Dee-
gens bij de CEB, Santos Chocron in een
adviserende rol bij de UMB. Hoe be-
langrijk is dat voor een nationale sport-
bond?
Jaap: ,,Dat is enorm belangrijk: tegen-
woordig is het zaak dat je erbij bent en
mee kan beslissen op alle fronten. De
klassieke spelsoorten zitten een beetje
in het verdomhoekje, maar ik weiger te
geloven dat, zoals sommigen beweren,
het steeds minder wordt met de klassie-
ke disciplines. Kijk maar eens wereld-
wijd, dan zie je dat in Azië, Korea ,
Afrika en Zuid Amerika deze spelsoor-
ten juist toenemen. Het is steeds een
golfbeweging en wij moeten zien dat
wij weer op de golven komen in plaats
van ertussen.’’
Bennie: ,,De KNBB is naast Frankrijk en
Duitsland één van de belangrijkste fe-
deraties van de UMB en CEB. Het is
daarom erg belangrijk dat we hierin af-
gevaardigden hebben. Daardoor laten
we een belangrijke stem horen namens
de KNBB en wordt er ook geluisterd.
Vergeet niet dat we een groot aanzien
hebben in de wereld. Ik persoonlijk
merk dat zeer sterk binnen de CEB, bij-
voorbeeld als ik afgevaardigde ben.
Santos Chocron is door zijn bestuurlijke
verleden in het driebanden ook een per-
soonlijkheid geworden en daardoor
ook zeer belangrijk voor het internatio-
nale beleid. Beide worden we erg ge-
respecteerd, waardoor deuren open-
gaan.’’

5. Hoe staat de KNBB er met betrekking
tot het NOC voor? Zijn er stappen voor-
uit of achteruit gemaakt?
Bennie: ,,Met betrekking tot het
NOC/NSF mag je niet spreken in ter-
men van ’zijn er stappen vooruit of
achteruit’ gemaakt. We moeten als
sportbond lid zijn van NOC/NSF, om-
dat we onze spelers graag willen af-
vaardigen naar internationale evene-
menten. Dat kan niet zonder lid te zijn,
want je moet erkend zijn door het
NOC. Dit staat in de reglementen van
de internationale sportbonden. Mijn me-
ning is dat dit het enige nog is wat ons
bindt. Het NOC heeft in 2012 een am-
bitie en doelstelling uitgesproken: de
top-10 ambitie, het streven van Neder-
land om structureel tot de tien beste top-
sportlanden ter wereld te behoren. Het
doel is om dat in 2028 te verwezenlij-
ken. Voor deze ambities worden vele
tientallen miljoenen uitgetrokken! Besef
wel dat deze gelden dan naar die sport-
bonden gaan die een Olympische sta-
tus hebben. Dat betekent dat dit vele
geld niet aan de kleinere bonden kan
worden besteed. De subsidies nemen af
en wij moeten daardoor elders onze
gelden weghalen. Het is een zware
taak, die voor ons als bestuurders voor
ons ligt. Willen we speelsters en spelers
blijven afvaardigen, dan moeten we ’de
boer op’. Zeg maar rustig, dat is een

flinke uitdaging, die we met elkaar moe-
ten zien te bewerkstelligen.’’ 
Jaap: ,,Wij weten dat subsidies minder
worden, dus moet je jezelf hiertegen
wapenen. Zoals eerder aangegeven,
gaan we gezamenlijk een meer-jaren
beleidsplan maken voor de gehele
KNBB. Misschien wel voor heel biljar-
tend Nederland. Dit plan zullen wij pre-
senteren aan het NOC/NSF , daarna
gaan wij zelf kijken wat hierbij de struc-
tuur moet worden. Een Olympische
sport zullen wij voorlopig niet worden,
maar is dat nu zo belangrijk? Een sport
kan evengoed boeiend en uitdagend
zijn.’’

6. Wat kunnen we zeggen over groei of
verval binnen onze bond?
Jaap: ,,Groei is hard nodig, want onze
gemiddelde leeftijd is te hoog. Doel-
groepen om te groeien zijn collega-bon-
den (we kunnen niet zonder elkaar), da-
mes, de groep veertigers en vijftigers en
last but not least de dagcompetitie. Wij
worden gemiddeld ouder en blijven lan-
ger fit, dus is biljarten een sport bij uit-
stek om te gaan beoefenen. Zeker als
iemand niet meer deel kan nemen aan
fysiek zwaar belaste sporten is biljarten
een mooi alternatief. Hier moeten wij
ons meer op focussen, vind ik.’’
,,Verval…, wij moeten de tering naar
de nering zetten. Zuinig zijn met contri-
butiegelden, maar oppassen dat we
niet bezuinigen op verkeerde punten,
want dan ga je zeker aan de wortels
van onze mooie sport knagen. Wij
moeten collega-bonden ervan zien te
overtuigen dat samenwerken de enige
optie is om het biljarten in Nederland
een gezonde toekomst te geven. Over
onze grenzen heen kijken en samen be-
kijken wat wenselijk is om het biljarten
een positieve wending te geven. Voor
collega-bonden is het ook belangrijk dat
de biljartsport in de schijnwerpers staat,
dat zorgt ervoor dat de interesse toe-
neemt, ook bij die collega-bonden. En
zo kunnen we samen groeien. Blijven
zitten waar je zit en niet verroeren is
niet goed, want ook bij de collegabon-
den loopt de deelname terug. Ik zou
graag meer biljarts in voetbalkantines
zien, want voetballers hebben vaak ook
talent voor biljarten en na hun actieve
voetbalcarrière ligt er wellicht een bil-
jarttoekomst voor hun in het verschiet.
Wellicht kunnen we een brug slaan
naar de KNVB. In dorpshuizen, ont-
moetingscentra en sportzalen zien we
wel steeds meer biljarts verschijnen. Ei-
genlijk zou de KNBB gesprekspartner
moeten zijn van de ’vereniging van
Nederlandse gemeenten. Het welzijns-
deel van deze gemeenten beslist vaak
over het plaatsen van biljarts in publie-
ke centra. Ik denk dat die gemeenten
zich graag laten adviseren. Hier spelen
vaak ouderen hun partijtje in de dag-
competitie. In grote delen van Neder-
land moet dit nog vorm krijgen, dus ook
hier liggen kansen.’’

7. Hoe moeilijk is het in deze tijden om
de jeugd te bereiken en te inspireren om
te biljarten?
Jaap: ,,Heel moeilijk: veel sportbonden



De Biljart Ballen, 19e jaargang, september/oktober 2015 pagina 11

KNBB SECTIE 
OffICIëlE mEdEdElINgEN

®

kampen met dit fenomeen. De jeugd
heeft andere opties tegenwoordig, maar
jeugd wordt ook ouder en dan is het
zaak dat zij weten wat biljarten is. Dus
blijven enthousiasmeren, maar wel be-
denken dat korte termijn resultaat niet be-
reikt gaat worden.’’
Bennie: ,,Dat is een heel moeilijke vraag.
Ik ben geen wetenschapper of marke-
tingman, maar een groot biljartliefhebber
en vrijwilliger die mag besturen. Dat
vergt veel kennis van verschillende za-
ken. Of ik over de juiste kennis beschik,
weet ik niet, maar ik heb wel een me-
ning. De maatschappij is in de afgelopen
jaren erg veranderd. Met name het digi-
tale tijdperk, dat steeds meer mogelijkhe-
den biedt, is voor de jeugd een belang-
rijk instrument geworden. Het is de
’grootste hobby’ geworden over de hele
wereld. Daarvoor kunnen we de ogen
niet sluiten: het is voor sportbonden de
grootste bedreiging. Een ander groot na-
deel is dat we een ander modern item als
’sport en bewegen’ ook moeilijk kunnen
gaan gebruiken, waardoor we dus ge-
noodzaakt worden om onze sport op
een geheel eigen manier aan de man te
brengen. De vraag die moet worden be-
antwoord is: wat is je doelgroep dan? Is
dit de jeugd? Wat hebben we de jeugd
dan te bieden? Volgens mij moeten we
eens ophouden met te zeggen dat we
’vergrijzen’. In mijn beleving zijn het juist
de oudere generaties die onze doelgroe-
pen zijn. Mensen/sporters die niet zo ac-
tief meer met de bewegingssporten mee
kunnen komen, zijn nog goed in staat om
te biljarten. Kijk om ons heen: hoeveel
biljarters er wel niet zijn. We moeten be-
denken hoe we deze mensen aan ons
kunnen binden. Je sport verkopen en
mensen iets bieden, daar gaat het om,
denk ik. Dat kun je niet als vrijwilliger,
daarvoor heb je professionele ondersteu-
ning nodig. We kunnen niet alles zelf, al
denken we dat wel eens. De vraag is
dan ook hoe we dit kunnen bewerkstelli-
gen met alleen de contributie inkomsten.
Willen bestaande leden daarvoor extra
betalen? De toekomst zal het ons vertel-
len.’’

8. Met welke ambities gaat u persoonlijk
het nieuwe seizoen in, gekeken door de
bril van de eigen sectie?
Bennie: ,,Ik maak sinds juni van dit jaar
deel uit van het nieuwe sectiebestuur drie-
banden. Een zeer goed bestuur, in mijn
ogen, met ’mensen van de vloer’. Daar-
mee bedoel ik dat ze weten wat er in de
biljartwereld leeft. Het driebanden zit na-
tionaal en internationaal in de lift. Daar
kunnen we gebruik van maken, vooral
door sponsoren te vinden, die ons kun-
nen ondersteunen in onze plannen. Het
maken van een nieuw beleidsplan is dan
ook hoofdzaak. Het is daarom belangrijk
de evenementen die op de kalender heb-
ben gestaan te continueren. Mijn grote
ambitie is om met een aantal trainers een
plan te maken om over twee tot drie jaar
bij de jeugd weer internationaal mee te
tellen. Daar ligt een grote uitdaging. Met
KVC gaan we samenwerken om dit te
kunnen realiseren. We moeten hiervoor
gelden vrijmaken, want we moeten de
aansluiting met de internationale top bij
de jeugd weer krijgen.’’ 
Jaap: ,,De ambitie van de KNBB staat
voorop en voor mij zelf, de ambitie van
de KNBB Vereniging Carambole. Geza-
menlijk zullen wij een beleidsplan formu-
leren dat gedragen moet worden door
onze leden. De teruggang van het leden-
volume is de grootste uitdaging. Zelf heb
ik een plan gelanceerd om onze vereni-
ging carambole te hervormen. Dat plan
wil ik dit najaar meer vorm geven, want
ik geloof er heilig in. Provinciale open
kampioenschappen is in mijn beleving
de opstap naar succes. De huidige
districten ongemoeid laten, maar per

provincie meer samenwerken.  Kampi-
oenschappen organiseren voor ieder-
een, dus ook voor niet KNBB leden, zal
wedstrijden spannender maken. De deel-
name zal toenemen, de reisafstanden
worden kleiner, snellere plaatsing voor
een NK, kortom, mijn ambitie is om bij te
dragen aan een KNBB die anders zal
moeten denken, meer open moet zijn
voor iedereen en die bereid is om te ver-
anderen, want kansen zijn er voldoen-
de.’’  

9. Wat is uw mening over de structuur
binnen de huidige KNBB?
Jaap: ,,Met de structuur worstelen we al
jaren. Vaak prevaleert het eigen belang
en dat moet anders. Wij hebben nog
steeds 83 procent van het ledenvolume,
dat is in acht jaar niet veranderd. Wij
blijven dus stabiel ten opzichte van el-
kaar. Vaak is tegen mij gezegd: ach, ca-
rambole zal steeds verder teruggaan in
ledenaantal. Maar de geschiedenis leert
dat wij allen teruggaan in ledenvolume,
dus hebben wij een gezamenlijk doel.
Een structuur zal hieraan gerelateerd
moeten zijn. Het klinkt misschien vreemd,
maar de laatste vergaderingen van het
bondsbestuur geven mij meer vertrouwen
dan ooit. Eerst beleid formuleren en dan
de structuur. Ik ben ervan overtuigd dat
we nu stappen gaan maken op dit ge-
bied.’’
Bennie: ,,De structuur is ingewikkeld. Dat
begint met cultuur. De KNBB heeft vier
secties die allemaal hun eigen cultuur
hebben. Het zijn ook verschillende spels-
oorten, al lijken carambole met drieban-
den en pool met snooker nog het dichtst
bij elkaar te liggen. Ook hebben zij an-
dere ambities en doelstellingen ten op-
zichte van elkaar. Ik denk dan ook, nee,
ik vínd dat we naar een structuur en or-
ganisatie moeten, waarbij iedere sectie
een eigen beleid moet gaan voeren. Het
overkoepelende bestuur heeft dan een fa-
cilitaire taak om het geheel te smeden tot
een groot beleidsplan voor de KNBB.
Dat vergt een ander denken van organi-
satie en bestuur en kost tijd. Maar we
moeten naar een organisatie waarin sec-
ties en/of verenigingen zich lekker voe-
len en alleen met de sport bezig zijn. Dat
wordt de hoogste tijd.’’

10. Wat zijn tot slot uw wensen voor het
komende seizoen in de breedste zin?
Bennie: ,,Mijn grootste wens is dat wij als
nieuw sectiebestuur het vertrouwen krij-
gen van de leden om een goede en ste-
vige toekomst te bouwen en dat zij zich
hierin herkennen. ’Samen met elkaar’ zal
het motto zijn. Daarnaast is mijn wens
dat we samen met KVC aan het eind van
dit jaar een plan kunnen presenteren
over hoe we de toekomst in denken te
gaan om jeugd op te leiden, zoals de
eerder geformuleerde doelstelling.’’
Jaap: ,,Een collegiale samenwerking met
iedereen, zowel met districten als met de
kleinere secties. De samenwerking met
driebanden verder uitbouwen. Het
bondsapparaat hervormen en gereed
maken voor de toekomst. De KNBB dient
een positiever imago te krijgen. Financi-
eel doen wij het al sinds de oprichting
van onze eigen vereniging in 2009 heel
goed, dus meer onze zegeningen tellen.
Mijn grootste wens is, dat wij erin slagen
om meer biljarters en belangstellenden
aan ons kunnen binden, zodat de KNBB
op een positieve wijze in de schijnwer-
pers komt te staan en dat biljarters erbij
willen horen. Ik sta zelf twee tot drie
avonden per week aan het biljart, dus ik
hoor en zie veel. Biljarters willen biljarten
en voelen zich best verwant met de
KNBB. Ik hoop dat dit nog verder zal toe-
nemen en overslaat naar alle biljarters,
zowel binnen als buiten de KNBB. Want
voor die biljarters doen wij het alle-
maal.’’  

KNBB en de toekomst van de biljartsport

Diny Meijer geeft haar visie
Nieuw in de biljartwereld en
toch al nadenken over hoe
ze een steentje kan bijdra-
gen aan de KNBB. Dat is Di-
ny Meijer uit Den Haag ten
voeten uit. Na het minderen
van uren in het arbeidspro-
ces en het beëindigen van
een aantal bestuursfuncties
geeft ze haar visie over de
biljartsport. Haar eerste ken-
nismakingen waren geen
onverdeeld succes.

”Sinds een jaar of dertig heb ik
interesse in biljarten”, aldus
Meijer. ”Vanaf 1 april 2015 ben
ik daadwerkelijk actief gewor-
den. Op zoek naar een vereni-
ging waar je kunt leren biljarten
liep ik vrolijk bij de eerste vereni-
ging die ik wilde bezoeken naar
binnen. Eerst aan de heerlijke
koffie maar daarna kwam als
antwoord van de secretaris dat
het bestuur en de leden unaniem
van mening waren dat men
geen vrouwen toe laat op de bil-
jartvereniging. Die mogen van hem wel
lid worden van een damesavond in het
buurthuis om de hoek. Ja, ja . . Bloem-
schikken of zoiets? Cupcakes leren bak-
ken? Of jokeren? Brrrrr. Bij hardlopen
en krachtsport kan ik me in de kleedka-
mers een scheiding tussen geslachten
nog wel voorstellen. Ook wel bij een
cursus ’vrouwen in de overgang’. Maar
toch niet bij biljarten? Zouden ze bang
zijn dat vrouwen met knielaklaarzen of
een string onder de panty komen op-
draven? Er is nog veel te winnen op het
gebied van de emancipatie zeg maar .
. . Op naar de volgende vereniging
dan maar”! Meijer ging verder in haar
zoektocht om iets voor zichzelf te vin-
den, liefst samen met enkele dames. ”Bij
de tweede vereniging kreeg ik te horen
dat binnen enkele weken contact zou
worden opgenomen. Nooit meer iets
van gehoord.”

Driemaal is scheepsrecht
”Bij Samonda in Den Haag werd ik wel
met open armen ontvangen en er speel-
den ook al enkele dames. Gratis vier
weken oefenen en daarna mocht ik be-
slissen. Als beginner speel ik nog geen
competitie maar onderling voor een
prestatierooster. Daarbij is het ge-
middelde bepaald en worden er enkele
caramboles extra bijgeteld. Doel is
vooruitgang boeken en je speelt ook te-
gen betere biljarters”. Diny Meijer
kreeg een boekje met verbeterpunten
mee, een eigen productie van de vere-
niging. Daarin onder andere hoe je
moet staan, keu vasthouden enzovoort.
”Ook na afloop is er nog les te krijgen
om vooral de dames te stimuleren’’, al-
dus de enthousiaste speelster. Een tafel
in het biljartcentrum kan ook in de mid-
dag gehuurd worden zodat je overdag
en in de avonduren terecht kunt. Meijer:
”Ik ben zeer enthousiast want het is een
leuke sport en vrijetijdsbesteding. Je
moet je hersens gebruiken, goed con-
centreren en je hebt ook nog eens vol-
doende lichaamsbeweging. Ik heb thuis
een flinke biljarttafel staan die ook ge-
bruikt wordt. Daar oefen ik op aan de
hand van het boekje van Gerard Klin-
kert, deel 1. 

Promotie biljartsport
Ondanks de beperkte tijd die Diny Meij-
er tot nu toe daadwerkelijk met biljarten
in aanraking is geweest, heeft ze al
ideeën over de toekomst. Eén van haar

wensen is dat er nog meer dames gaan
biljarten. Het totaal van 32 inschrijvin-
gen voor NK driebanden groot dames
is al een mooi signaal. ”Wat betreft
jeugd moet er meer met scholen samen-
gewerkt worden”, zegt Meijer. ”Nieu-
we spelsoorten introduceren want  scho-
len willen best wel naar biljartcentra
maar niet naar de horeca. Een andere
doelgroep is die van 35-40 jaar. Daar
stoppen sporters met zwaardere spor-
ten omdat ze het fysiek niet meer aan-
kunnen. Denk aan volleybal, handbal,
basketbal en voetbal. Dit geldt zowel
voor dames als heren. Ook de gezond-
heidszorg is onvoldoende geïnfor-
meerd. Men is daar niet op de hoogte
van de voordelen die biljarten kan bie-
den. Denk aan de broodnodige bewe-
ging en het tegengaan van eenzaam-
heid. Dat zou ook bij gemeenten aan-
gekaart moeten worden. Een middag of
avondje uit, zowel voor dames als he-
ren. Dit komt de algehele gezondheid
ten goede. Maak voor alle doelgroepen
een aparte brochure die op de doel-
groep is gericht. Schenk in reclamespot-
jes aandacht aan de voordelen van bil-
jarten en de broodnodige beweging,
vervolgt de bevlogen biljartster. ” Ze
heeft nog enkele tips. ”Ga op alle fron-
ten digitaal met Facebook, Twitter, apps
en sites. Denk verder na over besparin-
gen van de kosten van het biljarten. Het
is voor veel liefhebbers best duur want
naast de contributie komen ook reis- en
verblijfkosten en parkeergeld ”. 

Eigen initiatief van de 
biljarters
Diny Meijer heeft haar ogen en oren
goed de kost gegeven. ”Wij als biljar-
ters moeten de sport ook zelf promoten.
Ik vier mijn 65e verjaardag in het bil-
jartcentrum, met een keu in de hand en
laat mijn gasten eens kennismaken met
het mooie spel. Vier je verjaardag niet
thuis maar ga eens naar een biljartcen-
trum. Weinig eigen initiatief zien we
niet alleen bij biljarten maar overal.
Hoe komt het dat zo weinig mensen be-
reid zijn om zich vrijwillig/bestuurlijk in
te zetten? Sport moet aantrekkelijk maar
zeker ook betaalbaar zijn. Met z’n allen
de schouders eronder zetten, ongeacht
leeftijd, geslacht, gezondheid etc. Kort-
om: meer betrokkenheid van alle biljar-
ters.” Tenslotte is biljarten geschikt voor
iedereen en de KNBB is er voor ieder-
een.

Foto: Jan Rosmulder
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Voor al uw feesten, partijen, koffietafels, 
vergaderingen, bijeenkomsten voor verenigingen,
ook als verzamelplaats voor groepen.                         

Tevens hebben we nog plaats voor verschillende
soorten verenigingen. 
Biljartteams, ook kader, van harte welkom

Van 1 mei tot 1 september is ons terras op zondag
geopend vanaf 12.00 uur.

Naast onze Nederlandse keuken hebben we ook
onze specialiteit, DE INDONESISCHE.
Alles vers bereid !!!

Uw gastvrouw: Hélène van Aarle.  

Openingstijden:
Maandag 10.00 – 18.00 uur                                 
Dinsdag 18.00 – 01.00 uur
Woensdag 18.00 – 01.00 uur
Donderdag 18.00 – 01.00 uur
Vrijdag 18.00 – 02.00 uur
Zaterdag 18.00 – 03.00 uur
Zondag 12.00 – 01.00 uur                                 

Café / Zaal D’N DIJK
Maasdijk 36
5371 AA Ravenstein
0486-413394 / 06-83703768
Clublokaal: biljartver. K.O.T. (3 biljarts)
Clublokaal: motor toerclub 

M.T.C. Ravenstein
Residentie: carnavalsver. De Narrekap

Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64 • www.eureka-billard.nl

Bij Eureka Billard uw Kamui of Triangle
pomerans laten vernieuwen.
Het is klaar terwijl U wacht.

Goede service zoals U van ons
gewend bent.

Openingstijdenshowroom:
Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur en van

13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Mywebsport nu ook bij GT Buer 
in Duitsland geïnstalleerd

Sedert eind augustus is men ook bij één van de meest traditierijke Duitse
biljartclubs actief met de moderne technologie van Mywebsport. Op 27
augustus 2015 werd GT Buer als de nieuwste locatie aangesloten.”Wij
verheugen ons erop de fantastische mogelijkheden van Mywebsport nu
ook bij GT Buer aan alle biljartliefhebbers te kunnen presenteren. Een in-
novatie waar het biljarten lang op heeft moeten wachten”, aldus Erhard
Schran, voorzitter van Grüner Tisch Buer. 
Daarmee groeit de Mywebsport ge-
meenschap met een Duitse topclub, die
momenteel bij veel biljartfans bekend is
als organisator van de German Drei-
band Masters. De in Herten gevestigde
grote vereniging ligt middenin het klop-
pende hart van de omvangrijke biljart-
regio Ruhrgebied. De ingang tot de
Mywebsport wereld vond plaats bij de

DBU jeugdcursus, waarbij de jonge
Duitse talenten van de veelvoudige en
toekomstgerichte mogelijkheden van
het Mywebsport systeem overtuigd kon-
den worden. Bondstrainer Wolfgang
Zenkner en Gerd Kunz leidden de trai-
ning met Mywebsport en waren en-
thousiast. Zenkner: ”Het systeem van
Mywebsport is een voortreffelijk instru-

ment bij de ondersteuning van doelge-
richte training. Bij mijn jeugdtraining in
Erlangen en iets later bij de installatie
en jeugdtraining van GT Buer konden
we van het uitstekende systeem prima
profiteren. Bovendien is dit systeem
voor het volle honderd procent aan te
bevelen voor alle enthousiaste biljart-
verenigingen die waarde hechten aan
bevordering van de prestaties. Vooral
de foutenanalyse is zeer waardevol.” 
Stefan Andres, sportbestuurder bij GT
Buer hoopt als nieuw aanspreekpunt
van Mywebsport in het Ruhrgebied ve-
le belangstellenden te morgen begroe-
ten. Hij vindt het systeem ideaal voor
training, alleen of met andere gebrui-
kers waar ook ter wereld. Meer infor-
matie is te vinden bij www.gtbuer.de.

Christian Rudolph en 
In-Won Kang als trainer
Op de nieuwste locatie, van GT Buer,
zal niemand minder dan Christian Ru-
dolph als Mywebsport trainer funge-
ren. Hij biedt zijn lessen wereldwijd
aan en Mywebsport maakt dit moge-
lijk. Toptraining zonder reisproblemen.
GT Buer gaat gemeenschappelijk met
Mywebsport World Asociation (MWA)
regelmatig trainingscursussen organise-
ren. Vanaf september 2015 is met In-
Won Kang de eerste Koreaanse trainer
aangetrokken die de Mywebsport ge-

meenschap verder uitbreidt. Daardoor
kunnen Europese verenigingen en spe-
lers van een van de beste biljartscholen
van de wereld profiteren, zonder daar-
voor in het vliegtuig te moeten stappen.
Dit komt omdat Mywebsport balposi-
ties laat reizen en niet spelers of trainer.
De posities worden in enkele seconden
aan het andere eind van de wereld ge-
projecteerd. Voor meer informatie:
www.mywebsport.com. 

Eerste seizoen voor 
teamspirit league
In het seizoen 2015-2016 zal voor het
eerst een teamkampioenschap via My-
websport plaatsvinden. Dat de Team
Spirit League internationaal georgani-
seerd wordt bij Mywebsport spreekt
voor zich. Het bijzondere aan de com-
petitie is dat elk team uitsluitend thuis-
wedstrijden heeft.    

Mywebsport III
De derde generatie van Mywebsport
wordt binnenkort in gebruik genomen.
Mywebsport III biedt hele nieuwe mo-
gelijkheden voor de trainers. Het is het
meest revolutionaire dat er ooit op trai-
ningsgebied is geweest. 
Over de nieuwe kenmerken wordt na-
der bericht zodra de termijn van be-
kendmaking vastgesteld is. Meer infor-
matie: www.mywebsport.com

Jeugdtraining met Wolfgang Zenkner

Keje Molenaar springt in de bres

Harrie van de Ven in beroep 
tegen straf dopinggebruik
Harrie van de Ven uit
Bergeijk is in beroep
gegaan tegen de
schorsing van 1,5
jaar en € 700,-- boe-
te in verband met do-
pinggebruik. De be-
kende advocaat Ke-
je Molenaar sprong
voor hem in de bres.
Beiden hebben in het
verleden tegen el-
kaar gevoetbald.
Van de Ven werd in

Foto: Jan Rosmulder
Voor vervolg 
zie pagina 13

http://www.eureka-billard.nl
http://www.gtbuer.de
http://www.mywebsport.com
http://www.mywebsport.com
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Harrie van de Ven
in beroep tegen
straf dopinggebruik
Vervolg van pagina 12

februari 2015 in de eredivisie drieban-
den als speler van Van Wanrooy Trans-
port betrapt bij een dopingcontrole. Het
gebruikte middel metoprolol staat, in
tegenstelling tot enkele jaren terug bij
een eerdere dopingcontrole, op de ver-
boden lijst. Van de Ven heeft het medi-
cijn vanwege zijn bloeddruk en was in
de veronderstelling dat alles oké was.
Voor het seizoen 2015-2016 stond hij
in de eerste divisie driebanden op de
spelerslijst van De Distel uit Roosendaal.
De GP in De Eekhoorn in Oosterhout
moest hij noodgedwongen al aan zich
voorbij laten gaan. Harrie van de Ven is
reeds tientallen jaren deelnemer aan het
NK driebanden (Masters). De KNBB
heeft de dopingcontrole uitbesteed aan
het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en
kan alleen de opgelegde straf uitvoe-
ren. 

Uitslag nationale voorwedstrijden

Extra klasse libre 
in Warmenhuizen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rinse Asma Horna 10 18.50 158
2. Tom Stolk BCS 10 15,04 201
3. Henk Lub ABC 4 13.66 88
4. Gerard Lenting BIOS 0 9.70 80

Libre 5e klasse 18-20 september

Finale district 
Kempenland in 
De Zwaan te
Middelbeers
Vereniging De Zwaan organiseert de
eindstrijd district Kempenland in de vijf-
de klasse libre klein. Het aantal caram-
boles is volgens moyenne. De moyen-
negrenzen in deze klasse gaan van
0.25 tot 1.25. In café-restaurant De
Zwaan aan Hoogdijk 32 te Middel-
beers begint men op vrijdag 18 sep-
tember om 19.00 uur. Overige aan-
vangstijden worden aldaar bekendge-
maakt. 
Naam Vereniging Gem
1. Toon Somers De Kraanvogel 1.11
2. Riek Willems-Wouters De Zwaan 1.07
3. Piet van de Pasch NAS 1.17
4. Jan Joosten Poedelvrees 1.20
5. Maria Blom Combi '95 1.11
6. Janus van Poppel Nooit Volleerd 0.99
7. Jan Schoenmakers De Zwaan 1.04
8. Frans Veron De Hangijzers 0.87
Res. 1. Corry Deenen-Raasveld De Zwaan 0.87
Res. 2. Marion van den Berkmortel De Zwaan 0.72



KNBB SECTIE dRIEBANdEN

Van de bestuurstafel te hebben met de internationale jeugd.
We hebben moeten constateren dat dit
onderwerp, ook door gebrek aan cen-
tjes, onderbelicht is.
De KNBB Vereniging Carambole heeft
ons de helpende hand toegestoken. Zij
beschikken immers al over een goed
functionerende opleidings- en trainings-
piramide, die jaarlijks weer grote talen-
ten voortbrengt. Wij kunnen hierbij aan-
schuiven en gaan de komende maan-
den in gesprek om te kijken hoe we dit
aanpakken. Dit kost natuurlijk geld en
inspanning van beide secties. Met de in-
spanningen komt het zeker goed, maar
ik doe graag een beroep op potentiële
sponsoren die ons project willen onder-
steunen.
Naast de bondscoach, Raimond Burg-
man, moeten we ook nog enkele as-
sistent bondstrainers aanstellen, die de
jeugdspeler de eerste stappen bijbren-
gen. De discipline driebanden zit erg in
de lift en wordt mondiaal alleen maar
belangrijker. Deze trein mogen we ab-
soluut niet missen. We moeten erop
springen.
Een sponsor of sponsoren, die ons bij
dit fantastische project financieel wil
ondersteunen is een must. Bij deze wil ik
dan ook een beroep doen op mogelijke
sponsoren, die helpen onze plannen te
verwezenlijken. In de volgende uitgave
zal ik u vertellen, wat de status is van dit
mooie project. Met mij zal Paul Brekel-
mans in deze commissie zitting nemen.
Afgezien van deze mooie doelstelling
gaan we de banden met KVC nog meer
versterken. Eric van Thiel zal als afge-
vaardigde namens de sectie Drieban-
den zitting nemen in de Commissie Ar-
biters. Deze commissie gaat de taken
beheren van opleidingen, planningen,
samenwerking tussen beide secties en-
zovoort.
Tot slot, maar erg belangrijk nu de nieu-
we competitie weer van start gaat, nog
even iets over deze competitie. Als
nieuw bestuur zijn we geconfronteerd
met competitiereglementen die, op zijn
zachtst gezegd, verschillend geïmple-
menteerd kunnen worden. Dat kan en
mag natuurlijk niet zo zijn. Een regle-
ment dient op de eerste plaats duidelijk
te zijn, voor iedereen. Niet ingewikkeld
en niet proberen om voor elk incident
dat zich kan voordoen weer een aan-
passing te maken. Duidelijk en helder!
Zo was er een probleem met het toe-
kennen van een licentie voor een be-
paald team. Het licentie reglement was
hier niet duidelijk in en je kunt het ver-
schillend uitleggen. B.v. wie krijgt er nu
wel of geen licentie. Aan wie behoort
de licentie en voor hoelang? Eens in de
zo veel jaren komt het dan voor dat er
andere belangen zijn en dat er van de-
ze ’mazen in de wet’ gebruik wordt ge-
maakt. Voor een bestuur wordt het dan
wel erg lastig om een besluit te nemen,
want wat je ook besluit, het is niet goed.
Omdat we al de nodige problemen
hadden ondervonden met de nieuwe
software, die de KNBB heeft aange-
schaft, moesten we wel besluiten, an-
ders kwamen we in tijdnood.  Dan heb
je een beslissing te nemen die op dat

®

Onze oud voorzitter, Santos Chocron,
begon zijn laatste schrijven in dit mooie
blad met het besef dat het de laatste
keer was, dat hij jullie op deze wijze in-
formeerde als bestuurder. Graag willen
wij, als bestuur Sectie Driebanden, de-
ze traditie voortzetten. Wij hebben er
dan ook voor gekozen veel mediamo-
gelijkheden te gaan benutten om onze
prachtige sport te blijven promoten. Het
bestuur van de sectie Driebanden hecht
grote waarde aan een goede communi-
catie met haar leden. Vandaar dat de
sectie Driebanden onlangs een eigen fa-
cebookpagina heeft gelanceerd die te
bereiken is op het volgende adres:
www.facebook.com/knbbsectiedrie-
banden. Op deze pagina plaatsen wij
berichten, aankondigingen, foto’s, uit-
slagen etc. die betrekking hebben op
activiteiten van onze sectie of van acti-
viteiten waar leden van onze sectie bij
betrokken zijn. 
Wilt U trouwens zelf in contact treden
met het bestuur van de sectie Drieban-
den dan kan dit via het emailadres
secretaris@knbbdriebanden.nl.
Bent U trouwens al vriend van onze
Facebook pagina? Het is zeer de moei-
te waard, want er staat, voor zover mo-
gelijk, dagelijks weer nieuws op.
Ik ben er erg trots op dat ik uw nieuwe
voorzitter van de sectie mag zijn. En
eveneens ben ik bijzonder trots op mijn
medebestuursleden, Paul Brekelmans,
Hans de Bruin, Eric van Thiel en Henny
Wezenbeek. Een team, dat volgens mij
over de kennis beschikt, die noodzake-
lijk is om de belangen van de discipline
driebanden goed te kunnen behartigen.
Bovendien, zo heb ik dat in korte tijd al
ervaren, is dit een team dat is samenge-
steld van ’de werkvloer’. Een team dat
niet houdt van ............., maar van
poetsen!
Dát mag U ook in de komende ’regeer-
periode’ van ons verwachten. Een paar
belangrijke speerpunten wil ik alvast be-
noemen. De hoogste prioriteit geven we
de komende maanden aan het maken
van een plan, met als doelstelling om
over twee à drie jaar weer aansluiting
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moment het algemeen belang dient.
Hadden we dit niet gedaan dan was er
volgens onze inschatting geen competi-
tie geweest, dit seizoen, want dan wa-
ren een derde van de ingescheven
teams gedupeerd geweest. We besef-
fen dat dit niet de schoonheidsprijs ver-
dient en bieden onze excuses hiervoor
aan.
Wat u van ons mag verwachten, is dat
we zeker aan het eind van dit seizoen
of mogelijk eerder met een nieuw licen-
tievoorstel komen en met aanpassingen
van de reglementen. Er moet reglemen-
tair een goede basis zijn om de sectie te
kunnen besturen. Door gebrek aan tijd
van het vorige sectiebestuur, dat toen
ook niet uit vijf bestuursleden bestond, is

Foto: Henry Thijssen

dit helaas even blijven liggen. U weet
als geen ander dat de fusie en daaraan
gekoppelde besprekingen, een groot
beslag op de beschikbare tijd van de
bestuurders heeft gelegd. Hans de Bruin
zal zich hiermee in de komende tijd be-
zighouden en zal met de benodigde
voorstellen komen die wij U dan weer
laten weten.
Namens het nieuwe bestuur wil ik jullie
allen hartelijk danken voor het gestelde
vertrouwen in ons. De discipline Drie-
banden is erg in beweging. Uw steun is
nodig om onze doelstellingen te realise-
ren en het driebanden de plaats te ge-
ven die het verdient.
Voorzitter Sectie Driebanden
Bennie Deegens.

Santos Chocron benoemd tot erelid 
van de KNBB

De Sectievoorzitter driebanden stelde
zich op de vergadering van 16 juni niet
meer verkiesbaar en droeg het voorzit-
terschap over aan zijn opvolger Bennie
Deegens. Santos Chocron werd be-
noemd tot erelid voor de vele verdien-
sten voor de biljartsport en in het bij-
zonder voor het driebanden, zowel na-
tionaal als internationaal. De onder-
scheiding werd opgespeld door Marcel
Ceulen, voorzitter van het bondsbestuur.
In zijn dankwoord sprak het nieuwe ere-
lid lovend over zijn medebestuurders,
onder andere Henny Wezenbeek, met
wie hij vele jaren de sectie driebanden
heeft bestuurd. De loopbaan van Santos
Chocron in de vele organisaties werd
uitgebreid gememoreerd. Chocron
heeft enorm veel betekend voor de
KNBB, biljarten in Nederland en de dis-
cipline driebanden.
Hij was sinds 2004 voorzitter van de

Sectie driebanden en daarvoor, vanaf
1994, van de Vereniging Driebanden
Nederland. Verder was hij onder meer
voorzitter van het district Utrecht van de
KNBB. Op het internationale vlak kreeg
hij bekendheid als voorzitter van de
BWA, de professionele driebanden or-
ganisatie van Dr. Werner Bayer. Het
voorzitterschap van die organisatie be-
kleedde hij van 2000 tot en met 2003.
In de jaren daarvoor was hij secretaris
en vice-president van de BWA.
Van 2006 tot 2010 maakte Santos
Chocron deel uit van het bestuur van de
UMB, de wereldbond, waarvoor hij
ook in de komende jaren weer actief
zal zijn. De Nederlander gaat voor de
wereldwijde organisatie als office ma-
nager een nieuwe (office)structuur op-
zetten. Daarnaast gaat hij zich bezig-
houden met de vernieuwing van het ran-
kingsysteem voor de wereldranglijst.

NIEUWEGEIN - De Koninklijke Nederlandse biljartbond heeft tijdens de
Landsfinale in Nieuwegein afscheid genomen van Santos Chocron, die ge-
durende twintig jaar actief was in allerlei organisaties en vele functies be-
kleedde.

http://www.facebook.com/knbbsectiedrie-banden.Op
http://www.facebook.com/knbbsectiedrie-banden.Op
http://www.facebook.com/knbbsectiedrie-banden.Op
mailto:secretaris@knbbdriebanden.nl
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Zijn laatste was alweer in Amsterdam
Osdorp in 2012 in de finale tegen Da-
ve Christiani. Dat jaar won Burgman
ook de Grand Prix in Rosmalen in de fi-
nale tegen Jean Paul de Bruijn. Met zijn
zege in de Grand Prix van Oosterhout
was Burgman bijzonder blij. ,,Het is
toch altijd speciaal om Dick Jaspers te
verslaan in een Grand Prix finale.’’
De klassieker voor wat het Nederlandse
driebanden betreft was van een redelijk
niveau, maar vooral spannend, vond
de winnaar zelf. ,,Mooi biljarten afge-
wisseld met wat kleine foutjes'', kwalifi-
ceerde Burgman die finale in Ooster-
hout, waar het publiek in De Eekhoorn
de twee finalisten tot net boven de der-
tig punten gelijk op zag gaan. ,,Toen
maakte ik een klein serietje, even later
ging ik uit en Dick had geen nabeurt.''
Het gaf Raimond Burgman de voldoe-
ning die hij af en toe eens nodig heeft.
,,Het is goed om weer eens te laten zien
dat ik nog kan winnen'', zei hij na af-
loop. ,,Ik spring niet meer zo snel op de
tafel, maar na drie jaar ben ik blij dat ik
weer eens heb kunnen winnen.’’ Het
was zijn negende in totaal na Utrecht
1993, Veldhoven 2002, Oldenzaal
2003, Wychen 2004, Oldenzaal
2006, Wychen 2007, Rosmalen 2012
en Amsterdam Osdorp 2012.
Het toernooi in De Eekhoorn kreeg op
de slotdag eerst twee halve finales,
waar Dick Jaspers riant won van Jean
van Erp met 40-14 in 13 beurten en Rai-
mond Burgman de ambities van Jeffrey
Jorissen een halt toeriep met 40-29 in
29.
Raimond Burgman was weer eens op
zijn best als meesterlijke technicus met

het tactisch vermogen om zijn tegen-
standers te slopen. Dick Jaspers, die in
topvorm is en na zijn successen in de
World Cups tot de top drie van de
wereld behoort, miste alleen wat
scherpte in de finalepartij.
Raimond Burgman bekroonde zijn zege
met 1.489 gemiddeld, Dick Jaspers met
1.772, Jean van Erp met 1.658, Jean
Paul de Bruijn, vijfde in de ranking, had
1.958 als eindtotaal.

Eindstand met gemiddeldes 
en hoogste serie
1 Raimond Burgman 1.489 8
2 Dick Jaspers 1.772 11
3 Jean van Erp 1.658 8
4 Jeffrey Jorissen 1.316 13
5 Jean Paul de Bruijn 1.958 11
6 Glenn Hofman 1.189 12
7 Jerry Hermans 1.071 12
8 Kay de Zwart 1.021 8
9 Dave Christiani 1.470 10

10 Ad Koorevaar 1.339 12
11 Martien van der Spoel 1.270 9
12 Sander Jonen 1.112 6
13 Roland Uijtdewillegen 1.096 8
14 Wiljan van den Heuvel 1.023 8
15 Therese Klompenhouwer 0.993 11
16 Ruud Nieuwenburg 0.905 9
Dick Jaspers leidt na drie Grand Prix
toernooien het klassement met één over-
winning, één tweede plaats en een der-
de plaats. De koploper heeft 172 pun-
ten voor Jean van Erp met 144, Rai-
mond Burgman met 132, Frans van
Schaik met 90, Jean Paul de Bruijn en
Jeffrey Jorissen met 80, Glenn Hofman
met 78, Bert van Manen met 74, Dave
Christiani met 70 en Barry van Beers
met 64.

OOSTERHOUT –
Het was al even
geleden, maar ein-
delijk kon Raimond
Burgman weer
eens toeslaan. In
de Grand Prix in
Oosterhout ver-
sloeg de routinier
zijn jarenlange ri-
vaal Dick Jaspers
in de finale en ver-
rijkte hij zijn erelijst
met een negende
Grand Prix zege. Foto Paul Brekelmans

Dick Jaspers uitgeschakeld in halve finale na ijzersterk toernooi

Dani Sánchez wint met record in Guri

Het erepodium, met vlnr: Tayfun Tasdemir, Dani Sánchez, Frédéric Caudron en
Dick Jaspers. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

GURI - De vierde World Cup van dit jaar is gewonnen door de drievoudi-
ge wereldkampioen Dani Sánchez. De 41-jarige Spanjaard, die al enkele
jaren geen grote overwinning meer had geboekt, is met zijn zege in Guri,
Korea, terug aan de top van het mondiale driebanden. Hij triomfeerde in
Guri na een prachtig optreden op de slotdagen en versloeg de Turk Tayfun
Tasdemir in de finale met 40-15 in 12 beurten.

De overwinning in de Koreaanse stad
kreeg ook nog een historische waarde:
Sánchez evenaarde het wereldrecord
toernooigemiddelde van Torbjörn Blom-
dahl. De Zweed bracht het record in het
Griekse Peloponnese op 22 september
2013 op 2.739. Dani Sánchez eindig-
de met exact dezelfde score: 200 ca-
ramboles in 73 beurten, gemiddeld
2.739.
Dick Jaspers, werd in de halve finales
verslagen door Sánchez, die zijn laatste
World Cup won in Matosinhos in
2011. De Spanjaard zette Jaspers op
een schier onoverbrugbare achterstand
in de halve finale met 30-5 in vier beur-
ten (serie van achttien). De Nederlander
vocht nog sterk terug (39-29 in 8), maar
moest zich één beurt later gewonnen
geven met 40-33, gemiddeldes, 4.444
voor de winnaar, 3.666 voor de verlie-
zer!!
,,Het is heel zuur, dat je niet wordt be-
loond voor zo'n sterk toernooi'', ver-
zuchtte Jaspers. ,,Ik ben gevloerd door
de indrukwekkende start van Sánchez,
maar ik kan toch tevreden zijn. We heb-
ben weer eens laten zien hoe fan-
tastisch er wordt gespeeld. Hoog tijd
dat we echt eens wat meer geld gaan
verdienen.'' Dani Sánchez speelde een
onberispelijke finale, waarin hij geen
moment werd bedreigd door Tasdemir.
Sánchez leidde met 19-4 na zes beur-
ten en sloeg de definitieve kloof met een
serie van twaalf in de 9e beurt (33-10).
In zijn laatste twee partijen, de halve fi-
nale en finale, speelde Sánchez 3.809
gemiddeld: 80 caramboles in 21 beur-
ten. In zijn partij tegen Jaspers in negen
beurten was het scoreverloop: 8-4-0-18-
1-4-4-0-1. In de finale tegen Tasdemir:
2-4-4-0-1-2-6-2-12-1-4-2.
De halve finales lieten twee grandioze
partijen zien van een uitzonderlijk ni-
veau (Sánchez-Jaspers, 40-33 in 9 beur-
ten) en onder grote spanning (Tasdemir-
Caudron, 40-40, 7-6 in de shoot-outs).
Caudron en Tasdemir gingen nek-aan-
nek naar de finish: de Belg maakte uit
met vier, waarna Tasdemir met één punt
van acquit op 40-40 kwam. De penalty
serie dreef de spanning nog verder op.
Caudron startte met zes, Tayfun Tasde-
mir, de laatste winnaar in Ho Chi Minh,
stond voor een zware opgave, maar
sloeg meedogenloos toe vanaf de stip-
pen met een serie van zeven.
Het podium van de vierde World Cup
bestond uit Dani Sánchez (Spanje), Tay-

fun Tasdemir (Turkije), Dick Jaspers
(Nederland) en Frédéric Caudron (Bel-
gië). De Europese hegemonie tekende
zich af in de slotfase, waarin de Kore-
aanse favorieten van het thuispubliek
zich gewonnen moesten geven en
Quoc Nguyen Nguyen de laatste Azi-
aat was in de top acht.
Het totale niveau van deze World Cup
lag hoger dan ooit: het record van Ho
Chi Minh (1.776) werd een maand la-
ter alweer verbeterd en gebracht op
1.787. Dick Jaspers speelde over vier
wedstrijden zelfs 2.942, gemiddeld,
maar het wereldrecord telt alleen voor
de winnaar van een World Cup.
Jean Paul de Bruijn werd in de eerste
ronde van het toernooi uitgeschakeld
door de Colombiaan Jose Juan Garcia,
de voormalige wereldkampioen bij de
junioren: 40-20 in 20 beurten. De
Zeeuw was al uit de top twaalf van de
wereldranglijst gezakt en staat nu op
een vijftiende plaats. Therese Klompen-
houwer werd uitgeschakeld in de voor-
ronden.

De eindstand
1 Dani Sánchez (Spanje) 2.739 18
2 Tayfun Tasdemir (Turkije) 2.160 17
3 Dick Jaspers (Nederland) 2.942 14
3 Frédéric Caudron (België) 1.818 10
5 Eddy Merckx (België) 2.019 8
6 Roland Forthomme (België) 1.691 11
7 Quoc Nguyen Nguyen (Vietnam)1.672 10
8 Jose Juan Garcia (Colombia) 1.541 10
9 Jae Ho Cho (Korea) 2.607 15

10 Sung-Won Choi 2.222 9
11 Anh Vu Duong (Vietnam) 1.862 6
12 Quyet Chien Tran (Vietnam) 1.673 11
13 Dong Koong Kang (Korea) 1.647 12
14 Hyung Kon Kim (Korea) 1.600 9
15 Marco Zanetti (Italië) 1.568 10
16 Torbjörn Blomdahl (Zweden) 1.375 9
17 Young Hoon Lee (Korea) 1.944 5
18 Semih Sayginer (Turkije) 1.888 11
19 Eddy Leppens (België) 1.800 15
20 Pedro Piedrabuena (USA) 1.777 80

De nieuwe wereldranglijst
1 Torbjörn Blomdahl 433 punten
2 Eddy Merckx 305 punten
3 Dick Jaspers 272 punten
4 Tayfun Tasdemir 269 punten
5 Dani Sánchez 268 punten
6 Sung-Won Choi 243 punten
7 Marco Zanetti 224 punten
8 Frédéric Caudron 195 punten
9 Jae Ho Cho 185 punten

10 Hyung Bum Hwang 154 punten

11 Haeng Jik Kim 151 punten
12 Jung Han Heo 144 punten
13 Roland Forthomme 143 punten
14 Sameh Sidhom 143 punten
15 Jean Paul de Bruijn 141 punten

16 Dong Koong Kang 140 punten
17 Quyet Chien Tran 131 punten
18 Pedro Piedrabuena 129 punten
19 Jérémy Bury 124 punten
20 Adnan Yüksel 119 punten

Raimond Burgman winnaar 
bij De Eekhoorn in Oosterhout
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Start eredivisie driebanden 
belooft een spannend verloop

overwinning. Rudy
de Laet bleek in de
ontmoeting met Eddy
Merckx (1.923)
kansloos.

STZ Zundert - 
’t Hartje/
Van Wanrooij
5-3
STZ Zundert had de
handel vol aan 't
Hartje/Van Wanro-
oy. Barry van Beers
zag Frank Martens
met 48-50 winnen.
Roland Forthomme
en Peter Ceulemans
wonnen van Martin
Spoormans en Ad
Koorevaar. Raymon
Groot kon ternau-

wernood tegen Dirk Weermans tot 50-
50 komen.
Speelronde 2
Holland Mineraal/
Bousema - De Distel 3-5
Met 50-17 kon Stefan Spilleman de feli-
citaties van Hans van der Wurf ontvan-
gen. Wesley de Jaeger zag John Tijs-
sens met 46-50 winnen en Therese
Klompenhouwer moest buigen voor Jef
Philipoom. De kopmannen Stefan Galla
en Gerwin Valentijn deelden de buit.

Eekhoorn - HCR Prinsen 7-1
Eekhoorn poetste in eigen lokaal de
tegenvaller van een week eerder weg
en won overtuigend van HCR Prinsen.
Jerry Hermans tikte als eerste aan en
gaf Raymund Swertz het nakijken. Ken-
ny Miatton bleef nipt overeind en klopte
Jelle Pijl met 50-49. Kurt Ceulemans, die
voor het eerst in zijn oude vertrouwde
locatie voor Eekhoorn uitkwam, speelde
gelijk tegen Anno de Kleine (serie 10).
Eerste man Frans van Kuyk haalde flink
uit in het treffen met zijn dorpsgenoot
Dick Jaspers. Met een gemiddelde van
2.631 en een reeks van elf liet hij Jas-
pers met 50-27 ver achter zich.

’t Hartje/Van Wanrooij - 
MCR/de Uitspanning 3-5
Wim van Cromvoirt en Sander Jonen
kwamen tot een puntendeling, terwijl
Yves Schiettecatte geen schijn van kans
had tegen Thorsten Frings. Frank Mar-
tens schoot iets tekort in zijn duel met
Dave Christiani. Ad Broeders verraste
Eddy Leppens en kwam via een serie
van tien tot een 50-49 overwinning.

A1 Biljarts - STZ Zundert 2-6
Addy Wienk moest de eer aan Raymon
Groot laten en Raimond Burgman had
aan zijn serie van 13 en 1.840 niet ge-
noeg om Peter Ceulemans (2.000) te
verslaan. Martien van der Spoel en
Barry van Beers speelden in 45 beurten
gelijk. Eddy Merckx zag de overwin-
ning naar zijn landgenoot Forthomme
gaan.

Dallinga.com - Buffalo.nl2-6
In Sluiskil won Berry Dallinga van Her-
man van Dalen. Patrick Vasseur tikte als
eerste aan tegen Jeffrey Jorissen en Je-
an-Paul de Bruijn kwam met 49-50 ten
val tegen nationaal kampioen Jean van
Erp. Eerder had Frédéric Caudron met
2.941 al genadeloos afgerekend met
Glenn Hofman.

Post Luchtkanalen - VDO6-2
Wilco van Wijk liep een nederlaag op
tegen Wiljan van den Heuvel. Henk Ha-
braken had gezien de 50-24 eindstand
geen moeite met René Wijnen. Davy
van Havere bleek iets beter dan Arie
Weijenburg en Martin Horn zette via
een serie van vijftien en 2.173 Rudy de
Laet opzij.

De resultaten van de eerste twee speelronden in de
eredivisie driebanden beloven een spannend verloop.
De krachtsverhoudingen zijn dermate goed verdeeld,
dat we zeker van acht kanshebbers voor de play-offs
mogen spreken. 

Frans van Kuyk 2.631. Foto: Paul Brekelmans

Nu ook eredivisie driebanden 
in ’t Hartje van Oosterhout

Teamleider Ad Broeders heeft weer een
mooie groep op de been gekregen
waarmee het mogelijk moet zijn om
zich te handhaven in de eredivisie. In
de basis speelt Ad als kopman, wat
zeer opmerkelijk is daar hij eigenlijk al-
tijd als vierde man fungeerde, op bord
twee opereert good old Frank Martens,
als derde speler hebben ze de Belg
Yves Schiettecatte bereid gevonden en
Wim van Cromvoirt sluit de rij. De re-
servespelers zij niemand minder dan
Martin Spoormans, Ad Koorevaar, Dirk
Weeremans en Ludo Kools.
De eerste twee wedstrijden van het nieu-
we seizoen werden jammerlijk verloren
daar in beide een gelijk spel mogelijk
was geweest. In Zundert had Dirk Weer-
emans op matchpoint acht caramboles
voorsprong op zijn opponent Raymon
Groot, nadat Dirk faalde op zijn 50e
carambole haalde Raymon vier treffers
en uit zijn gelijkmakende beurt de vol-

gende vier. Hierdoor werd met 5-3 ver-
loren.
In de thuiswedstrijd tegen MCR de Uit-
spanning, waarbij Ad Broeders zeer
knap Eddy Leppens versloeg met 50-
49, grepen ze ook naast een punt. San-
der Jonen benutte toen met een reeks
van vijf de gelijkmakende beurt. En
weer werd met 5-3 verloren.
Het zal echter niet lang duren vooraleer
het team zijn eerste punten pakt. Men
hoopt dat dit gebeurt tijdens een thuis-
wedstrijd, in het volkomen vernieuwde
biljartcentrum aan de Braak in Ooster-
hout, waar nu al zeven Verhoeven bil-
jart tafels staan (de 8e is besteld) en
twee matchtafels. Deze zomer is het
centrum naar achteren uitgebreid
waardoor er nog meer ruimte tussen de
tafels is ontstaan. En ook is er een
prachtige biljartarena gecreëerd waar
de divisieteams hun kunsten kunnen ver-
tonen.

Met ingang van het huidige seizoen speelt het team ‘t Hartje/van
Wanrooy hun thuiswedstrijden bij biljart centrum ’t Hartje van Oosterhout.
Eigenaar en uitbater Seyfi Sarikcioglu is zeer in zijn nopjes met deze ont-
wikkeling en is mede sponsor geworden van de formatie.

Vlnr: Ad Koorevaar, Martin Spoormans, Ad Broeders, Frank Martens, 
Dirk Weeremans, Wim van Cromvoirt en Yves Schiettecatte

Tweede divisie driebanden poule 3

Dirk Harwardt behaalt moyenne 
1.600 in Vossenhol te Daarlerveen
Speelronde 1
Tijdens de openings-
ronde van seizoen
2015-2016 leverde
Dirk Harwardt al di-
rect een opvallende
prestatie. 
In de 4-4 wedstrijd
tussen Carambole en
De Haven verzamel-
de de Duitser in thuis-
basis ’t Vossenhol te
Daarlerveen de veer-
tig caramboles al na
vijfentwintig beurten.
Goed voor een fraai
gemiddelde van
1.600. 
Bij de gasten reali-
seerde kopman Alex
ter Weele een serie
van tien. Zijn hoog-
ste serie ooit op een
matchtafel. 
ZusenZo/de Vee-
markt – DBG 't Otter-
tje 4-4. Met 0.897
bleek Teeky Reessink
de beste van ieder-
een. 
HCR Prinsen 2 – Zwiers Grootkeuken-
service 4-4. Stefan Siegburg gaf met
1.025 het goede voorbeeld. Teamge-
noot Freddy ter Braak verloor ondanks

reeks van tien. TS Metals – Didden
Distributie 0-8. Voor de bezoekers zette
Ronny Lindemann 1.379 op het score-
bord. 

Dirk Harwardt van Carambole. Foto: Alex ter Weele

Derde divisie driebanden poule 7

BC Goirle zet Van den
Berg Biljarts opzij
BC Goirle was met 6-2 de meerdere
van Van den Berg Biljarts. Peter van de
Sande bleek bij de thuisploeg de beste
speler dankzij 0.714. De Hazelaar 3 –
DAB 6-2. Vierde man Peter Viguurs
hoefde slechts 34 keer naar de match-
tafel voor de 30 caramboles. Dat lever-
de moyenne 0.882 op. Ploeggenoot
Bart Wellerd behaalde 0.750. 

Speelronde 1
MCR/de Uitspanning - 
Eekhoorn 8-0
Sander Jonen klopte Jerry Hermans met
50-40 (50) en Thorsten Frings bleef Ken-
ny Miatton voor. Met 1.923 was Dave
Christiani tegen Kurt Ceulemans de uit-
blinker. Eddy Leppens had zoals ver-
wacht zijn handen vol aan Frans van
Kuyk, maar zegevierde na 33 pogin-
gen toch met 50-48.

HCR Prinsen - Holland 
Mineraal/Bousema 6-2
Bij HCR Prinsen in Haarlo maakten Mi-
chel van Silfhout en Stefan Spilleman er
een marathonpartij van en eindigden
met 50-48. Raymond Swertz schoot te-
kort tegen Wesley de Jaeger, terwijl Jel-
le Pijl Frans van Schaik op de knieën
wist te krijgen. Met een serie van elf
schitterde Anno de Kleine en behaalde
een 50-29 zege op Therese Klompen-
houwer.

De Distel - Dallinga.com 2-6
Adrie Demming zorgde met 50-40 te-
gen Patrick Vasseur voor de enige thuis-
winst. John Tijssens moest Steven van
Acker voor laten gaan en Jef Philipoom
kwam aan de meet net één treffer tekort
om gelijk met Jean-Paul de Bruijn te ein-
digen. Gerwin Valentijn zag Frédéric
Caudron 2.272 spelen en had geen af-
doende antwoord. 

Buffalo.nl - 
Post Luchtkanalen 6-2
In Den Haag bleef Herman van Daalen
(serie van 11) aan de goede kant van
de score en klopte Marc Ceelen (serie
van 10). Na een moeizame start kon
Jeffrey Jorissen toch Wilco van Wijk van
zich af schudden. Met de 50-41 winst
van Jean van Erp op Henk Habraken
was de eindzege voor de Haagse for-
matie een feit. De verliespartij van
Glenn Hofman tegen Davy van Havere
was niet meer van invloed.

VDO - A1 Biljarts 0-8
Bert Pijnenburg verloor van Henk Blauw-
blomme en ook René Wijnen kon geen
potje breken tegen Martien van der
Spoel. Met 42 uit 38 was Arie Weijen-
burg de beste speler van het thuisfront,
maar toch pakte Raimond Burgman de
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G-biljarters Goed Geplaatst 
winnen in Hilvarenbeek

Het G-team van Goed Geplaatst uit Duizel klasseerde zich tijdens het jaarlijkse
toernooi op 22 augustus bij Hotel Brabant in Hilvarenbeek als beste. De win-
naar van vorig jaar, Cello uit Vught, werd nu tweede. De organiserende thuis-
club van Hotel Brabant eindigde als derde. Foto: Marlies van Venrooij

Van Hinthum-Stoltz toernooi 2015

Vier winnaars in café-zaal D’n Tijd
te Ravenstein

Zaterdag 15 augustus was het dan zover. De slotdag van het Van Hin-
thum-Stoltz toernooi 2015. Na drie weken groepswedstrijden, kwartfina-
les en halve finales stonden deze middag de eindstrijd kader, libre, band-
stoten en driebanden op het programma. Onder grote publieke belang-
stelling werd in de gezellige biljartruimte van café-zaal D'n Dijk in Raven-
stein vooraf een minuut stilte in acht genomen voor Corrie Noorman, wiens
warme, hartelijke persoonlijkheid door velen zal worden gemist.
De librefinale ging tussen Helene van
Aarle, een thuiswedstrijd voor de kers-
verse nieuwe eigenaresse van D'n Dijk
en nieuwkomer Piet Banken. Helaas kon
Van Aarle de prima vorm, waarin ze de
dag te voren tijdens de kwart- en halve
finale verkeerde, nu niet opnieuw etale-
ren. Banken daarentegen speelde z'n
beste wedstrijd van het toernooi en wist
de benodigde 65 caramboles, met on-
der meer een mooi gespeelde serie van
17, in slechts zestien beurten bij elkaar
te spelen. Een waardig kampioen.

Kader
In de eindstrijd van het kader kwamen
Theo van de Ven en Johnny van de
Camp tegen elkaar uit. Waar Van de
Ven, als ervaren kaderspeler, niet liet
zien waartoe hij in staat is, scoorde Van
de Camp als gelegenheidskaderspeler
(in de C1-competitie librespeler) er lustig
op los. Na veertien beurten stonden de
benodigde zestig treffers op het score-
bord. Zijn moyenne van 4.28 was zelfs
hoger dan zijn competitiemoyenne libre
van 4.14. Een mooie prestatie.

Bandstoten
De bandstootfinale tussen Peter van
Bommel (5de klas -30 car.) en Sven Na-
buurs (1ste klas-100 car.) was onge-
meen spannend. Bij een stand van 29
om 87 leek Van Bommel aan het lang-
ste eind te gaan trekken. Maar blijk-
baar werd de spanning hem iets te veel,
want met twee missers in de laatste
twee beurten, gaf hij Nabuurs alsnog
de kans om de partij naar zich toe te
trekken. Sven Nabuurs greep deze mo-
gelijkheid met beide handen, Peter van

Bommel lichtelijk ontgoocheld op z'n
stoel achterlatend.

Driebanden
De beslissing in het driebanden ging
tussen Hans van de Velden en Wiet
Arts. Beide spelers lieten veel prachtige
oplossingen zien, maar het was zo'n ty-
pische wedstrijd van net mis. Van de
Velden, de kampioen van 2014, slaag-
de er niet in om zijn titel te prolongeren,
want na de beurtenlimiet van 55 was
Arts hem met 21 om 19 de baas.

De prijsuitreiking
De prijsuitreiking werd ook dit jaar
weer verricht door René van Hinthum.
Met een persoonlijk woordje voor elke
prijswinnaar overhandigde hij de me-
dailles en de bloemen namens oom
Bart, naar wie dit toernooi mede ver-
noemd is, maar die zelf om gezond-
heidsredenen helaas niet aanwezig kon
zijn. De beker voor de meest opmerke-
lijke prestatie ging naar Sven Nabuurs,
die er in slaagde om zijn partij kader
57/2,  160 caramboles in één beurt uit
te spelen. Bloemen en een woord van
dank waren er voor Hanny Merkus, ja-
renlang een zeer toegewijd medeorga-
nisator. Als afsluiting genoten alle deel-
nemers en aanhang van een meer dan
verrukkelijk koud en warm buffet. 
Al met al kunnen we met veel voldoe-
ning terugzien op een bijzonder ge-
slaagd toernooi en we hopen volgend
jaar iedereen weer te mogen begroe-
ten. Namens 't organisatiecomité (Irene
en Frans Wijnakker, Jan Nabuurs, Ton-
nie Verhoeven en Wim Vissers) Wim
Vissers, wedstrijdleider.

Vlnr: Wiet Arts, Johnny van de Camp, Sven Nabuurs en Piet Banken. 
Foto: Jan Rosmulder

Editie 10 bij Eijsbouts in Ommel

Louis van den Broek 
prima winnaar LOLAAR toernooi

Tijdens de slotavond van het tiende Lo-
laar toernooi werden de beslissende
drie partijen gespeeld. In de eerste hal-
ve finale maakte Johan Mastbroek in de
zesde tot en met achtste beurt liefst 46
caramboles en dat bleek Jan van Keu-
len veel te machtig: 60-50 (17). Louis
van den Broek speelde een prima partij
tegen John Driessen. Van den Broek
kwam tot 6.00 moyenne en won met
90-50 na slechts vijftien pogingen. De

finale tussen Johan Mastbroek en Louis
van den Broek kende een moeizaam
begin. Na zes beurten stond er 4-11 op
het scorebord. Vervolgens produceerde
Astenaar Van den broek series van ne-
gen en achttien en liep hij uit naar 7-38.
Mastbroek had zestig caramboles te
gaan maar kwam niet in zijn spel en
had na 23 beurten in totaal 34 caram-
boles achter zijn naam staan. Louis van
den Broek maakte toen zijn negentig
treffers vol. Er deden in Ommel weder-
om veertig liefhebbers mee, waarvan er
drie de spelsoort bandstoten beoefen-
den. De kortste partij kwam met zestig
punten in dertien beurten op naam van
Harrie Berkers. Pedri Leenen realiseerde
met 33 caramboles de hoogste serie.  
Naam Gem
1. Louis van den Broek 4.31
2. Johan Mastbroek 2.73
3. John Driessen 3.60
4. Jan van Keulen 3.06
5. Jan van Mierlo 1.62
6. Siem Engel 2.98
7. Gerard van Oosterhout 2.24
8. Math Lemmens 1.42

Vlnr: John Driessen, Johan Mastbroek, Louis van den Broek en Jan van Keulen.
Foto: Foto Creatief, Leon van der Heijden

Driebanden 3e klasse
district Den Bosch

Volle buit 
Broer van Zoggel
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Broer van Zoggel De Uitdaging 10 0.421 4
2. Jozef Detisch ’t Ridderke 6 0.312 4
3. Paul Sax Het Tolhuis 4 0.274 3
4. Frank Dekkers De Hazelaar 4 0.233 2
5. Frans van Esch 't Ivoor 4 0.225 3
6. Corry van de Laar De Hazelaar 2 0.226 3

District Kempenland 18-20 september

Driebandenfinale in Veldhoven
De eindstrijd district Kempenland in de
derde klasse driebanden vindt van 18
tot en met 20 september plaats. 
Organisatie is vereniging 't Witven in
La Carambole aan Oortlaan 156 te
Veldhoven. Moyennes van 0.250 tot
0.400 en duels gaan over twintig ca-
ramboles. Aanvang vrijdag om 19.00
uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Harrie van Wanrooy DAB 0.391
2. Toon van Dommelen Combi '95 0.356
3. Bernard Rommens De Beurs 0.355
4. Ronald van Dijk BvD 0.340
5. Fred van Dijk BvD 0.336
6. Peter Gruijters Karper '83 0.310
7. Cees van Beers 't Witven 0.277
8. Christ Brands Nooit Volleerd 0.270

Libre extra klasse 18-20 september

Nationale voorronde in Lent
In Waalzicht aan Oosterhoutsedijk 21 te
Lent vindt van 18 tot en met 20 september
een nationale voorronde libre klein extra
klasse plaats. Moyennes van 11.00 tot
20.00 en partijlengte 225 caramboles.
Iedereen zes duels te gaan. Vrijdag
19.00 uur en in weekeinde 11.00 uur. 

Naam Vereniging
1. Frank de Bruijn Moira
2. Carel Hurkmans BC Zeeland
3. Winfried Mourick-Wullings Moira
4. Tonnie Peeters De Treffers
5. Bert Thoonen DOS '71
6. Riny Weemen 't Ottertje

Driebanden 2e klasse 1-3-4 oktober

Districtsfinale in Vught
Het district Den Bosch organiseert op
donderdag 1, zaterdag 3 en zondag 4
oktober de eindstrijd driebanden klein
tweede klasse. Bij 25 caramboles zijn
de moyennegrenzen 0.400 tot 0.550.
Aanvang donderdag 19.00 uur en in
weekeinde in overleg. Plaats van han-
deling is café-biljart Rio Bar aan Esche-
straat 118 te Vught. 

Naam Vereniging Gem
1. Piet van Berkel Rio Bar 0.546
2. Willie van der Steijn Rio Bar 0.534
3. Peter van Erp De Toren 0.528
4. Theo Hendriks De Hazelaar 0.512
5. Rien Jonkers Rio Bar 0.495
6. Wim Smulders De Spijt 0.491
7. Henk Laudy De Hazelaar 0.458
8. Berry Gordijn Wapen van Eerschot 0.464
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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

Maandag 18.00 – 24.00 uur
Dinsdag 18.00 – 24.00 uur
Woensdag 18.00 – 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

Vanaf maandag 14 september hebben wij nieuwe openingstijden

Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

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

Eetcafé Restaurant
Camping De Goede Hoop

www.degoedehoop.nl
Vredenseweg 12

7152 DJ Eibergen-Holterhoek
Tel. 0544-461601

Biljartcentrum Overkamp
www.biljartcentrumoverkamp.nl

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Clublokaal Karper 83 en De Koikarpers

Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo Tel.: 0545-261232

BRUILOFTEN - PARTIJEN -
RECEPTIES - DINERS

www.hcrprinsen.nl
info@hcrprinsen.nl

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

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

100-jarig café
Met gerenoveerde hotelkamers

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

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

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

Biljartcentrum J.B.G.B.
Maassingel 474 – ’s-Hertogenbosch

Thuislokaal voor 140 biljarters
tel: 073-6137563

e-mail: biljartcentrumjbgb@telfort.nl

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

Libre 5e klasse district Den Bosch

George Kuipers 
met volle buit
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. George Kuipers Ons Kafee 12 1.17 8
2. Eric Stoetman Ons Kafee 7 1.21 8
3. Karel Laheij Luchtschippers 7 0.67 6
4. Joke van Alebeek De Hazelaar 6 1.08 6
5. Marijke Schippers Luchtschippers 4 0.62 7
6. Jo Heesakkers De Hazelaar 4 1.20 7
7. Henk van Gerven De Hazelaar 2 0.47 4

http://www.dekuul.nl
http://www.biljart-poolen-hilvarenbeek.nl
http://www.degoedehoop.nl
http://www.biljartcentrumoverkamp.nl
http://www.hcrprinsen.nl
mailto:info@hcrprinsen.nl
http://www.blaakven.nl
http://www.vlierden.com
mailto:info@vanmelis.nl
http://www.vanmelis.nl
mailto:biljartcentrumjbgb@telfort.nl
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Vanmelis.nl driebandentoernooi in De Mortel

Sterke eindsprint 
bezorgt Sjef van den Heuvel titel 

Vlnr: Sjef van den Heuvel, Roland Jonker, Theo Verhoeven en Christ van der
Heijden. Foto: Jan Rosmulder

Het Van Melis driebandentoernooi telde
32 deelnemers. In café-zaal 't Anker in
De Mortel waren op de slotavond nog
acht kanshebbers over. 
De kwartfinales betekenden het einde
voor Ad van Dommelen, Leo Graat, Ni-
co van den Heuvel en Wout Verspaget. 
In de halve eindstrijd versloeg Sjef van
den Heuvel opponent Christ van der
Heijden met 34-25 na de maximale
veertig beurten. Op het andere Van
Esch biljart bleek Roland Jonker een

maatje te groot voor plaatselijk favoriet
Theo Verhoeven. Verhoeven legde ver-
volgens beslag op de derde plaats door
Van der Heijden nipt voor te blijven.
Sjef van den Heuvel (35 car) en Roland
Jonker (23 car) streden om de titel. Na
34 pogingen had Deurnenaar Jonker
met een 24-17 achterstand licht voor-
deel. Van den Heuvel toverde toen ech-
ter 5-5-1 uit de hoge hoed en haalde
met 35-20 na 37 beurten het kampi-
oenschap binnen.

Zestien jubilarissen Deurnese Biljartbond

De Deurnese Biljartbond (DBB) hield
donderdag 18 juni haar jaarvergade-
ring in MFA ’t Huis te Vlierden. Mari van
Hout werd met grote meerderheid her-
kozen als voorzitter. Zestien leden wer-
den vanwege hun jubileum gehuldigd.
Helaas waren vier personen verhinderd
waaronder oud voorzitter en tevens ere-
lid Herman Jacobs. Hij werd zaterdag
13 juni in De Nieuwenhof te Deurne ge-
huldigd en ontving toen uit handen van
Mari van Hout het bijbehorende ca-
deau. Jacobs is zestig jaar lid van de
DBB. Gerard Klomp, evenals Jacobs lid

van vereniging Ons Vermaak dat als
thuisbasis heeft café-hotel Thijssen in
Vlierden, werd tijdens de jaarvergade-
ring in de bloemetjes gezet vanwege
eveneens zestig jaar lidmaatschap.
Veertig jaar lid waren Frans Goorts en
Harrie Bakker. De volgende biljarters
vierden hun 25-jarig jubileum: Mark
Penninx, Peter Lemmen, Patrick Man-
ders, Carel van Hoof, Michel Berkers,
Piet Berkers, Mark van de Berkmortel,
Theo Mennen, Jos van de Kerkhof, Piet
van Bussel, Jacques van Eckendonk en
Henri Saris.

Foto: Jan Rosmulder

Turfke Bokaal driebanden in Deurne

Hans van Eijk sterke opvolger 
Martin van de Water

Editie 2015 van het driebandentoer-
nooi om de Turfke Bokaal te Deurne
werd met 24 deelnemers gehouden. De
voorlaatste speeldag betekende uitscha-
keling voor Antoon Keunen, Rick Pluijm,
Joost Martens en Edwin Munsters. De
beslissingen vielen een week later. De
eerste halve finale tussen Hans van Eijk
en Tonnie Bankers leverde een overtui-
gende 21-2 zege na 27 beurten op
voor Van Eijk. Remy van Dooren (15
car) en Wim Henst (12 car) leverden
een boeiend gevecht. Na 26 pogingen
bleek Henst via 13-12 succesvol. Deze
speler van vereniging HGL behaalde de
derde plaats door aansluitend Bankers
na twintig omlopen via 15-8 te ver-
schalken. In de finale ging Hans van
Eijk met zes caramboles van acquit. Hij
bleef het initiatief houden en de biljarter

van vereniging D’n Anlaup won met 21-
6 na slechts 21 beurten. Goed voor een
fraai gemiddelde van 1.000. Daarmee
werd hij de opvolger van Liesselnaar
Martin van de Water. De kampioen re-
aliseerde met acht caramboles de hoog-
ste serie in de poules. Tonnie Bankers
evenaarde deze reeks in de achtste fi-
nales. Toen scoorde de thuisspeler van 't
Turfke liefst elfmaal in zes beurten. Hans
van Dooren zorgde in de poulewedstrij-
den voor twaalf uit twaalf. John van der
Horst realiseerde toen liefst vijftien tref-
fers na eveneens twaalf pogingen.
Hans van Dooren (0.519) en Dorus
Steevens (0.588) zetten in de poule-
wedstrijden de procentueel beste moy-
ennes neer. Na de prijsuitreiking waren
er weer prima gehaktballen van Kiki en
Tonnie Thielen.

Vlnr: Tonnie Bankers (4), Hans van Eijk (1), Remy van Dooren (3) en 
Wim Henst (2). Foto: Jan Rosmulder

Libre speelweek 1
Bij de start van de librecompetitie ver-
zamelde Mari van Hout namens Pome-
rans de 106 caramboles na veertien
beurten. Piet Swinkels stond na even-
eens veertien pogingen aan zijn totaal
van 79. Ties van Esch zette een serie
van 53 op het scorebord. 
In klasse twee bleek Wim van Otterdijk
bij SVN/Marma Bar goed voor 66 uit
eveneens 14. Tonnie Thielen, klasse
drie, arriveerde namens 't Turfke na

zestien beurten aan de finish met 52
treffers.  

Libre speelweek 2
Nico Nijssen was namens Ons Ver-
maak succesvol met 52 caramboles na
14 beurten. Theo Bouwmans van Vrien-
denkring, eveneens eerste klasse, was
na achttien pogingen aan zijn totaal
van zevenentachtig. In klasse twee fi-
nishte Harry Meulendijks bij D’n Anlaup
met 52 uit 19.

Driebanden 3e klasse district Oss

Adrie van de Laar kampioen 
in D’n Dijk te Ravenstein

In café-zaal D’n Dijk te Ravenstein was
Adrie van de Laar succesvol tijdens de
districtsfinale Oss in de derde klasse drie-
banden. Na vijf ronden stond hij al aan
de leiding met acht punten. Leo Gevers en
Bert van Hoorn volgden toen op één punt.
Na de voorlaatste sessie waren er nog
twee titelkandidaten over. Van de Laar
met tien punten en Gevers met negen pun-
ten. In de slotronde kwam Adrie van de
Laar tegen Jan Verhaaren moeizaam uit
de startblokken maar de zege en het kam-
pioenschap kwamen niet in gevaar: 14-9
na de maximale vijftig beurten. Op het
andere biljart ging Leo Gevers met 16-20
(43) onderuit tegen Gertie van de Venne.

Daardoor groeide de marge tussen de
nummers één en twee in het eindklasse-
ment tot drie punten. De kortste partij
kwam met een moyenne van 0.769 op
naam van runner-up Gevers. Hekkenslui-
ter Jan Verhaaren produceerde met vijf
caramboles de hoogste serie. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Adrie van de Laar Germenzeel 12 0.313 3
2. Leo Gevers D’n Brouwer 9 0.387 4
3. Bert van Hoorn SOKO 9 0.315 3
4. Frans Wijnakker KOT 7 0.284 2
5. Gertie van de Venne Touché 6 0.293 3
6. Hans Bervoets Touché 5 0.279 3
7. Jeannette Habraken BC Zeeland 4 0.257 3
8. Jan Verhaaren Het Dorstige Hert 4 0.238 5

Vlnr: Leo Gevers, Adrie van de Laar en Bert van Hoorn. Foto: Jan Rosmulder

District Venlo 18-20 september

Finale libre 5e klasse in Arcen
Vrijdag 18 september begint in café In-
aborg te Arcen om 19.00 uur de
districtsfinale Venlo in de vijfde klasse li-
bre. Gemiddeldes van 0.00 tot 1.25 en
iedereen eigen partijlengte. Zaterdag
en zondag wordt om 11.00 uur begon-
nen.
Naam Vereniging Gem Car
1. Peter Smits ’t Töpke 0.86 35

2. Martien van Leendert 't Pleintje 0.87 35
3. Patrick van de Pas De Maasoever 0.68 28
4. Yvonne Thijssen De Maasoever 0.62 26
5. Hans Hendrikse 't Pleintje 1.14 45
6. Annie Vermazen De Maasoever 0.60 26
7. Carien Schuurmans 't Klötske 0.82 34
8. Hay Cox 't Pleintje 1.12 45
Res. 1. Rob Strijbosch De Jordaan 1.22 49
Res. 2. Danny Smorenburg De Jordaan 0.85 35 
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Benny Smits de beste 

Zeer geslaagd toernooi artistiek 
in De Molen te Reusel

Begin augustus werd in biljartcentrum
De Molen te Reusel een invitatietoernooi
artistiek georganiseerd. De twaalf deel-
nemers waren verdeeld in vier poules.
Het werd een zeer geslaagd en gezellig
evenement dat waarschijnlijk een jaar-
lijks vervolg gaat krijgen. Alle spelers
stemden ermee in om voortaan voor het
nieuwe seizoen honderd figuren op de
twee matchtafels te toveren. Op 31 ok-
tober en 1 november vindt in biljartcen-
trum De Molen in Reusel de derde GP
artistiek eerste klasse plaats. 
Op het sportieve vak was Benny Smits
de beste. De Geldroppenaar behaalde
353 punten. Hij gebruikte daarbij 243
pogingen en scoorde een percentage
van 47.00. Vooral in set F (50), set D
(49) en sets B en J met telkens 44 punten

was hij succesvol. René Dericks eindig-
de met twaalf punten achterstand als
runner-up. Mark Janssen had met een to-
taal van 303 punten al een flinke
achterstand als nummer drie. 

Naam Pnt Pog Perc
1. Benny Smits 353 243 47.0
2. René Dericks 341 212 45.4
3. Mark Janssen 303 247 40.4
4. Robert van Veenendaal 271 261 36.1
5. Cock Ooms 239 254 31.8
6. Johan Grimon 236 266 31.4
7. Wilfrie Vermeer 230 266 30.6
8. John de Bruijn 217 262 28.9
9. Walter Crols 216 257 28.8
10. Johan Vandommele 208 265 27.7
11. Eric van Hoorn 197 274 26.2
12. Peter de Graeve 166 271 22.1

13e Lingewaard Cup 

Hans de Bont kampioen in De Kuul
te Huissen

Vanaf vrijdag 28 augustus tot en met 6 september streden 96 deelnemers
om de felbegeerde Lingewaard Cup, georganiseerd door café De Kuul te
Huissen. Op vier prachtige tafels streden in de alom bekende biljartarena
24 poules van vier biljarters. De nummers 1 en 2 gingen door naar de vol-
gende ronde. Die speelden weer in poulevorm terwijl nu alleen de poule-
winnaar zich plaatste met de vier best geklasseerde nummers twee. Dit
verloop resulteerde dat er op zondag, finaledag, zestien spelers over ble-
ven. Een mix van moyennes tussen 0.300 en 0.900 dus dat kon alle kan-
ten op.

Na veel leuke, spannende en sportieve
wedstrijden bleven er vier deelnemers
over. Joep van de Ven (19) tegen Mi-
chel van Bommel (20) en op de andere
tafel Hans de Bont (11) tegen Theo Wil-
lems (19). Het werden spannende kruis-
finales die gewonnen werden door Van
Bommel en De Bont. Na een korte
onderbreking, het schoonmaken van het
materiaal en het positioneren van de
toeschouwers kon de eindstrijd begin-
nen. De toss werd gewonnen door
Hans de Bont en hij koos ervoor om zelf
van acquit te gaan. De wedstrijd ging
gelijk op, maar na enkele beurten nam
Hans de Bont het initiatief en hij bleef
Michel van Bommel goed bij. Na veer-
tien omlopen was de stand 11 voor De
Bont en 13 voor Van Bommel. Daarmee
was Hans de Bont de kampioen van
2015.

De kortste partij is gespeeld door Gert-
Jan Esvelt, 22 treffers in negen beurten
en Geert van Veenendaal 11 carambo-
les na eveneens negen pogingen. Hier-
mee speelde Gert-Jan Esvelt tevens het
beste duel. De hoogste serie was twaalf
en werd in de halve eindstrijd gemaakt
door Michel van Bommel. Esvelt had ei-
genlijk het hele toernooi de hoogste se-
rie van elf op zijn naam gehad, maar
de één na laatste wedstrijd stak Van
Bommel daar dus een stokje voor.
Joke Kersten van café De Kuul in Huis-
sen bedankte Willy en Marion Crijns
voor de goede organisatie, alle sponso-
ren die dit evenement mogelijk maken,
Bert ter Maat voor zijn rol als materiaal-
man, Piet en Mirjam voor de bediening
en uiteraard dank voor alle vrijwilligers
van biljartvereniging De Kuul voor het
op- en afbouwen. Tot volgend jaar.

Laatste 16 deelnemers + organisatie met staand vlnr: Willy Crijns (org) Gert-Jan
Esvelt, Arno Arends, Han Borgers, Gerard Arends, Marion Crijns (org) Alphons
Neijenhuis, Hans van Tooren, Richard Meeuwsen, Hans de Bont, Johan Kersten
en Joep van de Ven. Zittend vlnr: Leo van de Plas, Theo Scholten, Theo Willems,
Michel van Bommel en Joost van Baal. Fotograaf: Jaap Rotteveel

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

Ankerkader 57/2 eerste klasse 25-27 september

Nationale voorronde in Nijmegen
Op vrijdag 25 september begint om
19.00 uur een nationale voorronde an-

kerkader 57/2 eerste klasse in De Ka-
ketoe aan Hatertseweg 166 te Nijme-
gen. Zaterdag en zondag is de aan-
vang 11.00 uur. Partijlengte tweehon-
derd caramboles met moyennegrenzen
van 12.50 tot 25.00. Iedereen speelt
vier partijen. 
Naam Vereniging
1. Theo Derksen Woezik
2. Jan van Dongen Vriendenkring
3. Stefan Hoen Vriendenkring
4. Sjef Jansen Woezik
5. Sven Nabuurs Moira
6. Richard van Oosterhout Woezik
7. Harold Slettenaar Woezik

Derde divisie driebanden poule 6

Winst voor debutant BBC
In biljartcentrum Biddinghuizen won
nieuweling BBC in de openingsronde
van het seizoen met 6-2 van Excelsior.
Eerste man Roij van Raaij gaf met 35
uit 45 ofwel moyenne 0.777 het goede
voorbeeld. Dolf Sluiter en Arnold Net
bleven eveneens aan de goede kant
van de score. Alleen Harry Grolleman
moest zijn meerdere erkennen in Henk
ten Berk de Boer. 

De Harmonie Groningen – Carambole
2 4-4. Koeno Thoma 0.833 bleef Gerrit
Scholten 0.767 voor ondanks het feit
dat de bezoeker een serie van acht
scoorde. De eerste partij van meer dan
honderd beurten mocht ook weer geno-
teerd worden en wel op bord drie. Ca-
fé Biljart Siemens 2 – Biljartcentrum Arn-
hem 3 2-6. Jaap Middel redde de eer in
Midwolda.  

Derde divisie driebanden poule 8

Teamgemiddelde van 0.734 
voor de Bandstoters bij 't Caves  

De Bandstoters met vlnr: Gerrit Harks, Jan Verbruggen, Bjorn Schaeken en 
Bahadir Ozturk. Foto: Americo Teixera
De Bandstoters – La Plaza Hoensbroek 3
8-0. In Golf & Recreatiepark 't Caves in
Wintelre vestigde Bahadir Ozturk de
aandacht op zich met 1.000 moyenne.
Gerrit Harks kwam tot 0.777, Jan Ver-
bruggen 0.614 en Bjorn Schaeken
0.666 zodat fraai teamgemiddelde van
0.734 werd genoteerd. BC Tegelen 2 –
De Molen 4 6-2. Eerste man Cock Ooms
speelde 0.972 na 35 uit 36. Noud van
Haren reikte tot 0.729.         Gorissen

Furniture – BC Tegelen 3 2-6. Voor de
gasten eindigde Michael Gertzen even-
eens op 0.729. Van Melis met de groot-
ste zorg – Bax Totaalrecreatie 2-6. De
fraaie 0.921 van Christian Steenbakkers
kon de Bakelse eer niet redden. La Plaza
2 – BC Tegelen 4-4. Uitblinker van de
openingsronde was Peter van Houwelin-
gen. Hij had de 35 treffers al na 26 po-
gingen bij elkaar en dat leverde een bij-
zonder gemiddelde van 1.346 op.

Driebanden 3e klasse district Venlo

Paul Hendriks 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Paul Hendriks ABC ’t Töpke 8 0.424 3
2. Bas Cuijpers ODS 8 0.338 4
3. Toon van Heesch ABC ’t Töpke 6 0.367 4
4. Theo Mulders VOP/DWH 4 0.341 4
5. Piet van der Coelen ABC ’t Töpke 2 0.308 5
6. Thijs Peulen BC Tegelen 2 0.300 4

http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarijbiejtonenmarij
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Bekerfinale pool

Emmen na thriller de beste in
sportcentrum Ames te Deurne

Vlnr: Eddie Lutjes, Marc Bijsterbosch en Raymond Bos. Foto: Jan Rosmulder

Na een zeer spannende beslissende
wedstrijd, die tot het einde gelijk op-
ging, nam Emmen in de bekerfinale de
wisselbeker poolbiljart mee naar huis.
Thurston Rotterdam ook gefeliciteerd
met de knappe tweede plaats. Strokes
of Genius en Blaak verloren in de halve
finales. Alle uitslagen van de finale:

9-ball: Marc Bijsterbosch - Graham
Hickman 7-1
8-ball: Eddie Lutjes - Hoa Nguyen 6-5
14.1: Raymond Bos - Huidji See ?-75
8-ball koppel: Lutjes/Bos - See/Hick-
man 1-5
10-ball: Marc Bijsterbosch - Jimmy Wo-
rung 6-5.

EK poolbiljart jeugd

Brons hoogst haalbare voor
Nederland

Vlnr: Don de Bois (begeleiding), Jan van Lierop, Joey Haegmans, 
Kaylash Persad en Raymond Meuldijk (begeleiding). Foto: EPBF/DK

In de Oostenrijkse plaats Sankt Johann
wisten de Nederlandse pupillen en juni-
oren in totaal twee bronzen plakken te
veroveren tijdens het EK poolbiljart
jeugd. Kaylash Persad slaagde er indi-
vidueel als enige in om op het podium
te geraken. Hij eindigde bij de pupillen
als derde tijdens het 9-ball. In het onder-
deel straight pool was de kwartfinale
het einde voor hem. Datzelfde ging op

voor Jan van Lierop bij het 8-ball en
Joey Haegmans in het 10-ball. Het
Nederlandse drietal werd in de landen-
strijd om een plek in de finale de deur
nipt versperd door Duitsland. Bij de ju-
nioren wist Cyriel Ledoux twee keer tot
de laatste acht te geraken. In het lan-
denklassement moest Nederland ge-
noegen nemen met de negende positie.
Er deden in totaal vijftien landen deel.

Eurotour in Oostenrijk

Niels Feijen winnaar in Sankt Johann

In een hoogwaardige finale rekende

Foto: EPBF/DM

Niels Feijen met 9-7 af met de jeugdige
Duitser Joshua Filler tijdens de Eurotour
in Oostenrijk. In Sankt Johann was de
stand 5-4 voor Feijen. Filler maakte ver-
volgens een foutje bij een safety en de
Nederlander liep uit naar 6-4. Na der-
tien racks kwam Niels Feijen voor het
eerst op matchpunt: 8-5. Joshua Filler
vocht echter terug naar 8-7. Na een tac-
tisch steekspel eiste Feijen vervolgens
de titel op, zijn tweede alweer in Sankt
Johann. Hij verstevigde met deze eind-
zege ook de koppositie in de Ranking
van de Eurotour. Nick van den Berg fi-
nishte in Oostenrijk als negende en be-
zet in het algemeen klassement positie
zes.
Naam Pnt
1. Niels Feijen 2550
2. Mark Gray 2250
3. Marcus Chamat 2230
4. Petri Makkonen 2210
5. Mario He 2190
6. Nick van den Berg 2140
7. Denis Grabe 2075
8. Nikos Ekonomopoulos 2070

EK senioren poolbiljart

Drie medailles voor Jesse Thehu 
en één voor Jimmy Worung

Tijdens het EK poolbiljart in Sankt Johann
eindigde Jesse Thehu driemaal op het
erepodium. Jimmy Worung kwam een-
maal op de laagste trede. Thehu geraak-
te bij het 10-ball in de finale tegen de
Portugees Correia. De Nederlander pak-
te een 3-1 voorsprong maar bleef daar-
na met lege handen gezien de 3-7 uit-
slag. In het 9-ball en straight pool moest

Thehu genoegen nemen met brons. Jim-
my Worung begon het EK hoopvol met
een derde positie bij het straight pool
maar daar bleef het bij. Team Nederland
verloor de titel voor landenteams en ein-
digde als vijfde na een nederlaag tegen
de latere winnaar Portugal. In het me-
dailleklassement viel onze landgenoten
eveneens een vijfde plek ten deel. 

Foto: EPBF/DM

Een zorgeloze dag...
Inmiddels is het alweer even geleden,
dat ik tijdens het jaarlijkse 'vrijwilliger-
sevenement' in de Sporthal Merwestein
actief was. District Veluwezoom had
verbazend veel pc-schermen en bijbe-
horende apparatuur ter beschikking ge-
steld om het door hen ontwikkelde spel
'Veertigen' te introduceren. 
Aanvankelijk leek het, althans bij mij,
overspoeld te worden met een stort-
vloed van regels en voorwaarden, want
'bejaarden' zijn nooit zo erg happig op
'iets nieuws'. Zeker niet in de biljart-
sport en nog zekerder niet binnen de
KNBB, waarbij ik al sedert 1 september
1965 me desondanks thuis voel. Ik
moest destijds ook sterk wennen aan al
die regeltjes, verplichtingen, voorge-
schreven kleding en ga zo maar door,
toen ik van de ‘Amsterdamse Biljart-
bond’ in Apeldoorn overstapte naar de
KNBB. 
Ik heb in de afgelopen vijftig jaar echter
geleerd, dat er zonder strenge regels
geen echt eerlijk spel kan worden ge-
speeld. Daarom heb ik getracht die re-
gels op allerlei manieren 'aan de man
te brengen' door als o.a. (docent- en ac-
tief) arbiter en columnist deze te propa-
geren en vooral te handhaven. 
Toen ik jongstleden maandag weer zo'n
stortvloed van regeltjes over mij leek te
krijgen, schrok ik. Maar het viel reuze
mee. Na een wankel begin bleek het
'gewoon' 25 caramboles in libre-klein
maken (als ik had geweten, dat er een
fles wijn op de hoogste serie stond, dan
had ik er twintig gemaakt. Nu bleef ik
hopeloos steken op 9...). Als je nog aan
de beurt zou zijn, dan moest je daarna
de roemruchte 'tien van rood' trachten

te maken, om tenslotte de totaal score
van 40 caramboles voor 'n team te be-
sluiten met vijf driebanders. Ik heb niet
vernomen, dat er één speler/speelster is
geweest die deze aaneengeschakelde
aantallen van verschillende caramboles
in één beurt maakte. 
Dat was ook niet de insteek, want dát
waren de ontspanning en de gezellig-
heid. 
Elk team bestond uit twee personen. Als
je had gemist, dan mocht 'n tegenstan-
der proberen zijn geluk te tarten... Kort-
om, het werd toch een vermoeiende
dag, die rond vier uur door ons team
werd afgesloten met een respectabele
18e plaats in een veld van 20 teams.
Cor en Harry uit district Maastricht de-
den het beter. Wat dacht u overigens
van de andere finalisten: Bennie, Gerrit
en Jan, van wie de laatste begin au-
gustus 90 jaar oud wordt. Prachtig, Jan.
Je bent een groots voorbeeld voor zéér
velen.
Mijn respect gaat natuurlijk primair uit
naar de vele vrijwilligers, naar de orga-
nisatoren, naar de zorg, die de KNBB
heeft besteed aan deze dag door aan
ieder een heerlijke lunch en een
prachtige bbq aan te bieden. Opmer-
kelijk was, zoals elke keer gedurende
deze bijeenkomsten, dat er vele tijdge-
noten zo'n spektakel niet meer kunnen
meemaken.... Maar ja, dat heb je zo
met mensen van 80 jaar en ouder.

Zoals ik zei, vermoeid, doch voldaan
keerde ik rond zes uur huiswaarts. 
Bedankt KNBB
Ad Vermeulen, 
Lid van Verdienste.

Verslaggeving kader en topteam
Wegens problemen met de automatisering bij de KNBB konden wij niet tijdig
over de gegevens beschikken van kader en topteam. Hierdoor was het voor ons
niet mogelijk een volledig beeld van de competitiestart weer te geven. Hiervoor
onze excuses.

Redactie De Biljart Ballen
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Speelronde 1

De Molen – aMate Communications
6-2. Kopman Wim van Dijck zorgde
met moyenne 1.052 voor de beste par-
tij. Paul Bruijstens en Rudy Hendrickx
deden ook een duit in het zakje. 
De Molen 3 – De Molen 2 0-8. In Reusel
was het Piet Sleddens namens de win-
nende ploeg die 1.081 behaalde.
Zoon Rick versloeg nieuweling Karina
Jetten. 
SS&P/de Molenvliet – Autobedrijf
Schrauwen 8-0. Zonder uitschieters
maximale winst voor Huub Adriaanse,
Marten van Engelen, René Soeterboek
en Mitchell Schilders in Waalwijk. 
Hazelaar 2 – Biljartcentrum Goirle 2-6.
Frits Pijnenburg redde dankzij 0.909 de
eer. Luc Royberghs was bij de bezoe-
kers goed voor 0.897. Piet Sleddens. Foto: Paul Brekelmans

Tweede divisie driebanden poule 4

Winst voor de Molen 1 en 2
Eerste divisie driebanden poule 1

Van Broekhoven/De Distel 
onderuit in eerste topper 

Vriendenkring/De Distel  met vlnr: Ad Koorevaar, Wim Pelders, Kai Siepmann
en Sven van Orshaegen. Foto: Paul Bruijstens

Speelronde 1
Van Broekhoven/De Distel – TOVV/Ro-
yal Pro 1-7. In Roosendaal was Martin
Spoormans uitblinker door de 45 ca-
ramboles al na 21 beurten te verzame-
len en dat leverde moyenne op van
2.142. Dirk Weeremans zorgde voor
het enige partijpunt door Peter de Bac-
ker op 45-45 (29) te houden. De be-
zoekers hadden een teamgemiddelde
van 1.328. Hultermans Inst. Bedr. –
Vriendenkring/De Distel 2-6. Namens
de gasten bleek Ad Koorevaar na
1.184 de beste van iedereen. Jan Brock
Amusement – Capelle 5-3. Vierde man
Gert-Jan Esvelt gaf met 0.930 het goe-

de voorbeeld. Poelierschrauwen.nl –
FDV Jacoby/Schuler Cues 2-6. Het
meest opvallende was dat er twee remi-
ses tot stand kwamen. W. van der San-
den – MCR/De Uitspanning 2-6. In bil-
jart & poolcentrum Hilvarenbeek trok Jo-
han Claessen met 1.111 aan het kortste
eind tegen de 1.250 van Roland Uytde-
willigen. Jack van Peer had aan 1.111
wel genoeg om de eer te redden.
BCO/Paeoniapassion.com – Burgmans-
Biljarts.nl 4-4. In biljartcentrum Oegst-
geest brachten Bob van Ingen Schenau,
serie van tien, en Paul Witteman de
thuisploeg op een 4-0 voorsprong.
Maarten Janssen en Uwe Arndt zorg-
den voor het evenwicht. 

Eerste divisie driebanden poule 2

Raymond Ceulemans leidt Man op Maat/
't Caves naar maximale winst

Speelronde 1
Constructor Staalbouw – Man op
Maat/'t Caves 0-8. De mooiste partij
ging tussen Henk Overmars 1.233 en
Raymond Ceulemans 1.500. Eindstand
37-45 na slechts dertig beurten. Ook
nieuweling Freddy Staelens kwam met
1.125 goed voor de dag bij de bezoe-
kers. ZFD/De Hazelaar – Sprundel 6-2.
Vierde man Richard Dekker bleek via
1.111 de beste van iedereen. Burg-
mans Biljarts – La Plaza Hoensbroek 5-
3. Johan Roijers en Bert van Manen
speelden iets boven 1.000 gemiddeld
en dat was voldoende voor teamwinst,
mede omdat Marco Janssen een remise
behaalde. Roy Zielemans vertrok met
een fraai moyenne van 1.730 op zak.
Hotel Stadt Lobberich/BCT – Eekhoorn
2 4-4. Karl-Heinz Gertzen verloor met
het kleinst mogelijke verschil ondanks
zijn serie van elf. Tom Löwe gebruikte
met 40 uit 38 de minste beurten. The-
kes/Park Tivoli – De Veemarkt 2-6. De
Duitse kopman Dustin Jäschke had
maar 28 pogingen nodig voor de 45
punten en derhalve 1.607. De bezoe-
ker sierde zijn prestatie op met een flin-
ke serie van dertien caramboles. 

Raymond Ceulemans. 
Foto: Paul Brekelmans     

Derde divisie driebanden poule 7

BC Goirle zet Van den Berg Biljarts opzij
BC Goirle was met 6-2 de meerdere
van Van den Berg Biljarts. Peter van de
Sande bleek bij de thuisploeg de
beste speler dankzij 0.714. De Haze-
laar 3 – DAB 6-2. Vierde man Peter

Viguurs hoefde slechts 34 keer naar
de matchtafel voor de 30 caramboles.
Dat leverde moyenne 0.882 op. 
Ploeggenoot Bart Wellerd behaalde
0.750. 

Vierde divisie driebanden poule 6

Setpoint 2 deelt met De Hazelaar 5 
Setpoint 2 – De Hazelaar 5 4-4. In bil-
jartcentrum Roothaert te Tilburg wonnen
Nhiep Tran en Toine Verhoeven namens
de thuisploeg. Voor de gasten bleken
Frans van der Heijden 0.625 en Henk
Laudy succesvol. Thekes Herpen 5 –

De Hazelaar 7 6-2. Peter van de Linden
gaf met 0.638 het goede voorbeeld.
Noud van der Burgt en Frank Peters
maakten de zege definitief. Jan van der
Heijden redde de eer namens de be-
zoekers.  

Vierde divisie driebanden poule 5

Remise voor HCR Prinsen 3
Veemarkt 4 – HCR Prinsen 3 4-4. Na-
mens de gasten won Tinus Doornberg
met het kleinst mogelijke verschil van Leo

Vermeiren. Beiden maakten een serie
van vijf. Chris Spapé zorgde voor de an-
dere zege van de formatie uit Haarlo. 

Vierde divisie driebanden poule 7

Volle buit Van den Berg Biljarts/Merks
In café-zaal 't Oventje te Zeeland haalde
Van den Berg Biljarts/Merks met 8-0 uit
tegen BC Tegelen 4. Kopman Harry
Meulendijks was met 0.681 de beste.
Vierde speler Hans van Uden zette
0.526 op het scorebord. DAB 2 – NAS
Outlet DHZ Valkenswaard 4-4. In biljart-
centrum De Mixx te Geldrop versloeg
Gerben de Greef met 0.697 als moyen-
ne Martijn Roefs 0.604. Spel-Sport.nl –

ABC ’t Töpke 8-0. De teruggekeerde
Frans Blankers liet met 0.731 zien dat
hij het driebanden intussen niet verleerd
is. Hij produceerde evenals zijn teamge-
noot Staf Nys een serie van zes. Aanne-
mersbedrijf P. van Hulst – Ames/De Peel
7-1. Nol van Dongen 0.857, Wil Kanen
0.757, Wim Houbraken 0.645 en Fons
Maas 0.431 produceerden een teamge-
middelde van 0.636. 

Tweede divisie driebanden poule 1

Winst voor aannemersbedrijf Beer de Jong
Biljartcentrum Siemens ontving NHD
Zwaag en kwam tot 4-4. De beste partij
werd gespeeld door Lucas Bronsema
(1.000). Aannemersbedrijf Beer de Jong
won met 6-2 van Hektisch Biljartschool/

Frans van Kuyk. Peter Berndsen schitterde
met 1.333, terwijl Ruud Nieuwenburg
aan 35 beurten genoeg had om tot winst
te komen. Voor de gasten redde John
Kuijken in 37 omlopen de eer.

Cees Benschop benoemd tot Lid
van Verdienste

De onderscheiding werd hem 
opgespeld door KVC-voorzitter 
Jaap Labrujère

veel andere functies binnen de bond. Hij
was districts- en gewestelijk wedstrijdlei-
der, was lid van het nationaal bestuur,
van de jeugdcommissie KNBB en voorzit-
ter jeugdcommissie als opvolger van Sjef
Hamers. Jonge talenten, zoals Raymund
Swertz, Gert-Jan Veldhuizen, Guido Kauf-
feld en van de nieuwe lichting Sam van
Etten, Ferry Jong en Jordy Jong en andere
opkomende beloften heeft Cees Ben-
schop naar de top zien groeien en vaak
ook begeleid op nationale en internatio-
nale toernooien. ,,Kunnen we die reputa-
tie ook in de toekomst houden’’, heeft hij
zich vaak afgevraagd. Raymund Swertz
is inmiddels doorgestroomd naar de seni-
oren en werd in 2013 twee keer Euro-
pees kampioen in de kaderspelen en Gui-
do Kauffeld greep de Europese titel onder
21 in het vrij spel. Dit jaar won Raymund
Swertz opnieuw goud bij de senioren en
blonken Sam van Etten en Ferry Jong uit
bij de jeugd. Bovendien was hij de grote
inspirator achter het 5 Balls spel dat vorig
jaar door de KNBB werd gelanceerd.
Cees Benschop verrichtte veel voorberei-
dend werk en slaagde erin veel clubs en-
thousiast te maken. Hij is altijd overtuigd
geweest van de Nederlandse opleiding.

Cees Benschop (59), uit Zwaagdijk-Oost,
jarenlang één van de drijvende krachten
achter de jeugdopleidingen als coördina-
tor bij de KNBB afdeling Carambole, is tij-
dens de algemene ledenvergadering van
KNBB Vereniging Carambole onder-
scheiden als lid van verdienste. De onder-
scheiding werd hem opgespeld door
KVC-voorzitter Jaap Labrujère. Behalve
dat hij zich met hart en ziel heeft ingezet
voor de jeugd bekleedde Benschop nog
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Artistiek bij Van Tienen in Tegelen

René Dericks prolongeert titel 
Ralf Laakman Memorial

Op 29 en 30 augustus is het artistiek
Ralf Laakman Memorial toernooi ge-
speeld in café-biljartzaal Van Tienen.
Het evenement had weer een mooie be-
zetting van dertien spelers, met toppers
en subtoppers. Vier deelnemers uit Bel-
gië kwamen naar Tegelen om hun kun-
sten te vertonen waaronder Johan Gri-
mon. Dit betreft een rolstoelspeler en het
is prachtig om te zien hoe hij zijn sport
beoefent.
Met ivoor biljarten, dat zijn de deelne-
mers niet gewend en de meesten heb-
ben er nooit mee gespeeld. Dat zie je
terug in de percentages maar het mocht
de pret zeker niet drukken.
Wat opvalt in dit toernooi is de vriend-
schap die er is onder de spelers die el-
kaar de figuren gunnen en elkaar terzij-
de staan.
Onder toeziend oog van wedstrijdleider

René Peters werden
de 68 figuren ge-
speeld. Op zaterdag
kwam het koppel
Wilfrie Vermeer/Re-
né Dericks op de eer-
ste plek en dachten
zij de overwinning te
halen. Op zondag
kwam echter het duo
Benny Smits/Roger
Everaert sterk terug
en pakten de over-
winning.
Individueel speelde
René Dericks een
sterk en prachtig
toernooi en ging
zeer verdiend met de

hoofdprijs aan de haal. Hij werd op de
voet gevolgd door Benny Smits en de
derde plek ging naar Mark Janssen.
Voor de dertiende keer werd er weer
teruggekeken naar een zeer geslaagd
weekeinde, met dank aan Sandra en
John van Tienen. Tekst Cock Ooms.
Naam Pnt Pog
1. René Dericks 285 153
2. Benny Smits 280 152
3. Mark Janssen 264 168
4. Robert van Veenendaal 222 168
5. Roger Everaert 207 169
6. Jean-Marie Limbourg 200 166
7. Cock Ooms 198 178
8. Wilfrie Vermeer 186 166
9. Pierre Scheers 174 178
10. John Titselaar 156 179
11. Johan Grimon 140 180
12. Rob Mans 139 186
13. André Renkens 108 190

Foto vlnr: André Renkens, Wilfrie Vermeer, René Dericks
en wedstrijdleider René Peters. Foto: Jan Rosmulder

Eredivisie topteam speelronde 1

Aan einde van dit seizoen 
van 10 naar 8 teams 
In de eredivisie
wordt in het onlangs
begonnen seizoen
2015-2016 met tien
teams gespeeld.
Eerst is er een halve
competitie. Daarna
spelen de nummers
1 t/m 4 in een halve
competitie om het
kampioenschap. De
nummers 5 t/m 10
biljarten nog een hal-
ve competitie waar-
uit nummers 8, 9 en
10 degraderen. Alle
behaalde resultaten
uit de eerste halve
competitie tellen mee
in de tweede helft.

A1 Biljarts/de Veemarkt – 
Egbersbeek.nl/Biljartcentrum
Arnhem 6-0 en 6-0
Michel van Silfhout kwam met tweehon-
derd caramboles 47/2 na respectieve-
lijk vijf en zes beurten geen moment in
gevaar tegen Harrie van den Boo-
gaard. In de eerste ontmoeting was er
een slotserie van 159 van de thuisspe-
ler. Raymund Swertz bleek in het 71/2
met moyennes van 21.42 en 16.66
veel te sterk voor Martijn Egbers. Het
bandstoten werd een prooi voor Frédé-
ric Caudron tegen Markus Dömer: 100-
24 en 100-31 na telkens zes pogingen
namens de titelverdediger. 

Horna de Vries juwelier – 
Etikon 2-4 en 3-3
Germ Bot kwam met negen treffers in de
nastoot alsnog op gelijke hoogte met
Ferry Jong: 200-200. De geschiedenis
herhaalde zich in het tweede duel toen
Jong met een slotreeks van 67 als eerste
finishte maar Bot met 25 op gelijke
hoogte zag komen. Sam van Etten
kwam opvallend voor de dag tegen zijn
leermeester Patrick Niessen. Van Etten
zag in de openingspartij kans om een
slotserie van 96 te realiseren. Niessen
maakte toen echter met 51 alsnog gelijk
in het 71/2. Een slotreeks van 94 in de
tweede wedstrijd was beslissend in het
voordeel van Van Etten. George Kenter
bleef in Hoorn tweemaal met lege
handen tegen Jean-Paul de Bruijn na

23-100 (7) en 66-100 (13). 

Topteam Berkelland – 
BIOS/Blitz Optiek 6-0 en 6-0
In HCR Prinsen te Haarlo was nieuwe-
ling Roij van Raaij met een acquit van
166, gevolgd door serie van 34 veel te
sterk voor Erik van der Linden. De twee-
de keer werd het 200-173 (8). Marek
Faus bleek via 71/2 gemiddeldes van
21.42 en 30.00 een maatje te groot
voor Peter Volleberg. Debutant Eddy
Leppens verzamelde de honderd punten
bandstoten tegen Fabian Blondeel al na
zeven en vijf omlopen. Hoogste serie
74. 

Benelux Biljarts/Snellen 
Horeca Service – Dibo The City
4-2 en 4-2
Demi Pattiruhu boog twee keer voor de
16.66 en 40.00 van René Luijsterburg.
Thomas Nockemann verzamelde de
honderdvijftig punten beide keren na
maar vier beurten. Wiel van Gemert
bleef ook zonder puntverlies na 100 uit
10 en 100 uit 15. 

't Ottertje – ’s Landswelvaren/
Reedijk 4-2 en 4-2
In Ottersum moest de thuisploeg het
doen zonder vaste waarde Jos Bongers.
Robert Prakke was zijn vervanger. De
twee nederlagen die hij leed, werden
door Micha van Bochem en Martien
van der Spoel weggepoetst.

Sam van Etten. Foto: Henry Thijssen

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
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Ad Koolen geëerd voor geweldige
staat van dienst binnen de bond

NIEUWEGEIN – De KNBB heeft tij-
dens de afsluitende vrijwilligers-
dag, na drie dagen landsfinale in
Sportcomplex Merwestein in
Nieuwegein een bijzonder lid in de
schijnwerpers gezet. Ad Koolen
werd benoemd tot erelid van de
KNBB en kreeg de versierselen op-
gespeld door voorzitter Jaap La-
brujère van de KNBB Vereniging
Carambole
De Brabander, die totaal verrast werd
door de benoeming, heeft een geweldi-
ge staat van dienst binnen de biljart-
bond. Hij startte zijn bestuurlijke carriè-
re in het district Bergen op Zoom in
1972, werd daar vier jaar later wed-
strijdleider, vervolgens penningmeester
en secretaris tot en met 1988.

Van 1995 tot en met 2004 was hij
waarnemend voorzitter van het district

KVC voorzitter Jaap Labrujère spelt
Ad Koolen de versierselen op

Bergen op Zoom en vervolgens pen-
ningmeester vanaf 2004. In die periode
was Ad ook penningmeester van het
gewest Zuid Nederland en van 2000
tot en met 2004 voorzitter van het ge-
west.

Gewestelijk arbiter is hij vanaf 1996 en
van 2000 tot 2008 bestuurslid van de
Sectie Carambole. Tenslotte is Ad vanaf
2012 lid van de bondsraad van de
KNBB en vanaf 2013 weer voorzitter
van het gewest Zuid Nederland. KVC
voorzitter Jaap Labrujère roemde het
nieuwe erelid om zijn enorme, jarenlan-
ge inzet voor de biljartbond.

Nat. voorw. libre 3e klasse jeugd

Rowan Kremer 
oppermachtig in 
biljartcentrum JBGB
Bij nationale voorwedstrijden libre der-
de klasse jeugd liet Rowan Kremer er
geen twijfel over bestaan wie de beste
was. In biljartcentrum JBGB te Den
Bosch verzamelde hij de maximale
twaalf punten. De speler van JBV Amor-
ti uit Zevenbergen behaalde in de klas-
se van 0.40 tot 0.80 een algemeen mo-
yenne van 0.65. In zijn beste partij rea-
liseerde Kremer een gemiddelde van
0.90. Hij zette met zes caramboles ook
de hoogste serie in de boeken. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rowan Kremer JBV Amorti 12 0.65 6
2. Djovanny van Eindhoven De Hazelaar 4 0.41 4
3. Dante Dekkers JBCW 2 0.41  4

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

1e klasse op 19 en 20 september

Eerste Grand Prix Artistiek 
in Vlaardingen
Op zaterdag 19 en zondag 20 sep-
tember wordt bij ’t Oogh van Vlaer-
dingh de eerste GP Artistiek in de
eerste klasse gehouden. 
De wedstrijden in de vier poules begin-
nen op beide dagen om 10.30 uur.

Deelnemers

Poule A
Johnny van Mil
Cock Ooms
Eric van Hoorn
Shane Hilgers
Patrick de Haan

Poule B
Jean-Marie Limbourg
Walter Crols
Wilfrie Vermeer
Roger Everaert

Poule C
Robert van Veenendaal
John de Bruijn
Eric van Kampen
Remy Sleijpen

Poule D
Pierre Scheers
Mark Janssen
Jan Jansen
Danny Molier
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