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Op 5 en 6 maart in Hoogeveen

NK libre hoofdklasse jeugd
www.championshop.nl
Snel, goedkoop en eenvoudig on-line

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

“Alles voor de biljarter”
Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem ☎026-3515919

info@championbiljarts.nl

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

Frank Dekkers
Mosasingel 23

5247 JP Rosmalen
tel.: 06 13782914

e-mail: frankdekkersbiljarts@ziggo.nl
www.frankdekkersbiljarts.nl

Servicepunt en verkoop
Zilverenberg 29

5234 GL Den Bosch
uitsluitend op afspraak

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

De Distel Biljarts
Het adres voor

2e hands biljarttafels
Scherpdeel 20A 

4703 RJ Roosendaal
0165 820 997

www.dedistelbiljarts.nl

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

/amusementbe

Silvy Glissenaar heeft als thuisbasis Carpe Diem in Afferden. Foto: Jan Rosmulder

GRATIS
MEENEMEN

Het Nederlands kampioenschap libre
klein hoofdklasse jeugd vindt op 5 en 6
maart plaats. 
In biljartcentrum l’Acquit aan Terpweg 2
te Hoogeveen zijn liefst vier van de acht
deelnemers afkomstig van vereniging
Horna uit Hoorn. Daarbij Leon en Nick

Dudink uit Blokker. Namens BC Zeeland,
café-zaal 't Oventje in de Brabantse
plaats Zeeland, voert Joey Bongers met
een gemiddelde van 5.59 de deelne-
merslijst aan. Op de vijfde positie staat

Uw leverancier voor alles op biljartgebied!
Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum

073-5031264

www.eureka-billard.nl

”Vertrouwen dat is waar je op kunt bouwen”

Royal Warrant Holder
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Vijfde klasse bandstoten

Nationale finale in Huizen
Verenigingsgebouw de Baat aan de IJs-
selmeerstraat 3b in Huizen is van 11 t/m
13 maart het strijdtoneel van de nationa-
le finale vijfde klasse bandstoten. De acht
deelnemers spelen daar partijen met een
lengte van 30 caramboles. Op vrijdag
11 maart wordt om 19.00 uur het start-
sein gegeven, zaterdag vangt men om
11.00 uur aan en zondag om 12.00
uur. Huizer biljartvereniging De Bun is
verantwoordelijk voor de organisatie.

Deelnemers

Naam Vereniging Moy
1. Ronald Winterman Voorster BC 1.34
2. Bas Viel De Poedel 1.31
3. Gert Groeneveld Hertog van Gelre 1.23
4. Sjef Adriaansen De Kroon 1.10
5. Gangel Elbertsen BV 2 Brothers 1.00
6. Bertus Broers Ambiani 0.98
7. Desiree Tiecken Onder Ons’67 0.97
8. Martin Geelen BCCD 0.87

Begin van een tijdperk

Trots zijn we op de afgelopen drie edi-
ties van de Biljartpoint Masters. Het be-
gon in de zomer van 2013 op een ter-
ras in Berlicum. Samen met Ad en Har-
ry zaten we daar om te kijken hoe wij
Biljart Evenementen Nederland, die het
vertrouwen van de Sectie driebanden
had gekregen, konden helpen bij het or-
ganiseren van de Masters door onze
software in te zetten. We waren zo en-
thousiast dat binnen enkele minuten dui-
delijk werd dat we dit maximaal
moesten ondersteunen en wel door
hoofdsponsor te worden.
Het is een ijzersterk team. Het is de
combinatie van Biljart Evenementen
Nederland, Eureka, De Biljart Ballen,
Kozoom, Biljartpoint, KNBB, de wed-
strijdleiding, arbiters, schrijvers, materi-

Photo credits: Stefan Osnabrug

Van 26-28 februari

NK driebanden groot 3e klasse in Venlo
Vrijdag 26 februari gaat dit Nederlands
kampioenschap om 15.00 uur van start
in café 't Pumpke aan Straelseweg 166
te Venlo. Moyennegrenzen 0.300 tot
0.475 en partijlengte twintig carambo-
les. De als eerste geplaatste Wilfried
Godschalk is afkomstig uit het naburige
Venray. Op de openingsdag duren de
partijen tot ongeveer 22.00 uur. Zater-
dag van 11.00 tot 19.00 uur. Ronde zes
begint zondag eveneens om 11.00 uur
en het eerste gedeelte van de slotsessie
staat om 14.00 uur op het programma. 

Naam Vereniging Gem
1. Wilfried Godschalk VOP/DWH 0.576
2. John Heskes VEGA 0.543
3. Jaap van den Berg BV Steenwijk 0.491
4. Ed van den Berg De Maasstad 0.489
5. Ray Dibbets Het Dorstige Hert 0.476
6. Jesus Cortes Quero BCO 0.451
7. Tom Vaneker Biljart Krabbe 0.419
8. Wim Jansen BV Leusden 0.388

NK libre hoofdklasse jeugd

Silvy Glissenaar uit Venlo, vereniging
ABC ’t Töpke uit Afferden, de enige
dame. Moyennes in deze klasse van
4.00 tot 7.00 en partijlengte honderd
caramboles. Er wordt op vier biljarts ge-
speeld en aanvang beide dagen om
10.30 uur. 

Vervolg van de voorpagina Naam Vereniging Gem
1. Joey Bongers BC Zeeland 5.59
2. Leon Dudink Horna 5.18
3. Roy Reutelingsperger Inaborg 4.57
4. Dennis Engelen De Uitdaging 4.51
5. Silvy Glissenaar ABC ’t Töpke 4.16
6. Nick Dudink Horna 3.15
7. Piet Kok Horna 2.72
8. Michel van Weely Horna 2.71

Bandstoten 1e klasse 
11-13 maart

NK in Veenendaal
Op vrijdag 11 maart begint het NK
bandstoten klein eerste klasse in Vee-
nendaal. Met moyennegrenzen van
3.50 tot 6.00 gaan de duels over hon-
derd caramboles. Aanvang op vrijdag
om 15.00 uur. Zaterdag en zondag
gaan de bandstoters om 11.00 uur van
acquit. De organisatie is in vertrouwde
handen van snooker- en biljartcentrum
Vink aan Veenslag 80-82. Brian ter
Braak, gepromoveerd naar de matchta-
fel, voert namens vereniging Ellenkamp
uit Haarlo de ranglijst aan. 
Naam Vereniging Gem
1. Brian ter Braak Ellenkamp 6.27
2. Ivo Gerritsen Pelikaan Zutphen 5.85
3. Robin Bastiaan Rappel 5.66
4. Adri Dijkmans Dubac 5.62
5. Koeno Thoma De Harmonie 5.52
6. Kees Jong Horna 5.00
7. Jan de Bruin HWA 4.95
8. Raymond Drost Ons Tehuis 4.90
Res. 1. Theo van de Ven De Oase 4.85
Res. 2. Edwin Tieman 't Centrum ’47 4.61
Res. 3. Roland Deelen VIOS 5.25 

aalmensen, lokaliteit, horeca en alle
sponsoren. Dit team heeft het de afge-
lopen drie jaar mogelijk gemaakt om
het toernooi te organiseren. Iedereen is
even belangrijk en iedereen heeft zijn
beste prestatie geleverd. Er is gepro-
beerd de optimale omstandigheden te
creëren om zoveel mogelijk mensen te
laten genieten van de mooie biljart-
sport. 
En wat een groot succes is het geble-
ken. U, de bezoeker, kwam met duizen-
den. Vanaf de eerste editie in 2014 zat
de zaal vol. Op last van de brandweer
moesten mensen in de foyer blijven
want de zaal zat te vol. In de foyer wer-
den grote schermen gezet om alles toch
goed te kunnen volgen. Mensen van
over de hele wereld keken via Ko-
zoom.com mee en op de Nederlandse
televisie was het toernooi in 2014 goed
voor 620.000 en in 2015 en 2016
voor 1.5 miljoen kijkers.
Wat heeft u, de bezoeker, het toernooi
welkom geheten en gemaakt tot wat het
nu is. Wat heeft u de spelers een mooi
podium gegeven om mooie prestaties te
leveren. En nog belangrijker, u zorgt
voor de motivatie bij de beste spelers
van Nederland om te trainen zodat ze
waardering krijgen voor de bijzondere
prestaties die ze neerzetten. Zo gaf u de
kampioenen van de KNBB Biljartpoint
Masters, Dick Jaspers (2014), Jean van
Erp (2015) en Raimond Burgman
(2016), het applaus wat ze als topspor-
ters verdienen.
Wij nemen afscheid van het toernooi
als hoofdsponsor, maar we weten zeker
dat het toernooi in goede handen is bij
Ad en Harry. Omdat we niets willen
missen van het toernooi blijven we
graag betrokken als IT partner de ko-
mende jaren. 
Wij hopen dat u, de bezoekers en de
media, in grote getalen het toernooi
blijft volgen en blijft bezoeken. Dat zo-
doende het applaus elk jaar iets harder
mag zijn. Zodat u en het hele team
zorgt voor een nieuw tijdperk aan
mooie biljartmomenten. We hopen de
afgelopen jaren onze bijdrage te heb-
ben geleverd en kijken apetrots terug op
de KNBB Biljartpoint Masters.

Namens Biljartpoint,
Geoffrey Molenschot en Peter Rijckaert.

Verhoeven Biljarts leeggeroofd
Ogen open voor gestolen biljartaccessoires
In de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 februari is de winkel van Bil-
jartfabriek Verhoeven in Malle leeggeroofd. De dieven hebben een enorme ra-
vage aangericht, zo werden niet alleen de winkel, maar ook kantoren, magazijn
en andere ruimten onder handen genomen. Mede eigenaar Luc Verhoeven hier-
over: “De ravage is enorm, zelfs de safe waar een aanzienlijke som geld in zat
is uit de muur gerukt en leeg achtergelaten. Daarnaast hebben ze ongeveer 600
keus met een verkoopwaarde tussen de 99 en 3.000 euro alsmede de gehele
voorraad toppen en tachtig tot negentig ballensets meegenomen. Verder ver-
dween nagenoeg de gehele voorraad pomerans. Om alles te kunnen vervoeren
hebben ze ook nog onze splinternieuwe bestelwagen meegenomen. Die is ove-
rigens in het Wilhelminakanaal tussen Tilburg en Dongen terug gevonden.”
De verwachting is, dat de handel ergens op de zwarte markt wordt aangebo-
den. Men wordt dan ook vriendelijk verzocht de ogen goed open te houden en
wanneer ergens dergelijke materialen op een verdachte manier worden aange-
boden contact op te nemen. Biljartfabriek Verhoeven, Antwerpsesteenweg 109,
Malle. Telefoon: 0032 (0)3.312.11.50.
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Libre 1e klasse jeugd

Kenny Boskamp zet met twaalf 
punten NK in Sneek op zijn naam

Kampioen Kenny Boskamp staat links. Foto: Janet de Boer

Met slechts één nederlaag wist Kenny
Boskamp uit het Limburgse Afferden het
NK libre klein eerste klasse jeugd suc-
cesvol af te sluiten. De speler van vere-
niging ABC ’t Töpke ging alleen in de
voorlaatste ronde tegen Dennis Hoog-
land met 49-60 na negentien beurten
onderuit. Boskamp had toen dus reeds
tien punten en bleef ondanks dit verlies
na deze zesde ronde koploper met een
algemeen moyenne van 2.79. Jos Dek-
ker was tweede met eveneens tien pun-
ten maar 2.71. Nummer drie, Dennis
Hoogland, begon de nationale finale
sterk maar verloor in sessie vier en vijf
en stond daarmee op acht punten. In de
slotronde maakte lijstaanvoerder Bos-
kamp geen fout en rekende middels 60-
53 (28) zelf af met concurrent Dekker.
Hoogland liet nog eens zijn klasse zien

en versloeg Naomi Struijk na slechts
tien beurten met 60-26. Dat bleek goed
voor de kortste partij en daarin scoorde
hij met 47 caramboles tevens de hoog-
ste serie. Dat runner-up Dennis Hoog-
land ook het beste algemeen gemiddel-
de van 3.10 voor zijn rekening nam,
zal kampioen Kenny Boskamp in biljart-
school Sneek voor kennisgeving hebben
aangenomen.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Kenny Boskamp ABC ’t Töpke 12 2.67 22
2. Dennis Hoogland De Liefhebber 10 3.10 47
3. Jos Dekker De Liefhebber 10 2.56 16
4. Luc Veger De Jordaan 8 2.45 19
5. Naomi Struijk KBC 1911 6 2.18 15
6. Cedric Thiesen Inaborg 6 1.89 12
7. Twan Vriens De Liefhebber 2 1.58 12
8. Justin Huijs Inaborg 2 1.48 11

Libre klein topklasse

NK in Winschoten prooi voor 
ongeslagen Sven Nabuurs

In De Harmonie was na vijf ronden al
duidelijk dat het titelgevecht zou gaan
tussen Robert van Stevendaal en Sven
Nabuurs. Beiden hadden met de maxi-
male tien punten reeds een marge van
vier punten ten opzichte van nummer drie
Tonny van de Meerakker. In deel twee
van de voorlaatste ronde ontsnapte
Van Stevendaal op knappe wijze aan
puntverlies. Toen tegenstander Maarten
Broers vanaf acquit de 350 caramboles
verzamelde, lukte het de speler van
Kwadendamme om in de nabeurt op ge-
lijke hoogte te komen. Beiden dus twee
punten. Nabuurs verschalkte opponent
Tonny van de Meerakker op de andere

tafel via 350-199 (3). Het afsluitende
onderlinge duel tussen koploper Robert
van Stevendaal en Sven Nabuurs bracht
dus de beslissing. Van Stevendaal had
aan een remise genoeg maar Sven Na-
buurs bleek met 350-96 na twee pogin-
gen over de langste adem te beschikken.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Sven Nabuurs Moira 14 81.66 340
2. Robert van Stevendaal Kwadendamme 12 95.47 350
3. Tonny van de Meerakker HAS 8 57.12 350
4. George Kenter Horna 8 52.70 272
5. Maarten Broers De Markt 8 42.81 350
6. Kees Jong Horna 4 42.51 234
7. Mike Luong BC Gorredijk 2 27.38 233
8. Harold Megens De Hazelaar 2 19.97 141

Vlnr: Robert van Stevendaal, Sven Nabuurs en Tonny van de Meerakker. 
Foto: Henry Thijssen

Van woensdag 16 t/m zondag 19 maart

Grand Dutch en Masters artistiek 
bij HCR Prinsen in Haarlo

De Grand Dutch, de tweejaarlijkse vijfkamp in de spelsoorten libre,
ankerkader 47/2, ankerkader 71/2, bandstoten en driebanden, wordt
van 16 t/m 19 maart in de grote zaal bij HCR Prinsen aan de Eibergseweg
in Haarlo gehouden. Op donderdag 17 maart  start in een andere zaal de
Masters artistiek.

ning op donderdag 17 maart om
17.00 uur in de agenda. Na de drie
Grand Prix, die in Vlaardingen, Roo-
sendaal en Barendrecht werden gehou-
den is het deelnemersveld en de poule
indeling bekend. Direct na de opening
volgen de eerste confrontaties. Drievou-
dig Grand Prix winnaar Sander Jonen
neemt het dan op tegen Robert van Vee-
nendaal en René Dericks neemt de af-
trap tegen Mark Janssen.

Poule indeling Masters artistiek
Poule A Poule B
Sander Jonen René Dericks
Martin van Rhee Jop de Jong
Erik Vijverberg Benny Smits
Robert v Veenendaal Mark Janssen

De eerste wedstrijden beginnen al op
woensdagochtend 16 maart om 09.30
uur. In poule A speelt dan Raymund
Swertz tegen Dennis Timmers en Demi
Pattiruhu tegen Dave Christiani. In pou-
le B start Michel van Silfhout tegen Jos
Bongers, terwijl Sam van Etten Micha
van Bochem tegenover zich treft.

Indeling poules Grand Dutch
Poule A Poule B
Raymund Swertz Michel van Silfhout
Demi Pattiruhu Sam van Etten
Dave Christiani Jos Bongers
Dennis Timmers Micha van Bochem

Masters artistiek
Voor de Masters artistiek staat de ope-

HCR Prinsen in Haarlo herbergt van 16 t/m 19 maart de Grand Dutch en de
Masters artistiek. 

Win een biljartcomputer..... Zie advertentie op pagina 13
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Libre hoofdklasse district Venlo

Ferry Janssens behaalt moyenne 
25.71 bij Carpe Diem in Afferden
Met groot machtsver-
toon liet Ferry Jans-
sens zien dat hij de
hoofdklasse royaal is
ontgroeid. In café-ca-
fetaria-zaal Carpe
Diem bleef de speler
van De Maasoever
met twaalf punten
zonder puntverlies.
De hoofdklasse heeft
als bovengrens
11.00 moyenne en
de extra klasse
20.00. Met zijn al-
gemeen gemiddelde
van 25.71 gaat
Janssens echter niet
naar de overgangsklasse (20.00-
35.00) maar speelt volgend seizoen in
de extra klasse. De 36-jarige speler ver-
zamelde de honderdvijftig caramboles
na onder andere één, twee en drie
beurten. Hij wordt echter niet afge-
vaardigd naar de gewestelijke finale.

Vlnr: Peter Rutten, Ferry Janssens en Jo Poels. 
Foto: www.cafe-carpediem.nl

Libre 2e klasse dames district Oss en Nijmegen

Jeannette Habraken en Addy Westrik 
succesvol in D’n Dijk te Ravenstein

Vereniging KOT van café-zaal D’n Dijk
uit Ravenstein had op 29 en 30 januari
de organisatie in handen van de finale
dames libre tweede klasse. Het betrof
hier een gecombineerd kampioenschap
van de districten Oss en Nijmegen. Het
zou een bijzonder spannende aangele-
genheid worden want de dames gaven
elkaar zeer weinig toe. Voor het district
Nijmegen mocht Addy Westrik de kam-
pioensmedaille in ontvangst nemen. Zij
was in felle strijd verwikkeld met Pia
Helmich, die op de tweede plaats ein-
digde. Beide speelsters verzamelden
acht punten maar omdat er op handi-
cap werd gespeeld moest het percenta-
ge uitsluitsel geven. Dat pakte voor
Westrik net iets beter uit. Ook voor de
Osse titel moest flink strijd geleverd wor-
den.
Jeannette Habraken en Antoinette Bek
gaven elkaar weinig tot geen ruimte en

bleven constant in evenwicht. 
Zodoende moest er bij het kampioen-
schap district Oss ook het percentage
aan te pas komen om tot een winnaar te
komen. En hier was Jeannette Habraken
de gelukkige. Zij wist ook de kortste
partij van het toernooi op het laken te
leggen; in 14 beurten had zij haar be-
nodigde 53 caramboles bij elkaar ge-
speeld.
Pia Helmich scoorde met 21 treffers de
hoogste serie van het toernooi. Westrik
en Habraken gaan door naar de  ge-
westelijke eindstrijd en die wordt ge-
speeld van 18 tot en met 20 maart in
Naam Vereniging Pnt Gem HS %
1. Addy Westrik Moira 8 1.45 8 94.89   
2. Pia Helmich Moira 8 2.30 21 94.24
3. Jeannette Habraken BC Zeeland 6 2.05 10 91.69
4. Antoinette Bek Touché 6 0.95 7 89.03 
5. Helene van Aarle Jong geleerd 2 1.28 12 78.40
6. Tiny van Gemert DLS 0 0.57 5 66.66

Vlnr: Jeannette Habraken, Pia Helmich, Tiny van Gemert, Helene van Aarle, 
Antoinette Bek en Addy Westrik. Foto: Jan Rosmulder  

Driebanden groot 3e klasse gewest MN

Volle buit Ray Dibbets
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ray Dibbets Het Dorstige Hert 14 0.476 5
2. René Groenendaal Overberg 10 0.412 5
3. Martin Zwoferink De Markt 8 0.545 4
4. Jo van den Hanenberg BC Uden 6 0.428 6
5. Aart Prijn De Burgemeester 6 0.418 4
6. Tommy Vo Rembrandt 6 0.392 3
7. Karel Pattiruhu 't Ottertje 4 0.369 4
8. Eddie Vergunst BC Uden 2 0.347 5

Bandstoten 4e klasse district Kempenland

Rob van Vroenhoven 
op gemiddelde
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rob van Vroenhoven D’n Babbel 10 1.67 10
2. Jan de Wijs La Carambole ’54 10 1.42 10
3. Gerard van Poppel Nooit Volleerd 10 1.36 9
4. Frans van Loenhout Ambiani 8 1.42 10
5. Rinus Vorstenbosch De Kraanvogel 8 1.33 10
6. Maarten Smetsers 't Vrijthof Libre 6 1.05 13 
7. Jack Smulders NAS 4 1.33 9
8. Rex Allen 't Witven 0 1.00 9

Bandstoten 5e klasse gewest NON

Bas Viel naar NK
Naam Pnt Gem HS
1. Bas Viel 10 1.32 8
2. Johan Ackermann 10 1.10 8
3. Hendrik-Jan Veltman 9 1.30 10
4. Uilke Seinstra 6 1.14 8
5. Maye Hoekstra 6 1.02 6
6. Harrie Visser 6 0.98 7
7. Anton van Erp 5 0.73 11
8. Rudie Poot 4 1.08 7

District Den Bosch dagcompetitie

Titel in eerste klasse libre bij JBGB 
voor Theo van der Steen
In biljartcentrum
JBGB/NGTR in ’s-
Hertogenbosch ein-
digden twee deelne-
mers met acht pun-
ten. Omdat er met
interval werd ge-
speeld, viel de beslis-
sing op percentage
caramboles. Theo
van der Steen was
met 98.66% de ge-
lukkige. Runner-up
Adriaan van den
Berg moest genoe-
gen nemen met
96.26%. Van der
Steen, te maken caramboles honderd-
vijftig, zorgde met 7.11 voor het hoog-
ste algemeen gemiddelde. Thuisspeler
Frans van den Broek finishte weliswaar
als laatste maar realiseerde met 65 tref-
fers de veruit beste serie. Het hoogste
partijmoyenne kwam met 10.71 ook al
op naam van de speler van NGTR. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Theo van der Steen De Kruiskamp 8 7.11 40
2. Adriaan van den Berg De Hazelaar 8 6.06 38
3. Karel Feller NGTR 6 4.76 42
4. Ben Peeters De Helftheuvel 4 5.68 45
5. Anton Lopulalan De Helftheuvel 2 3.68 23
6. Frans van den Broek NGTR 2 5.27 65

Vlnr: Adriaan van den Berg, Theo van der Steen en 
Karel Feller. Foto: Boy de Groot 

Bandstoten 5e klasse gewest MN

Gert Groeneveld 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Gert Groeneveld Hertog van Gelre 10 1.23   13
2. Antoon Derckx BC Uden 10 1.11    7
3. Marco van Zetten Oud Grave 10 1.03    7
4. Jos Looijschelder DLS 6 1.13 9
5. John de Laat De Snelpost 6 1.06   6
6. Rob van ’t Hul Woezik 6 0.75    8
7. Henk van den Berg Hertog van Gelre 4 1.03 6
8. Frans van der Vaart NGTR 4 0.90    6

Daar gaan Peter Rutten en Jo Poels naar
toe.
Naam Vereniging Pnt Gem    HS
1. Ferry Janssens De Maasoever 12 25.71 150
2. Peter Rutten Centraal 8 8.58 64
3. Jo Poels Ames/De Peel 2 5.06 46
4. Edgar Spreeuwenberg De Jordaan 2 4.98 43

http://www.cafe-carpediem.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

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
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 

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

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

http://www.thekes.nl
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.bcdemolen.nl
mailto:info@bcdemolen.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
http://www.tankertje.nl
http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarijbiejtonenmarij
http://www.bctegelen.wordpress.com
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Bandstoten 5e klasse gewest ZN

Bertus Broers 
naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bertus Broers Ambiani 12 0.98 7
2. Maarten van Gompel De Koster 8 0.94 7
3. Jack Thijssen De Maasoever 8 0.82 7
4. Hans Heijenrath Niet Klossen 7 0.90 12
5. Ruud Vonken Inaborg 7 0.83 7
6. Jacques Ariaans BVS2000 6 0.83 7
7. Marlies Vanderlinden BC Maarland 4 0.79 11
8. Ron Gilissen La Berceuse 4 0.77 7

Opgave kampioenschappen libre 
van Oirschot
Vereniging ’t Vrijthof Libre houdt in de
maand april haar traditioneel libretoer-
nooi. De inzet is het kampioenschap
van Oirschot. Iedere inwoner uit Oir-
schot en de Beerze kan deelnemen, ook
voor leden die zijn aangesloten bij een
Oirschotse biljartvereniging. Ook niet
inwoners van Oirschot die in clubver-
band biljarten in Oirschot mogen zich
inschrijven. 
Het kampioenschap wordt georgani-
seerd en gespeeld in café-biljart ’t Vrijt-
hof gelegen aan de Molenstraat 6 en
naar gelang van deelnemers van 1 tot
en met 27 april. Er zijn verschillende

poules en drie biljarts. De speeldagen
zijn op dinsdag, vrijdag en zaterdag.
Inschrijfgeld bedraagt € 12.50 en te
voldoen op de eerste speeldag.

Aanmelden of meer 
informatie
Inschrijven kan tot 10 maart 2016 bij
wedstrijdleider Peter Kreijveld, Linden-
laan 26 telefoon 0499-574750 of in
café ’t Vrijthof, Molenstraat 6 Oirschot,
telefoon 0499-571442 -577336. Of
mail naar secretaris@hetvrijthoflibre.nl,
voorzitter@hetvrijthoflibre.nl
Site: www.hetvrijthoflibre.nl

Libre hoofdklasse district Betuwe/Veenendaal

Theo Sanders succesvol 
bij biljartzaal Carambole in Beesd

De districtsfinale Betuwe/Veenendaal in
de hoofdklasse libre klein werd met vier
spelers gehouden. In biljartzaal Caram-
bole te Beesd was het desondanks een
erg leuke en sportieve eindstrijd. Theo
Sanders uit Ochten trok uiteindelijk aan
het langste eind. De speler van vereni-
ging Ons Tehuis kreeg de titel niet ca-
deau want het bleef spannend tot de
laatste partij. Sanders verzamelde tien
punten en hij bleef daarmee Dennis
Wijers twee punten voor. De kampioen
behaalde met 11.12 ook het beste al-
gemeen moyenne en dit leverde promo-
tie op naar de extra klasse. De kortste

partij kwam met honderdvijftig caram-
boles na slechts vier beurten, moyenne
37.50, eveneens op naam van Theo
Sanders. Runner-up Wijers zette met 91
treffers de hoogste serie op het score-
bord. Sanders wordt afgevaardigd
naar de gewestelijke finale. Deze wordt
van 11 tot en met 13 maart gehouden
bij De Hazelaar in Rosmalen.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Theo Sanders Ons Tehuis 10 11.12 81
2. Dennis Wijers De Burgemeester 8 8.83 91
3. Jan Evers Carambole 4 7.51 43
4. Richard Reyneke De Vink – Ede 2 6.36 82

Achterste rij de spelers met vlnr: Jan Evers, Dennis Wijers, Richard Reyneke en
Theo Sanders. Voorste rij de arbiters met vlnr: Tom Lely, Anita Schonewille, 
Julia Cordes en Rini Visee. Foto: Hans de Ridder. 

Libre hoofdklasse 27 en 28 februari

Gewestelijke finale in Delfzijl
Gewest NON afdeling Noord organi-
seert op 27 en 28 februari de eindstrijd
libre hoofdklasse. De gemiddeldes
gaan van 7.00 tot 11.00 en partijen
worden beslist over honderdvijftig ca-
ramboles. Aanvang op zaterdag 27 fe-
bruari om 10.00 uur en er staan vier bil-
jarts ter beschikking. Plaats van hande-
ling is BCD Delfzijl aan Molenberg 11.  

Naam Vereniging Gem
1. Jan van den Berg Ons Genoegen 10.56
2. Jordy de Kruijf Carambole 9.72
3. Chris Uktolseja BC Gorredijk 8.49
4. Jerrit Veenstra De Harmonie Gr. 8.41
5. Kasper Sturre Emmen '65 6.52
6. Anne van Dalfsen Herbergh Fan Nijlan 8.47
7. Joop Lambers Zwartemeer 8.69
8. Alex Mooiweer De Bleistarte 7.23

District Venlo 4-6 maart

Bandstoten tweede klasse 
bij Van Tienen in Tegelen
In café-biljartzaal Van Tienen aan Kal-
denkerkerweg 19 in Tegelen wordt op
vrijdag 4 maart om 19.00 uur begon-
nen. Overige twee dagen om 11.00
uur. Moyennes gaan van 2.30 tot 3.50
en partijlengte vijfenzeventig carambo-
les. De organiserende vereniging BC Te-
gelen heeft met Philip Dierijck en Leon
Mans twee ijzers in het vuur. 

Naam Vereniging Gem
1. Jan Liebregts De Maasoever Nieuw
2. Miel Brueren SSV 3.25
3. Philip Dierijck BC Tegelen 3.14
4. Bert Hendriks KOT 2.53
5. Wiel Welles De Jordaan 2.30
6. Leon Mans BC Tegelen 2.30
7. Danny Alberts Coba Nieuw
8. Wilfried Godschalk VOP/DWH 1.75

Derde divisie driebanden poule 6

BBC en Carambole 2 
strijden om plaats drie
Kiri Automaten – BBC 0-8. Voor de
gasten uit Biddinghuizen realiseerde
Roij van Raaij een serie van negen. Dat
was één carambole onder de hoogste
reeks in deze poule. Hij eindigde even-
als teamgenoot Harry Grolleman op
een moyenne van 0.614. Chinees
Indisch Restaurant Lotus – Café Biljart

Siemens 2 6-2. Een serie van acht voor
Lammert Homan van de thuisploeg.
Carambole 2 leed twee achtereenvol-
gende nederlagen en viel met achttien
punten naar een gedeelde derde plek
met BBC terug. De Haven 3 heeft 21
punten en koploper biljartcentrum
Arnhem 3 staat daar twee punten boven.

Derde divisie driebanden poule 7

Moyenne 1.060 voor Paul Leermakers
Thekes Herpen 8 – Ekrischocola.nl 2-6.
Voor de gasten realiseerde Anton Brou-
wer een moyenne van 0.937. Van den
Berg Biljarts – De Hazelaar 3 4-4. De
kortste partij kwam op naam van Ge-
rard van den Berg. De 30 treffers na 36
beurten leverden 0.833 op. De Haze-
laar 4 – Brouwer Project Design Maars-
sen 4-4. Gert Swinkels zette in De Ha-
zelaar 0.853 op het scorebord. DAB –
BCG IJssalon Fratello 4-4. Voor de for-
matie uit Goirle boekte Leon Visser
0.810. Thuisspeler Twan van Zantvoort

kwam op de vierde plek tot zelfs 0.857
in De Mixx te Geldrop. De Hazelaar 3
– Thekes Herpen 8 4-4. Kopman Paul
Leermakers had zijn 35 treffers al na 33
pogingen bij elkaar en dat bleek goed
voor 1.060. Brouwer Project Design
Maarssen – Van den Berg Biljarts 6-2.
Maurice de Vré liet 0.882 en serie van
zeven noteren. Een reeks van acht was
er voor zijn teamgenoten André van
Straaten en Ben Brouwer. Hun ploeg is
koploper met 21 punten na 15 duels. Er
liggen echter diverse kapers op de kust.   

Vierde divisie driebanden poule 7

Gerrit van Bakel namens Ames/De Peel
in 17 beurten aan de finish

ne 0.869, in sportcentrum Ames te
Deurne zette hij nog een tandje bij. Van
Bakel verzamelde de twintig carambo-
les reeds na zeventien beurten en dat le-
verde een fraai gemiddelde van 1.176
op. In deze poule het beste moyenne tot
en met januari 2016. TMC Group 2 –
DAB 2 4-4. Bart van de Sande scoorde
vijfentwintig treffers na eveneens vijfen-
twintig pogingen. De hoogste reeks
daarbij was acht. NAS Outlet DHZ
Vwaard – Van den Berg Biljarts/Merks
8-0. Frank Gielen zorgde met 0.735
voor de kortste partij. Van den Berg Bil-
jarts/Merks – Ames/De Peel 7-1. René
Sanders liet er in 't Oventje te Zeeland
geen gras over groeien. Na dertig beur-
ten was hij aan zijn totaal van twintig.
Montage MG garant – Peter Smits Be-
stratingen/ABC ’t Töpke 4-4. Eef van
Breda 0.833 en André Tebest 0.714
kwamen goed voor de dag. Spel-
sport.nl – TMC Group 2 5-3. Frans Blan-
kers 0.857 pakte flink uit. Na vijftien
speelronden is Teleng Schilderwerken
met 23 punten koploper en staan de
Limburgers twee punten voor op Spel-
Sport.nl.

Ames/De Peel – Spel-Sport.nl 4-4. Vier-
de man Gerrit van Bakel vestigde al-
weer de aandacht op zich. Was hij en-
kele dagen eerder al goed voor moyen-

Gerrit van Bakel. Foto: Jan Rosmulder

Driebanden groot 1e klasse 12 en 13 maart

Nationale voorronde 
bij Van Tienen in Tegelen
Met zes deelnemers op de uitnodiging
wordt op 12 en 13 maart deze natio-
nale voorronde gehouden in café-bil-
jartzaal Van Tienen aan Kaldenkerker-
weg 19. Bij moyennes van 0.650 en
hoger is de partijlengte vijfendertig ca-
ramboles. De organiserende vereniging
BC Tegelen is met drie spelers goed ver-

tegenwoordigd. Aanvang beide dagen
om 11.00 uur. 
Naam Vereniging
1. Noud van Haren BC Tegelen
2. Rob Mans BC Tegelen
3. Wilco Meusen Concordia
4. Cock Ooms BC Tegelen
5. Paul Valckx Inaborg
6. Hub Vereggen Los Band

Bandstoten 4e klasse gewest MN

Gerrit Geurtse naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Gerrit Geurtse WCK 12 1.69 10
2. Gert Jan van de Ven Vriendenkring 10 1.59 9
3. Bert de Heus De Pomerans 8 1.65 10
4. Ben Hengeveld De Klok 8 1.19 8
5. Herman Bouman Rembrandt 6 1.40 7
6. Berry Gordijn Wapen van Eerschot 6 1.39 8
7. Ton Kandelaars BC Zeeland 6 1.10 11
8. Bart van Eldik Ons Tehuis 0 1.15 8

mailto:secretaris@hetvrijthoflibre.nl
mailto:voorzitter@hetvrijthoflibre.nl
http://www.hetvrijthoflibre.nl
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Libre 1e klasse gewest NON

Albert Plender heeft langste adem 
in 't Vossenhol te Daarlerveen

De gewestelijke finale NON afdeling
Noord werd een boeiende tweestrijd
tussen  Albert Plender en Harrie Jansen.
Na vier ronden was Plender koploper
met de volle acht punten. Jansen had
toen één verliespunt. In ronde vijf liep
de latere kampioen tegen zijn eerste en
naar later bleek enige nederlaag aan.
Pascal Bergsma was met onder andere
een serie van 81 de meerdere. Na de
voorlaatste sessie stond lijstaanvoerder
Harrie Jansen op elf punten en Albert
Plender was naaste achtervolger met
tien punten. Het onderlinge duel moest

dus de beslissing
brengen. Albert Plen-
der uit Kampen liet
er geen gras over
groeien en verzamel-
de de 120 carambo-
les al na zestien
beurten. In café-
biljartzaal 't Vossen-
hol te Daarlerveen
zorgde nummer
twee voor de eervol-
le vermeldingen. Jan-
sen had met 6.52
het beste algemeen
moyenne, met 120
uit 4 de kortste partij
en met negentig tref-
fers de hoogste se-

rie. Albert Plender gaat van 18 tot en
met 20 maart naar het NK. Plaats van
handeling is het vertrouwde café
De Ram aan Kalsdonksestraat 135 te
Roosendaal.    
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Albert Plender BC Reijersdam 12 5.17 39
2. Harrie Jansen Emmen '65 11 6.52 90
3. Hart de Haan BC Gorredijk 7 4.61 42
4. Menno Hedlund De Waog 6 5.69 33
5. Dick Brinkman De Brouwerij 6 5.61 42
6. Pascal Bergsma Herbergh Fan Nijlan 6 5.29 81
7. Leo Sens Emmen '65 6 5.04 47
8. Rudie Gerritsen Phoenix 2 3.84 33

Foto: Simone Bergsma

Vierde divisie driebanden poule 6

Serie van acht voor Frank Peters 
en Jan van Klompenburg 
Thekes Herpen 5 – BC Ammerzoden
8-0. Vierde man Frank Peters heeft dit
seizoen na 12 partijen al 22 punten ver-
zameld. Nu had hij maar 29 beurten
nodig voor de 20 caramboles. Dat
leverde een moyenne van 0.689 op en
tevens een serie van acht. Eind februari
speelde hij 57 procent boven zijn aan-
vangsgemiddelde namelijk van 0.310
naar 0.487. Zijn kopman Peter van der
Linden bleek goed voor 0.810 in deze
wedstrijd. Ray Dibbets scoorde 0.641
en reeks van zes. Thekes 6/Forel

Bergharen – Setpoint 2 8-0. Dick
Schluter zette 0.714 op het scorebord.
Zijn kopman Jan Loermans realiseerde
0.731 en versloeg daarmee Sjef
Westerburger ondanks het feit dat de
gast een serie van zeven maakte.
't Ottertje – ContainerCentrale.com 6-2.
Op 13 februari viel thuisspeler Jan van
Klompenburg in Ottersum op met een
serie van acht. Zijn teammaat Theo Reu-
vers behaalde 0.641. Na vijftien ron-
den is Thekes Herpen 5 koploper met
24 punten.     

Libre hoofdklasse district Nijmegen

Wim de Klein afgetekend de beste 
bij 't Ottertje te Ottersum
Er werd met maar
vier deelnemers ge-
speeld bij biljartcen-
trum ’t Ottertje in Ot-
tersum. Het niveau
was behoorlijk en
Marco Jansen onder-
streepte dat door in
de openingsronde
van acquit te gaan
met een serie van
65. Hij won de partij
door de 150 caram-
boles te verzamelen
in 9 beurten. Wim
de Klein was in de
tweede ronde te
sterk voor Jansen en
met een reeks van 77 was het duel na
tien pogingen uit.
In de derde ronde, op zondag, hadden
ze allemaal opstartproblemen en duur-
den de wedstrijden zeventien en twintig
beurten. In de laatste ronde liet Wim de
Klein zien wie de echte kampioen was.
In 11 beurten en een serie van 68 was
hij John Zeelen de baas en mede
daardoor had hij een gemiddelde over
van 11.11. Na een uitgestelde promo-
tie gaat hij het district Nijmegen ver-

tegenwoordigen bij het gewestelijk
kampioenschap. Dit wordt georgani-
seerd door district Den Bosch en die
heeft het toegewezen aan De Hazelaar
in Rosmalen van 11 tot en met 13
maart. Wim veel succes namens ’t Ot-
tertje.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wim de Klein De Vriendenkring 8 11.11 77
2. Marco Jansen Kaketoe '80 4 8.62 65
3. Arno van Lier 't Zwaantje 4 7.61 70
4. John Zeelen OGC 0 6.39 31

Vlnr: Marco Jansen, Wim de Klein en Arno van Lier. 
Foto: Riekie Libregts, www.ottertje.nl. 

Derde divisie driebanden poule 8

Moyennes van 1.206 en 1.096 
voor Ad Burgmans

La Plaza Hoensbroek 3 – De Molen 4 4-
4. Bij de gasten was Hans van Lierop
de uitblinker want de kopman maakte
zijn 35 caramboles na eveneens 35
beurten. Hij zette daarbij een serie van
acht op het scorebord. BC Venlo – BC
Tegelen 2 2-6. John Knapen 0.674 ging
onderuit tegen de 0.813 van Cock
Ooms. Bij de ploeg uit Tegelen viel vier-
de man Martien van Gestel op met een
reeks van negen. Bax Totaalrecreatie –
BC Tegelen 6-2. In deze vooruit ge-
speelde topper liet Ad Burgmans er
geen gras over groeien. De tweede
man van de thuisploeg verzamelde de
35 caramboles al na 29 beurten. Tegen
Roland Löwe leverde de 35-23 eind-
stand moyennes op van respectievelijk
1.206 en 0.793. Beide spelers produ-

ceerden een reeks van zeven. Een dag
later, dinsdag 16 februari, trok Burg-
mans de goede lijn door in de Belgische
competitie. In Afdeling 3a had hij tegen
Jef Gijsels de 34 punten reeds na 31
pogingen bij elkaar: gemiddelde van
1.096. Een bijzondere prestatie voor ie-
mand die een competitiegemiddelde
rond de 0.600 heeft. Door de overwin-
ning in Nederland van zijn team Bax To-
taalrecreatie heeft opponent en koplo-
per BC Tegelen 19 punten na 16 wed-
strijden. Bax heeft evenals La Plaza
Hoensbroek achttien punten maar de
Limburgers hebben maar vijftien duels
achter hun naam en Bax zestien. De
Molen 4 heeft met 17 uit 15 ook nog
volop titelkansen in deze zeer spannen-
de poule acht.

Ad Burgmans. Foto: Coby Burgmans, www.burgmans-biljarts.nl

Bij vereniging OVNA in Ommel

Lolaar nederlaagtoernooi 2016
weer van start
Op zaterdag 5 maart begint het Lolaar
nederlaagtoernooi 2016 in café-zaal
Eijsbouts in Ommel. Steeds Vooruit 1 uit
Liessel komt als eerste op bezoek. OVU
uit Deurne-Zeilberg staat voor 12 maart
op het programma. Op 26 maart is
Vriendenkring uit Deurne te gast. Dit toer-
nooi wordt gespeeld op zaterdagavond,
aanvang 20.00 uur. Een team bestaat uit
4, 5 of 6 spelers. U bepaalt zelf het aan-
tal, de organiserende vereniging past
zich aan. Mochten een of meerdere spe-
lers willen bandstoten of driebanden dan
kunt u dat ook aangeven. Deelnemers
met een gemiddelde boven 4.00 libre

dienen één van de spelsoorten bandsto-
ten of driebanden te kiezen. Het inschrijf-
geld bedraagt 10 euro, te voldoen op de
wedstrijdavond. Dankzij sponsor Lolaar
Spuitgiettechniek BV bent u, als u de
wedstrijd wint, geen inschrijfgeld ver-
schuldigd. Er zijn drie geldprijzen te win-
nen, samen 100% van het totale in-
schrijfgeld. Zie voor meer informatie de
site www.astensebiljartbond.nl en kijk
dan bij Nederlaagtoernooien Lolaar/
OVNA. Opgave is nog mogelijk.

Vierde divisie driebanden poule 5

Marcel Holtslag van De Veemarkt 4 in vorm

De Veemarkt 4 uit Doetinchem kwam
drie keer in actie en telkens eiste Marcel

Holtslag een hoofdrol op. Bousema –
Veemarkt 4 2-6. Reint Broeke verloor
ondanks 0.605 want Holslag behaalde
0.657. De Veemarkt 4 – DOS Hattem 6-
2. Marcel Holtslag evenaarde zijn
prestatie van enkele dagen eerder. Het
Huis 2 – De Veemarkt 4 2-6. In deze
topper pakte de tweede man van de
gasten wederom uit met 25 uit 32 en
derhalve gemiddelde van 0.781. Mar-
cel Holtslag verloor van de zestien duels
alleen de eerste en wel met 23-25. Zijn
aanvangsmoyenne was 0.476 en einde
februari was dit gestegen naar 0.587.
DOS Hattem – Biljartvereniging Steen-
wijk 4-4. Tjisse Meindertsma 0.961 en
serie van zeven versloeg Jaap van den
Berg 0.846 na 25-22 (26). De Anerhof
– Het Huis 6-2. Harry Heijink produ-
ceerde een reeks van acht. Door het
grote verschil in aantal gespelde wed-
strijden is de stand in deze poule voor-
alsnog onoverzichtelijk.

Marcel Holtslag. Foto: Hilbert de Vries

http://www.ottertje.nl
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.astensebiljartbond.nl


De Biljart Ballen, 20e jaargang, maart 2016 pagina 9

KNBB officiële mededelingen

®

Jaap’s visie
Beste biljartliefhebbers.

In het kader van vernieuwing biljart-
sport staan er de komende weken een
paar zeer interessante biljartevenemen-
ten op het programma. Laten we begin-
nen met het “Open Brabants Kampioen-
schap driebanden klein voor tweetal-
len”. De inschrijving is inmiddels geo-
pend dus biljarters in Brabant: schroom
niet en schrijf u in. Zie voor meer infor-
matie www.driebandenkleinbrabant.nl !
Omdat wij het damesbiljarten aan het
promoten zijn verzoek ik ook de dames
in Brabant om voor dit kampioenschap
in te schrijven en dan bedoel ik ook da-
mes die lid zijn van collega bonden. In
dat kader hebben wij tevens besloten
om gezamenlijk met onze collega’s van
de sectie driebanden de “Ladiescup” te
organiseren. Dit Europees biljartevene-
ment  waaraan 24 dames uit diverse
landen deelnemen zal plaats vinden in
Rosmalen. Er worden twee disciplines
gespeeld namelijk driebanden en libre.
Dit evenement vindt plaats van 17 tot en
met 19 juni.

Zaterdag 27 februari staat er in Beunin-
gen (Overijssel) een 5 pins biljart kam-
pioenschap op het programma. Velen
van u zullen dit onderdeel van de bil-
jartsport (nog) niet kennen maar het is
beslist de moeite waard om daar eens
naar te gaan kijken. Zelf heb ik met de-
ze biljartvorm voor het eerst kennis ge-
maakt in Italië (2012). Vorig jaar tijdens
de Europese kampioenschappen in
Brandenburg stond deze discipline ook
op het programma en was het een mooi
schouwspel om deze biljarters in actie
te zien. De KNBB omarmt dit initiatief
van harte en hoopt dat dit aan mag
slaan en opvolging krijgt. Wij zijn in ie-
der geval van plan om hier een open
Nederlands Kampioenschap aan te ver-
binden. Bij deze wil ik dan ook onze
dank uitbrengen naar de organisatie
van dit toernooi. 

Zoals u kunt lezen timmeren wij dus op
diverse fronten aan de biljartweg. 
Momenteel voeren wij gesprekken met
biljartpoint en ik kan melden dat deze
naar wens verlopen. Om dit product
nog verder te ontwikkelen hebben wij
besloten om een projectgroep samen te
stellen die gemaakte afspraken be-
waakt en zich samen met biljartpoint
gaat buigen over verdere ontwikkelin-

gen die wenselijk zijn in het automatise-
ren van onze mooie sport. Wij zoeken
in dit kader nog iemand die verstand
van zaken heeft en toe wil treden tot de-
ze projectgroep. Wij kunnen stellen dat
hier een grote uitdaging ligt dus mijn
vraag aan u is: “heeft u interesse om
ons hierbij te ondersteunen”? 
Schroom dan niet om mij te bellen
(0615042270).   
Al meerdere keren heb ik gezegd dat
het “biljartlandschap in Nederland” te
sterk verdeeld is en dat is heel jammer
want dit gaat altijd ten koste van de bil-
jarter aan de tafel. Wij als KNBB willen
graag een rol spelen om biljartend
Nederland meer met elkaar te verbin-
den. Soms hoor ik nog steeds een be-
paalde vorm van wantrouwen maar  de
KNBB is momenteel financieel gezon-
der dan ooit en er zijn diverse construc-
ties die een samenwerking mogelijk
kunnen maken. Vooral tegen de biljar-
ters van onze collega bonden wil ik
zeggen: “schroom niet om aan KNBB
biljart evenementen deel te nemen zoals
de open kampioenschappen die wij or-
ganiseren”. 

Omdat op het gebied van PR en com-
municatie nog het nodige kan verbete-
ren zal per 1 maart het bondsbureau
versterkt worden met iemand die ons op
dit gebied gaat ondersteunen.  
Wij zijn ervan overtuigd dat - indien on-
ze plannen aan slaan - er voor de bil-
jartende Nederlander veel winst be-
haald kan worden. 

De Grand Dutch gaat binnenkort ook
weer van start (16 t/m 19 maart). Deze
vijfkamp die al jaren in Haarlo wordt
gespeeld kan zich iedere keer weer ver-
heugen op veel belangstelling. Waar
vindt men een gelijksoortig biljartevene-
ment waar alle disciplines op topniveau
worden gespeeld en wie laat zich weer
kronen tot beste allround biljarter van
Nederland anno 2016? 

Graag vraag ik nog een keer om reac-
ties en ook om ideeën om er gezamen-
lijk voor te zorgen dat onze mooie sport
nieuwe impulsen krijgt. Het potentieel
aan biljarters (sters) in Nederland is
groot genoeg om met z’n allen aan een
gezonde toekomst te werken.  

Met een sportieve biljartgroet,
Jaap Labrujere

Worden jullie kampioen van 
Noord-Brabant?
In de provincie Noord-Brabant zijn veel
mensen bijna dagelijks actief in de bil-
jartsport. Dit varieert van een keer een
balletje stoten in een stamcafé, een lo-
kale of regionale café-competitie tot de
KNBB landscompetitie. Op diverse
plaatsen wordt ook een lokaal of regio-
naal kampioenschap georganiseerd.
Wat tot op heden echter in het grote
aantal verschillende toernooien ont-
breekt is een echt Brabants kampioen-
schap. Dit heeft KNBB op het idee ge-
bracht om een Open Provinciaal Kam-
pioenschap (OPK) voor Noord-Brabant
te organiseren. De districten ’s-Herto-
genbosch e.o, West-Brabant, Midden-
Brabant, Kempenland en Oss e.o. or-
ganiseren in de periode van eind april
tot en met eind juni gezamenlijk een
open provinciaal kampioenschap drie-
banden klein voor tweetallen. 
Aan dit OPK driebanden klein kunnen
alle in Noord-Brabant actieve biljarters
deelnemen. Het maakt hierbij dus niet
uit of deelnemers lid zijn van een bond.
De enige voorwaarde die we stellen is
dat deelnemers minimaal 18 jaar oud
zijn en in Noord-Brabant woonachtig
zijn, of als zij buiten Noord-Brabant wo-

nen lid zijn van een biljartvereniging in
Noord-Brabant of actief zijn in een com-
petitie in Noord-Brabant.  
Er wordt gespeeld met tweetallen en de
samenstelling is geheel vrij. Man of
vrouw, wel of niet lid van een bond of
vereniging, het maakt niet uit. Iedereen
kan deelnemen en alle combinaties zijn
mogelijk. Er wordt geen moyenne grens
gesteld dus spelers van alle niveaus kun-
nen deelnemen. 
De organisatie heeft gezorgd voor een
aantrekkelijk prijzenpakket met voor de
nummers 1 t/m 3 een beker en geld-
prijzen (€250,=/€150,=/€100,=). 
Daarnaast worden onder alle deelne-
mers diverse leuke prijzen verloot,
waaronder een clinic van een bekende
topbiljarter.
We hopen met dit concept een groot
aantal biljarters te bereiken en enthousi-
ast te maken om deel te nemen. Want
zeg nou eens eerlijk, wie wil er nu niet
de echte kampioen van Noord-Brabant
worden?  
Kijk voor inschrijven en meer informatie
over het OPK driebanden klein voor
tweetallen op:
www.driebandenkleinbrabant.nl

http://www.driebandenkleinbrabant.nl
http://www.driebandenkleinbrabant.nl
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Blackball nu ook officieel in Nederland
Blackball is een vorm van poolbiljart die
in veel landen in competitievorm ge-
speeld wordt, maar waarin Nederland
tot nu toe niet vertegenwoordigd was.
Met de oprichting van de Dutch Black-
ball Association (DBA) komt hierin ver-
andering. Dankzij de gezamenlijke in-
spanningen van beoogd DBA-voorzitter
Rinus Heespelink en Top Pool League
(TPL) voorzitter Patrick Savelberg heeft
de European Blackball Association
(EBA) de DBA aangewezen als enig of-
ficieel Nederlands orgaan ter promotie
van deze sport in ons land.

Over Blackball
Blackball wordt gespeeld op 6 foot ta-
fels met ronde pockets en een zoge-
naamd ‘nap cloth’, een laken dat ver-
gelijkbaar is met het laken op een snoo-
kertafel. Er zeven rode ballen, zeven ge-
le, een zwarte eightball en een gestipte
witte bal. 
De spelregels zijn conform de blackball
reglementen van de World Pool
Association. Kijk voor meer informatie

over Blackball op www.eba-pool.org.

Europees kampioenschap
Er wordt inmiddels hard gewerkt aan
de uitwerking van plannen voor onder
meer een zelfstandige competitie en
ranking events. Daarnaast ligt de na-
druk momenteel op het samenstellen
van een representatieve spelersselectie
om Nederland te vertegenwoordigen
op het aanstaande EK Blackball. Dit
kampioenschap wordt van 10 tot 15
april gehouden in de Engelse kustplaats
Bridlington.

Kwalificatie
Met dit doel is inmiddels ook een bonds-
coach benoemd in de persoon van Fe-
renc Vagdalt. De spelers zijn afkomstig
uit de TPL-competitie. De selectie zal dit
jaar, in verband met de extreem korte
voorbereidingstijd tot het EK, plaatsvin-
den op basis van individuele prestaties
van spelers over de afgelopen jaren. In
de toekomst gaat selectie via kwalifica-
tietoernooien plaatsvinden.

Nationale kadercompetitie poule 1

Robin Bastiaan in één beurt naar finish
Tijdens de ontmoeting tussen Equipe
Meier Installatietechniek en Warme Bak-
ker Ad Ketels/BV Velsen, leverde Robin
Bastiaan een prachtige prestatie. De
kopman van de thuisclub ging tegen

Rob Overdijk van acquit en speelde in
één beurt naar zijn 180 benodigde ca-
ramboles. Overdijk kwam in de gelijk-
makende poging niet verder dan één.
De einduitslag was overigens 4-4.

Bandstoten groot ereklasse

Jean-Paul de Bruijn klasse apart 
op NK in Winschoten

Tijdens het Nederlands kampioenschap bandstoten groot ereklasse in So-
ciëteit de Harmonie in Winschoten liet Jean-Paul de Bruijn er geen twijfel
over bestaan. Hij behaalde zijn twaalfde nationale titel in deze spelsoort
en was ook met zijn moyenne van 21.20 duidelijk een maatje te groot
voor de overige deelnemers. 

Na vijf ronden wees alles er op dat het
NK een ontknoping zou krijgen in het
slotduel tussen Jean-Paul de Bruijn en
Michel van Silfhout. Beiden hadden na
die vijf sessies immers de maximale
tien punten verzameld al was het moy-
enne van De Bruijn met 25.00 veel ho-
ger dan de 10.59 van Van Silfhout. In
een volle biljartzaal viel op zondag-
morgen echter al de beslissing in de
zesde ronde. Michel van Silfhout liep
tegen een ontketende Jos Bongers op
die de 125 caramboles reeds na drie
beurten verzamelde. Met een ge-
middelde van 41.66 de kortste partij
van het toernooi. Jean-Paul de Bruijn
behaalde op de andere matchtafel zijn
gebruikelijke niveau tegen Sam van Et-
ten via 125-49 (5). Daarmee bleek de
titelstrijd beslist want Jean-Paul de
Bruijn had toen twee punten voor-

sprong en zijn moyenne was meer dan
het dubbele van Van Silfhout. Van Silf-
hout won vervolgens nog wel het
onderlinge duel met de Nederlands
kampioen via 125-98 na tien pogin-
gen. Raymund Swertz maakte het ere-
podium compleet. De verdienstelijk
spelende Sam van Etten zorgde in de
zevende ronde voor een opmerkelijk
resultaat door met 116 caramboles de
hoogste serie van het NK op het score-
bord te zetten.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jean-Paul de Bruijn De Hazelaar 12 21.20 113
2. Michel van Silfhout De Veemarkt 12 10.63 79
3. Raymund Swertz De Veemarkt 8 11.40 92
4. Sam van Etten Horna 8 9.81 116
5. René Tull BIOS 8 8.80 70
6. Jos Bongers 't Ottertje 6 9.85 71
7. Leo Koomen Entree 2 5.85 54
8. Gert van Beek BIOS 0 4.15 53

Vlnr: Michel van Silfhout, Jean-Paul de Bruijn en Raymund Swertz. 
Foto: Henry Thijssen

Biljartcomputer innoveert verder

Scorebord stuurt automatisch e-mail

Wat is Biljartcomputer?
Biljartcomputer maakt specifiek voor de biljartsport een elektronisch scorebord dat
op een monitor of tv wordt aangesloten dat draadloos, gemakkelijk en zonder inter-
net te bedienen is (zie afbeelding). Met dit elektronisch scorebord zijn de mogelijk-
heden grenzeloos.

Primeur
Een van de nieuwe functies is het versturen van de resultaten per e-mail. Dit is mede
tot stand gekomen door suggesties van de gebruikers. 

Wat houdt deze optie in?
Hier boven ziet u het scorebord van Biljartcomputer, zoals deze tijdens een wedstrijd
eruit ziet.

De Biljartcomputer (indien aangemeld op het lokale wifi netwerk) stuurt na de wed-
strijd een mail naar het door u opgegeven mailadres. 
In deze mail staat niet alleen de tellijst, maar ook: Naam, vereniging, datum, tijd,
het aantal te maken caramboles, score, spelsoort, aantal beurten, percentage, ge-
middelde, hoogste serie, speeltijd en speelsnelheid* (zie voorbeeld hieronder). 

* De speelsnelheid geeft aan hoeveel seconden het duurt voordat een speler afstoot,
dit kan gebruikt worden bij een toernooiplanning om in te schatten hoe lang een par-
tij zal gaan duren.

# Speler 1 Tot Speler 2 Tot Scorebord : DD16148
1 2 2 - -
2 - - - - Datum Tijd : 17 Jan. 2016 13:19
3 - - 3 3 Spelsoort : DRIEBANDEN
4 3 5 5 8 Speler 1 : Glenn Hofman        Masters 2016 (50)
5 1 6 1 9 Speler 2 : Raimond Burgman Masters 2016 (50)
6 - - 2 11 Beurten : 26
7 1 7 - - Score 1 : 28
8 1 8 3 14 Score 2 : 50
9 1 9 2 16 Gemidd. 1 : 1.076

10 - - 5 21 Gemidd. 2 : 0.923
11 1 10 - - Hoogste 1 : 4
12 1 11 1 22 Hoogste 2 : 9
13 1 12 3 25 Percentage 1 : 56 %
14 1 13 - - Percentage 2 : 100 %
15      4 17 2 27 Speeltijd 1 : 50 Min.
16 2 19 - - Speeltijd 2 : 55 Min.
17 - - 2 29 Speelsnelheid 1 : 55 Sec.
18 - - 2 31 Speelsnelheid 2 : 43 Sec.
19 - - - -
20 2 21 3 34
21 - - 9 43
22 - - 1 44
23 2 23 1 45
24 - - - -
25 1 24 - -
26 4 28 5 50

Voorbeeld: Finalepartij Driebanden Masters 2016 in Berlicum

Deze resultaten kunt u printen of doorsturen naar andere mailadressen. En voor de
liefhebbers bestaat er zelfs de mogelijkheid om het in Excel te importeren voor ver-
dere analyse.

Deze optie wordt door Biljartcomputer voor nieuwe en bestaande gebruikers gedu-
rende 2 maanden kosteloos en vrijblijvend aangeboden. Na deze periode zijn de
kosten slechts € 2,50 per maand, opzeggen kan per maand.

Voor informatie www.biljartcomputer.nl of mail info@biljartcomputer.nl

Libre hoofdklasse Midden-Brabant en Kempenland

Martin van de Rijt en Arnoud Huibers 
de besten van de 2 districten
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martin van de Rijt BC Goirle 10 8.07 72
2. Pieter Looren de Jong BC Goirle 10 7.05 74
3. Arnoud Huibers HAS 10 6.73 59
4. Bart Konings Rond 50 8 7.94 53

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Albert Sol De Ster 6 8.89 71
6. Henk van der Leeden 't Vrijthof Libre 6 6.65 51
7. Ivo Vastré HMS 4 6.80 57
8. Rob van den Boom 't Vrijthof Libre 2 5.82 51

http://www.eba-pool.org
http://www.biljartcomputer.nl
mailto:info@biljartcomputer.nl
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Verrassende uitslagen in de eredivisie driebanden

Buffalo.nl nu koploper 
na verlies MCR/de Uitspanning

KoploperBuffalo.nl met vlnr: Herman van Daalen, Jean van Erp, teamleider 
Cor Trampe, Glenn Hofman en Jeffrey Jorissen. Foto: Ad Smout

In de eredivisie driebanden is de kloof
voor de play-offs geslagen. De afstand
tussen de nummer vier A1 Biljarts en
nummer vijf Eekhoorn is met nog vijf
wedstrijden te gaan vijf punten. Naast
A1 Biljarts gaan ook STZ Zundert,
MCR/de Uitspanning en Buffalo.nl vrij-
wel zeker strijden om de landstitel. Door
het onverwachte verlies van MCR/de
Uitspanning heeft Buffalo.nl de leiding
over genomen. Onderaan is het doek
gevallen voor VDO en zal het een ver-
beten strijd worden tussen ’t Hartje/Van
Wanrooy en Post Luchtkanalen. 

A1 Biljarts - Dallinga.com 6-2
A1 Biljarts ontving Dallinga.com, dat
zonder Frédéric Caudron en Jean-Paul
de Bruijn naar Apeldoorn was gereisd.
Addy Wienk moest zijn partij in 43
beurten aan Jean Paul de Kraker laten.
Nationaal kampioen Raimond Burgman
kon Bart Ceulemans met 50-45 van zich
afschudden en Eddy Merckx had ge-
zien de 50-21 eindstand (32) weinig
problemen met Steven van Acker. De
grootste klap deelde Martien van der
Spoel uit, hij versloeg Berry Dallinga in
29 omlopen met 50-15.

VDO - HCR Prinsen 3-5
Door de 3-5 overwinning in Oss, kan
HCR Prinsen zich in de middenmoot
handhaven. Nicky van Venrooy behaal-
de als enige een winstpartij voor de
gastheren en schudde Dave van Geel
met 50-39 van zich af. Wiljan van den
Heuvel deelde de punten met Johan
Claessen. René Wijnen moest de eer
met 36-50 uit 42 aan Jelle Pijl laten en
Arie Weijenburg bleef tegen Anno de
Kleine op 41-50 steken. 

Post Luchtkanalen - 
MCR/de Uitspanning 6-2
Op bezoek in Sportfoyer De Hazelaar
te Rosmalen werd koploper MCR/de
Uitspanning volkomen verrast door de-
gradatiekandidaat Post Luchtkanalen.
Wilco van Wijk bleef met 50-44 over-
eind tegen Bert Hoefnagels en Kay de
Zwart liet na 53 pogingen Roland Uijt-
dewillegen teleurgesteld zijn keu opber-
gen. Kopman Martin Horn kon Eddy
Leppens in 35 omlopen met 50-41 be-
dwingen. Het verlies van Davy van Ha-
vere veranderde niets in de feeststem-
ming van de thuisclub.

STZ Zundert - Eekhoorn 4-4
In Zundert werd het publiek in een
hoogwaardige wedstrijd op een voor-
treffelijke manier vermaakt. Spanning
en sensatie waren daarbij belangrijke
ingrediënten. Bij de stand 37-47 bracht

Raymon Groot tegen Jerry Hermans
met een serie van tien de stand in even-
wicht. Toen Hermans een paar pogin-
gen later de 50 volmaakte, had Groot
er nog twee te gaan. In de gelijkma-
kende beurt kwam de jongste telg van
STZ Zundert niet verder dan één. Barry
van Beers hield Kenny Miatton met
50-42 in bedwang. Peter Ceulemans
zag Kurt Ceulemans op een 18-33
voorsprong, maar kwam met een
twaalf weer in de wedstrijd. Even had
hij met 40-38 zelfs een kleine voor-
sprong. Toch moest hij de eer met 43-
50 aan oom Kurt laten. Roland Fort-
homme liet in de negende beurt tegen
Frans van Kuyk ook een serie van
twaalf bijschrijven en zag na 25 beur-
ten 45-31 in zijn voordeel op het sco-
rebord. De vijf poedels die de Belg
hierna maakte gaven Van Kuyk de ge-
legenheid om orde op zaken te stellen.
Toch tikte Forthomme met 50-43 als eer-
ste aan. Voor Van Kuyk restte de op-
dracht om met een reeks van zeven de
winst voor de bezoekers binnen te ha-
len. Het bleef echter bij zes.

Buffalo.nl - De Distel 8-0
In het Haagse biljartcentrum Jorissen
haalde Buffalo.nl met 8-0 flink uit naar
De Distel Biljarts. Herman van Daalen
had geen enkele moeite met Hans van
der Wurf en won met 50-20. Het lukte
Jeffrey Jorissen om in 39 beurten John
Tijssens met 50-40 op de knieën te krij-
gen. De ontmoeting tussen Jean van Erp
en Jef Philipoom bracht het nodige vuur-
werk. Het was uiteindelijk toch Van Erp,
die met 50-42 (36) aan het langste eind
trok. Glenn Hofman toonde weer eens
zijn vorm, maakte een serie van elf en
kwam met 2.083 aan de finish. Gerwin
Valentijn mocht hem met 50-31 uit 24
feliciteren.

’t Hartje/Van Wanrooy - Hol
land Mineraal/Bousema 8-0
In Oosterhout behaalde ’t Hartje/Van
Wanrooy een belangrijke overwinning
in de strijd tegen degradatie. Frank
Martens kwam met 1.724 via een serie
van tien tot een 50-27 overwinning op
Stefan Spilleman. Ad Broeders ging met
25-9 tegen Frans van Schaik voortva-
rend van start en won met 50-34 (48).
Martin Spoormans had veel moeite met
Therese Klompenhouwer, maar wist
toch met 50-47 uit 44 te winnen. Om-
dat beide teams hun Turkse kopman
hadden ingezet moest het hoogtepunt
van de middag de botsing tussen Tayfun
Tasdemir en Murat Naci Çoklu worden.
Tasdemir won in 31 beurten met duide-
lijke cijfers, het werd 50-35.

(Advertorial)

Amsterdam, 25 februari 2016

Glenn Hofman, finalist Masters 2016,
brengt een tweede keu op de markt 

Tijdens de Masters driebanden in januari 2016 heeft Glenn Hofman met
het bereiken van de finale natuurlijk een geweldige prestatie geleverd.
Helaas zat een plekje op de hoogste trede van het ereschavot er nog
niet in, maar het is misschien wel een voorproefje geweest van waar
het qua ambitie in de toekomst naar toe moet, namelijk het hoogst haal-
bare. En wie weet wat dat zal mogen zijn? Tijdens uiterst sterke wed-
strijden gedurende het toernooi werden meerdere oud-kampioenen van
Nederland verslagen. 

Glenn Hofman had reeds een eigen
keu in het Buffalo assortiment
(5600.090), maar binnenkort gaat
daar de volgende keu bijkomen:
5600.091 - Buffalo Carambole keu
Glenn Hofman II 1b/1s – 141cm
(72cm-b/69cm-s)
Qua design is er met betrekking tot
zijn eigen spelerskeu niet heel erg veel
veranderd. De wijzigingen bevinden
zich vooral aan de binnenkant. Aan
de buitenkant valt vooral het grijze
gripgedeelte in het oog, wat wezenlijk
anders is dan het bruin. Deze nieuwe
keu zal worden geleverd met 1 top-
eind. Verder is ook deze keu stan-
daard voorzien van een Kamui
pomerans, een cerocite beentje en is
een verlengstuk bij de prijs inbegre-
pen. De keu is voorzien van een hou-
ten schroef, bijbehorende draadbe-
schermers zijn inbegrepen. Uiteraard,
zoals alle nieuwe Buffalo keuen, be-
schikt het over het allernieuwste Buffalo
gewichtssysteem. En zelfs een keu-
zakje hoort erbij.
Glenn Hofman zelf, die ook het eer-
dere model heeft mee helpen ontwer-

pen, is zeer te spreken over het eind-
resultaat: “Strak, zoals ook het origi-
nele model. Dat is hoe ik het graag
zie! En daarbij speelt het ook nog ge-
weldig. Het mooiste is eigenlijk de
prijsstelling van de keu, die is zeer
aantrekkelijk en daardoor bereikbaar
voor een nog grotere groep mensen.
En dat is voor mij het allerleukste hier-
aan, dat mensen kunnen voelen wat ik
voel. Mijn keu is tot nu toe o.a. goed
verkocht in Korea. Dat ze daar biljar-
ten met een keu met mijn naam erop,
dat is toch wel bijzonder”. Een keu,
die het wachten waard zal zijn dus.

Ook u kunt, net als Glenn Hofman, in
de nabije toekomst spelen met deze
door Glenn samengestelde keu. Zijn
huidige keu kunt u nu al kopen, deze
nieuwe keu binnenkort. Voor specifie-
kere productinformatie en prijzen, ook
voor overige Buffalo keuen en acces-
soires, kunt u terecht bij uw lokale bil-
jartvakhandel. Beschikbaarheid keu:
vanaf mei 2016.

In Nederland en België kunt u daarvoor o.a. terecht bij:

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

Eureka Biljarts – Berlicum
www.eureka-billard.nl
info@eureka-billard.nl
+31 (0)73-5031264

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

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

Win een biljartcomputer..... Zie advertentie op pagina 13

http://www.buffalo.nl
mailto:info@buffalo.nl
http://www.eureka-billard.nl
mailto:info@eureka-billard.nl
http://www.stoffelenbreda.nl
mailto:info@stoffelenbreda.nl
http://www.amusement.be
mailto:info@thissen.be


De Biljart Ballen, 20e jaargang, maart 2016 pagina 12

Be
st

el
 ti

jd
ig

 v
oo

r h
et

ni
eu

w
e 

se
iz

oe
n

Nieuw
e design 2016

vanaf nu leverbaar
JB Fashion de specialist in biljartkleding

voor

Nederland en België

René Huijsmans 06-26544556
Jules Verneweg 121 • 5015 BK Tilburg • tel.: 0411-611166 • info@jbfashion.nl • www.jbfashion.nl

Gespecialiseerd in biljart-, dart- en muziekkleding
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RoosterGenerator II
Programma voor het genereren van roosters
voor de Teamcompetitie:
* Onbeperkt aantal competities
* Onbeperkt aantal teams
* Uitwijkdagen teams en reserveweken
* Uitvoer in Excel  of Json formaat

3e Grand Prix ereklasse artistiek

Sander Jonen niet te stoppen
In de Grand Prix cyclus blijkt Sander Jo-
nen niet te stoppen. Evenals de twee
eerdere edities schreef de man uit Bad-
hoevendorp nu ook de derde Grand
Prix bij De Uitspanning in Barendrecht
op zijn naam. De nummers 1 t/m 8 in
de eindstand na drie Grand Prix spelen
de Masters, die van 17 tot en met 19
maart 2016 bij HCR Prinsen in Haarlo
worden gehouden. Randy Loenen, Peter
van der Werff, Patrick de Haan en Jean-

Marie Limbourg degraderen naar de
eerste klasse. 

Eindstand Barendrecht
Naam Mp Perc
1. Sander Jonen 14 70.592
2. Peter van der Werff 10 57.939
3. René Dericks 12 68.950
4. Erik Vijverberg 8 58.863
5. Benny Smits 8 56.375
6. Robert v Veenendaal 6 47.080

Sander Jonen. Foto: Stefan Osnabrug

7. Jop de Jong 6 59.652
8. Patrick de Haan 4 41.744
9. Mark Janssen 4 46.441

10. Jean-Marie Limbourg 2 42.191
11. Randy Loenen 2 42.012
12. Walter Crols 0 31.684

Eindstand na 3e Grand Prix
Naam                   Ranking pnt Perc
1. Sander Jonen 36 69.155
2. René Dericks 29 63.853
3. Jop de Jong 24 61.981
4. Mark Janssen 21 53.226
5. Martin van Rhee 19 60.981
6. Benny Smits 19 53.815
7. Erik Vijverberg 18 55.467
8. Robert v Veenendaal 14 47.482
9. Randy Loenen 14 44.464

10. Peter van der Werff 11 57.939
11. Patrick de Haan 11 46.893
12. Jean-Marie Limbourg 8 49.157
13. Walter Crols 6 35.294
14. Pierre Scheers 4 37.974

http://www.eekelsadvies.nl
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel leugens publiceren over individuele be-
stuurders en het sectiebestuur in zijn al-
gemeen. Zij zijn er nog trots op dat er
nog diverse mensen zijn, die niet van
de hoed en de rand weten, die hun re-
actie met een “like” voorzien. 
Het geeft in onze ogen nog maar eens
aan dat de biljartwereld van deze men-
sen erg bekrompen is, vooral als men
zich bedenkt, dat iedereen altijd terecht
kan met vragen. Het getuigt dan ook
van weinig klasse dat er lukraak iets
wordt geplaatst op Facebook, terwijl
daarbij wordt aangegeven dat het sec-
tiebestuur nergens op reageert. Ons e-
mailadres is al maanden bekend, maar
helaas is er in dit geval nog geen enke-
le mail binnen gekomen.
Dat wij niet alles tegelijk kunnen uitvoe-
ren mag duidelijk zijn. Uiteindelijk zijn
wij de beleidsmakers en moeten we pri-
oriteiten stellen. Dit soort berichtgevin-
gen op social media vinden wij abso-
luut niet in onze denkwijze passen en
we nemen hier dan ook uitdrukkelijk af-
stand van. Het dient onze sport niet,
maar maakt het eerder kapot dan dat
we er beter van worden. Het gaat niet
meer om vrije meningsuiting, maar om
berichtgeving waar een verkeerd beeld
van feiten wordt weergegeven dat vol-
op leugens en onwaarheden bevat. Het
bestuur zal dan ook niet schromen om
in de toekomst deze mensen tot de orde
te roepen en eventueel sancties op te
leggen.

Scheefgroei 
competitiewedstrijden
Terecht hebben ons de laatste tijd be-
richten bereikt over de teamcompetities,
vanaf de 1e divisie tot en met de 4e di-
visie. Het is goed om eens onder de
aandacht te brengen welke dubieuze
cultuur er in de afgelopen jaren is ont-
staan als het gaat om het verzetten van
wedstrijden. Uiteraard zijn er goed be-
doelende teamleiders die een gegronde
reden hebben, maar dat is dan een
calamiteit. Dit komt dan ook maar zel-
den voor. Het kan niet zo zijn dat in de
loop van de competitie, wedstrijden
worden verzet omdat men niet in de
sterkste samenstelling kan spelen. Ieder-
een kan de beschikking hebben over 8
spelers (!) dus hoezo geen team kunnen
samenstellen?

Ook datums en speeldagen kunnen in-
eens niet meer gehandhaafd worden
omdat de lokaalhouder zogenaamd
“iets anders” heeft. Wedstrijden staan
al vanaf augustus vast. Kortom, de dis-
cipline is zoek en er is wildgroei. Teams
wringen zich in allerlei bochten om
wedstrijden te verzetten en dan niet om-
dat ze niet kunnen, maar omdat ze niet
in de sterkste opstelling kunnen spelen.
Het voornaamste neveneffect: de teams
die niet willen verzetten krijgen dan
vaak de schuld. Dat moeten we met zijn
allen niet willen.   

Het wordt tijd dat de teams zich eens
moeten gaan realiseren dat ze door 1
of 2 verhinderde spelers niet het RECHT
verkrijgen een wedstrijd te verzetten.
Dat besef is er volstrekt onvoldoende.

TM

Het bestuur van de sectie Driebanden
zit al weer bijna acht maanden op de
bestuurderstrein. Zonder naar het verle-
den te kijken, durf ik te stellen dat er een
hoop werk aan de winkel was. Dit, en
dat durf ik ook te stellen, heeft het be-
stuur enthousiast opgepakt. 
Vele onderwerpen werden behandeld
en zullen ten uitvoer worden gebracht.
Om U er zo maar een paar op te noe-
men:
- Nieuwe elementen in Grand Prix,
Beker en teamcompetitie

- Borgstellen van de subsidies in de
komende jaren en eventuele Topsport-
status NOC/NSF

- Wijzigen en aanpassen reglementen,
selectie- en uitzendbeleid

- Talentherkenning en training jeugd
(eis vanuit NOC*NSF)

- Preventief dopingbeleid i.s.m. KNVB,
KNAU, Fit!vak en de Dopingautoriteit

Bovenstaande punten zijn erg belang-
rijk, enerzijds om subsidiestromen te be-
houden, anderzijds om de huidige com-
petities, evenementen, maar het allerbe-
langrijkst: onze toekomst zeker te stel-
len.  Een andere belangrijke afspraak
die we destijds bij onze aanstelling met
U hebben gemaakt, is dat we open en
transparant naar de achterban willen
zijn. Dit proberen we te bereiken door
twee keer per jaar een spelersoverleg te
houden, een teamleidersoverleg, een
overleg met de dames en twee keer per
jaar een sectieraad te beleggen. Met dit
alles proberen wij een goed contact te
onderhouden met onze achterban. Of
dit nog niet genoeg is proberen we in
elke uitgave van De Biljart Ballen en
Driebandnieuws een Nieuwsbrief te pu-
bliceren zodat we eenieder op de hoog-
te kunnen houden.

Wij zijn dan ook erg teleurgesteld en
vinden het schokkend om te vernemen
dat er dan nog biljarters, arbiters en op-
roerkraaiers zijn die via de sociale me-
dia hun ongenoegen menen te moeten
uiten. Nee, nog erger, onjuistheden en

De competitieleider en het sectiebestuur
zullen er nog scherper op toezien om
deze sjoemelcultuur tegen te gaan. Het
staat goed gereglementeerd, maar er
zijn altijd wel weer teamleiders die crea-
tief zijn. Beste teamleiders neem Uw ver-
antwoordelijkheid naar spelers en lo-
kaalhouders. Communiceer tijdig met

hen dan zijn de meeste problemen al op-
gelost. 
REGEREN IS VOORUIT ZIEN !!
In het belang van onze sport hopen wij
op Uw medewerking
Met sportieve groet,
Bennie Deegens
Voorzitter sectie Driebanden

Razend drukke tijden door dubbelrol bij CEB en KNBB

Bennie Deegens blijft altijd zichzelf

,,Daar ben ik Bennie voor’’, is zijn eer-
ste reactie op het podium van de speel-
zaal, waar hij gezellig aanschuift voor
een kort gesprek. ,Ik ben op dit WK in
de eerste plaats namens de CEB, maar
omdat het zo uitkomt ook om als Sectie-
voorzitter de jongens te begeleiden. En
in dat opzicht ben ik supporter van Dick
en Jean. Zo zal ik altijd blijven. Toen
Dick twee weken geleden de World
Cup won in Bursa, kwam hij op me af-
gelopen en heb ik hem op zijn voor-
hoofd gekust. Het maakt me helemaal
niets uit wat anderen daarvan denken.’’

Bennie Deegens neemt de zaken zoals
ze komen, zelfverzekerd en nuchter. Vo-
rig jaar werd hij benoemd tot opvolger
van Santos Chocron als Sectievoorzitter
driebanden, vier jaar geleden werd hij
door Wolfgang Rittmann gevraagd om
in het CEB bestuur te komen en mee te
werken aan de organisatie van het
Europees kampioenschap. Maar nu
Wolfgang Rittmann enkele weken gele-
den is overleden, komt er veel meer op
hem af. ,,We moeten eerst in een bui-
tengewone vergadering bepalen of het
bestuur na Wolfgang’s overlijden mij in
die functie wil. En als dat zo is, zal het
voorlopig alleen tot volgend jaar juni
zijn, dan is het buitengewoon congres
in Italië, waar de definitieve bestuurs-
verkiezing is.’’

De eerste zorg, zegt
hij, is het Europees
kampioenschap voor
volgend jaar, de or-
ganisatie waarvan
Wolfgang Rittmann
de drijvende kracht
was. ,,Daar zullen
we ontzettend veel
tijd in moeten steken.
Ik ben er wel van
overtuigd dat het EK
door zal gaan. We
moeten gesprekken
opstarten met Bran-
denburg, met de
sponsors en allerlei
betrokkenen. Ik heb
een groot vertrou-
wen, want ik ken
mezelf en ik heb een
goed team. En ik
heb ook mijn ingan-
gen. Ik ben een heel
ander mens dan
Wolfgang, ik ben
een man van veel
overleg, van zoeken
naar win-win situa-
ties, ik ben toeganke-

lijker. Maar zoals ik het nu de eerste
weken heb gemerkt, is er een voortref-
felijke sfeer binnen het bestuur.’’

Daarnaast heeft natuurlijk de KNBB sec-
tie zijn volle aandacht. Deegens: ,,Toen
ik vorig jaar aan de periode van vier
jaar ben begonnen, was dat met veel
ambitie. We weten dat dit een andere
tijd is. De subsidies van NOC/NSF
voor topsport zijn minder geworden.
We moeten heel hard nadenken over
de toekomst. Het belangrijkste is: de ta-
lent-herkenning en training van de
jeugd. We stellen ons de vraag: waar
moeten wij aan voldoen, wat is er voor
nodig om de subsidies weer op peil te
krijgen, maar ook: hoe kunnen we com-
petities en toernooien belangrijker ma-
ken voor het publiek. Er wordt altijd veel
geredeneerd vanuit de spelers, maar
zonder publiek en zonder zaalhouders
kunnen we niet biljarten. De vraag moet
dus ook zijn: moeten we blijven vast-
houden aan tradities? Moeten we in de
eredivisie meer aan dubbele weekends
denken Wat doen we met het beker-
toernooi. Ik mag zeggen dat ik een
prachtig bestuur heb bij de Sectie, met
mensen die allemaal op de toekomst
zijn gericht en bereid om hard te wer-
ken. Ik vertrouw er volledig op dat we
gaan waarmaken wat we voor ogen
hebben.’’

SINCE 1680

SIMONIS CLOTH

®

VIERSEN – De dubbelfunctie op het WK voor landen-
teams lijkt hem uitstekend af te gaan. Dan weer zit
Bennie Deegens achter de tafel met officiële bestuur-
ders in de Festhalle in Viersen, niet veel later mengt hij
zich amicaal onder Dick Jaspers en Jean van Erp, de
twee spelers die Nederland op dit WK vertegenwoor-
digen. Bennie Deegens, 67 uit Borculo, voorzitter van
de Sectie driebanden van de KNBB en sinds kort ook
de waarnemend voorzitter van de Europese bond, de
CEB, vraagt zich nooit af of die dubbelrol wel goed
valt in de wereld van het driebanden.
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Nederland onttroont België 
en pakt goud op WK in Viersen

De nummer twee van Nederland, Jean
van Erp, had in een hoogstaande partij
al onverwacht afgerekend met Lütfi Ce-
net (40-12 in zestien beurten), zodat al-
le ogen daarna op de wedstrijd tussen
de twee wereldsterren was gericht. Jas-
pers had een veel betere start (21-9 in
10), had daarna een kleine terugval,
waardoor Sayginer terug kon komen
naar 32-25. Het bevrijdende laatste
punt van Dick Jaspers (40-26 in 33)

deed de zaal ontploffen en bracht Jean
van Erp tot tranen toe beroerd.
De Nederlandse kampioen van vorig
jaar beleefde een nieuw en nog veel
groter hoogtepunt in zijn carrière. ,,Ik
weet dat een wereldtitel individueel te
hoog is gegrepen voor mij. Daar heb ik
de klasse niet voor. Deze wereldtitel is
het mooiste wat ik ook kon bereiken, het
was een droom en ik heb het waarge-
maakt. Het is fantastisch, hier winnen in

VIERSEN – Het goud was voor Nederland, het zilver voor Turkije en de Bel-
gen werden onttroond op het WK voor landenteams in Viersen na een
heerschappij van vier jaar. De climax in de Duitse toernooizaal, met zo’n
vijfhonderd toeschouwers, onder wie veel in oranje kleuren uitgedoste
Nederlanders, tekende zich af op het biljart waar Dick Jaspers en Semih
Sayginer streden om de toernooiwinst.

Het gouden Nederlandse koppel Dick Jaspers en Jean van Erp. Foto: Jan Rosmulder

de mooiste biljartzaal van heel de
wereld. En met zo veel geweldige sup-
porters.’’ 
Voor het eerst in vier jaar stonden de
Belgen niet in de finale en dat was wen-
nen. Het koningskoppel Eddy Merckx
en Frédéric Caudron domineerde het
kampioenschap vier jaar lang en werd
dit keer in de wielen gereden door de
Turkse grootmacht, dat de terugkeer van
Semih Sayginer na tien jaar op dit WK
glans gaf.
De Turkse magiër speelde een briljante
partij tegen Eddy Merckx, die hij onder
meer door een negen van acquit op 22-
5 in vier beurten zette en 30-7 na de
pauze. Merckx zei later: ,,Ik zat nog op
een kans te hopen, maar die kreeg ik
niet. Hij had geen enkele terugval en
heeft verdiend gewonnen.’’ (40-19 in
11 beurten).

Frédéric Caudron botste op een grandi-
oze Lütfi Cenet, ook in een partij die
naar een snelle beslissing ging door
een serie van vijftien van de Turk in de
zevende beurt (28-16). Caudron zei la-
ter: ,,Ik heb wat kansen laten liggen, dat
heeft hij goed afgestraft. Hij bleef maar
scoren, heel de partij door. Ik miste op
een gegeven moment een ’over-en-
weer’, door een klos, daarop heeft hij
die vijftien gemaakt.’’
,,Het kon een keer gebeuren, hè, je kunt
onmogelijk blijven winnen, zeker nu niet
met die Scotch Double, die mooi is voor
het publiek, maar waardoor de top-
teams worden benadeeld. Eddy
Merckx: ,,Die Turken zijn al geen zwak-
ke ploeg en als ze dan ook nog een ge-
weldige dag hebben, dan kun je verlie-

zen.’’ Zijn laatste reactie was een echte
Merckxiaans: ,,Ach, we zijn nog jong
hè, we krijgen nog meer kansen.’’
Het WK voor landenteams, gestart met
24 ploegen van twee, werd gekenmerkt
door veel hoogtepunten. Dani Sánchez
was één van de sterren, die niet op het
eindpodium konden schitteren. De
Spanjaard was de beste van allemaal
in de voorronden. Zijn land werd uitge-
schakeld in de voorronden omdat Ru-
bén Legazpi twee keer verloor.
Torbjörn Blomdahl, negenvoudig win-
naar op dit WK, twee keer met zijn va-
der Lennart, zeven keer met Michael
Nilsson, lag er al in de eerste ronde uit,
ook Marco Zanetti kon niet overleven,
de Koreanen met HaengJik Kim en Jae
Guen Kim werden net als de prachtige
Franse ploeg met Jérémy Bury en Jérô-
me Barbeillon uitgeschakeld door Grie-
kenland, dat zijn grote uitblinker had in
Nikos Polychronopoulos.

Eindstand WK in Viersen
1 Nederland (Jaspers/Van Erp)1.675
2 Turkije A (Sayginer/Cenet) 1.491
3 België A (Merckx/Caudron) 1.700
4 Oostenrijk (Kahofer/Efler) 1.287
5 Griekenland (Polychronopoulos/ 

Kokkoris) 1.753
6 Duitsland A (Horn, Galla) 1.055
7 Turkije B (Capak, Incekara) 1.124
8 België B (Leppens/Philipoom)
9 Peru (Torreblanca/Rodriguez) 0.967

10 Frankrijk (Bury/Barbeillon) 1.845

De individuele ranglijst
Naam Gesp Pnt Moy HS
1. Dick Jaspers 5 10 2.040 12
2. Semih Sayginer 5 8 1.524 12
3. Lütfi Cenet 5 8 1.457 15
4. Jean van Erp 5 8 1.411 8
5. Nikos Polychronopoulos 3 6 2.000 17
6. Frédéric Caudron 4 6 1.948 10
7. Eddy Merckx 4 6 1.494 8
8. Andreas Efler 4 6 1.353 10
9. Dani Sánchez 2 4 2.051 11

10. Marco Zanetti 2 4 1.632 11

NK A-klasse bij Jorissen in Den Haag

Herman Slikker een prachtige kampioen

DEN HAAG – Het zegegebaar van Herman Slikker op het podium van het
Nederlands kampioenschap A-klasse was prachtig. De 66-jarige Noord-
Hollander spreidde de armen wijd open, genoot intens van zijn overwin-
ning in de finale tegen Ludo Kools. Het Haagse biljartcafé Jorissen ap-
plaudisseerde voor de verdiende winnaar na drie dagen van strijd in een
sfeervolle ambiance.
Wedstrijdleider Cor Trampe sprak met
recht van een zeer geslaagd kampioen-
schap. ,,De Brabanders Wilco van Wijk
en Paul Bruijstens hadden een suppor-
tersclubje meegenomen die drie dagen
zijn gebleven. Het is hier bij Jorissen
toch altijd al heel gezellig, maar die
zorgden ook nog eens voor extra sfeer.
We kunnen terugkijken op een gewel-
dig toernooi.’’
De zondagmiddag was al helemaal
een climax, want niet alleen bij Jorissen,
maar ook in het Duitse Viersen werd
een wedstrijd gespeeld waarmee ieder-
een meeleefde. Jean van Erp is speler
van het team van Buffalo.nl, dat in de

eredivisie aan kop gaat en zijn thuis-
wedstrijden speelt bij Jorissen.
Cor Trampe: ,,We hebben allemaal
meegekeken en de overwinning van Je-
an meegevierd. Wat geweldig dat die
jongen wereldkampioen is geworden.
Ik kan hem nu bij elke thuiswedstrijd
aankondigen met: dames en heren, Je-
an van Erp, de wereldkampioen…’’

Herman Slikker uit Heerhugowaard
bleek op het eind van het toernooi in
Den Haag de sterkste nadat hij ook in
de voorronden al ongeslagen was ge-
bleven met 1.176 gemiddeld. In de
kwartfinale won hij met één carambole

verschil van Raymon Groot, zijn enige
moeizame overwinning (40-39 in 40),
daarna moest Huub Wilkowski eraan
geloven in de halve finale (40-33 in 40)
en tenslotte Ludo Kools in de finale met
40-30 in 17.

Ludo Kools, die als reserve in het toer-
nooi kwam, speelde een verrassend
sterk toernooi met wedstrijden waarin
hij vaak vanuit een achterstand moest
terugvechten. In de halve finale versloeg
hij Wilco van Wijk, die ook als grote
kanshebber werd gezien, in een boei-
ende partij met 40-38 in 38.
,,We hadden iets meer verwacht van
onze eigen spelers Herman van Daalen
en Ruud Nieuwenburg’’, bekende Cor
Trampe. ,,Maar Herman kwam net iets
tekort in de voorronde en Ruud werd
verslagen door Wilco van Wijk, die op
het eind van de partij een mooie in-
haalrace deed en toch nog won.’’

Jerry Hermans moest na de voorronden
afzeggen, omdat hij op zondag com-
petitie in de eredivisie moest spelen. De
Brabander werd in de knock-outs ver-
vangen door Raymon Groot, de beste
nummer drie uit de poulewedstrijden.

Cor Trampe: ,,Ik wil Henny Wezenbeek
bedanken, omdat hij een oogje in het

zeil heeft gehouden, ook al waren wij
dan de organisator. Alles is perfect ge-
lopen: geen enkele wanklank, prima ar-
bitrage en ook liep alles op rolletjes met
de Kozoom scoreborden nu we voor het
eerst met afstandsbediening van de tijd-
klok hebben gewerkt in dit A-kampioen-
schap.’’

Eindstanden poules
Poule A
1 Jerry Hermans 6 0.869   7
2 Wilco van Wijk 4 0.861 12
3 Peter Heerkens 2 0.764   5
4 Teus van Essen 0 0.652   5

Poule B
1 Ruud Nieuwenburg 4 1.102   8
2 Tom Beemsterboer 4 0.934 12
3 Herman van Daalen 4 0.873   5
4 Albert Kooistra 0 0.794   6

Poule C
1 Herman Slikker 6 1.176 5
2 Ludo Kools 4 0.889 8
3 Tom Paris 2 0.635 5
4 Wim van den Berg 0 0.671 6

Poule D
1 Hans de Groot 4 1.056 7
2 Huub Wilkowski 4 1.000 6
3 Raymon Groot 4 0.966 8
4 Paul Bruijstens 0 0.817 7

Herman Slikker. Foto: Stefan Osnabrug

HCR Prinsen plaatst zich als eerste 
voor bekerfinale
Tegen Biljartcentrum Goirle heeft HCR
Prinsen zich als eerste geplaatst voor de
nationale bekerfinale die van 7 t/m 10
april in Rijsbergen wordt gehouden. Zo-
wel de uit- als de thuiswedstrijd werden

op zondag 21 februari in Goirle afge-
werkt. De bezoekers uit Haarlo speel-
den de eerste ontmoeting met 4-4 gelijk,
terwijl het tweede treffen met 8-0 duide-
lijkheid verschafte. 
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Tweede divisie driebanden poule 1

Aannemersbedrijf Beer de Jong 
verliest terrein
Speelronde 14

EDO ’83 wist een puntje af te snoepen
van het hoger geklasseerde Biljartcen-
trum Siemens. Bij de gasten uit Midwol-
da was Eddie Siemens met 1.250 de
betere speler. Aannemersbedrijf Beer
de Jong moest Snip Biljarts voor laten
gaan, het werd 2-6. 

Speelronde 15

NHD Zwaag ontving Aannemersbedrijf
Beer de Jong en won met 6-2. Ruud
Nieuwenburg zorgde voor de winstpar-
tij bij de bezoekers. Biljartcentrum Sie-
mens en De Barbier Leeuwarden speel-
den gelijk. Eddie Siemens maakte een
serie van tien.

Speelronde 14
Burgmans-Biljarts.nl – Poelierschrau-
wen.nl 4-4. Kopman Maarten Janssen
speelde een opvallende partij tegen
Danny Geysen. Janssen had elf caram-
boles na dertien beurten. De volgende
drie pogingen leverden via 9-10-9 liefst
28 treffers op. Daarmee stond de Belg
op 39 uit 16. Uiteindelijk was de uitslag
45-20 na 28 omlopen en dat leverde
een gemiddelde op van 1.607. FDV Ja-
coby/Schuler Cues – Jan Brock Amuse-
ment 6-2. Bryan Vangenechten bleek
met 1.428 de beste van iedereen.
MCR/De Uitspanning – Hultermans Inst.
Bedr. 4-4. Bert Hoefnagels scoorde
1.323. TOVV/Royal Pro – W. van der
Sanden 8-0. Martin Spoormans 2.368,
Emilio Sciacca 1.666, Nikos Polychron-
opoulos 1.451 en Frans van Schaik
1.379 realiseerden een teammoyenne
van 1.650. Spoormans en Polychron-
opoulos produceerden beiden een serie
van tien. Capelle – Vriendenkring/De
Distel 4-4. Dan Breur 1.117 boog voor

de 1.323 van Ad
Koorevaar. BCO/Pa-
eoniapassion.com –
Van Broekhoven/De
Distel 0-8. Voor de
gasten kwamen Jan
Arnouts 1.607 en
Adrie Demming
1.176 het beste voor
de dag. 

Speelronde 15
Vriendenkring/De
Distel – MCR/De Uit-
spanning 2-6. Ro-
land Uijtdewillegen
vertrok met 1.323
op zak. Jan Brock

Amusement – TOVV/Royal Pro 3-5. Ed-
die Siemens, reeks van dertien, hield
Martin Spoormans op remise: 45-45
(36). Emilio Sciacca, nu goed voor
1.212, heeft 23 punten na 12 partijen
verzameld. Poelierschrauwen.nl – Van
Broekhoven/De Distel 4-4. Lennart
Schrauwen 1.290 en Ton de Hoon
1.212 bleven aan de goede kant van
de score. Jan Arnouts 1.363 was de
beste bij de gasten. Capelle – BCO/
Paeonipassion.com 6-2. Dan Breur en
Hans de Bruin stonden na twintig beur-
ten al op 28-28. Breur had de beste
eindsprint getuige de 45-34 (34) cijfers.
Promovendus
BCO/Paeoniapassion.com bezit als
hekkensluiter vijf punten na vijftien
speelronden. Met één duel minder staat
Burgmans-Biljarts.nl voorlaatste met ne-
gen punten. Vriendenkring/De Distel
heeft elf uit vijftien. Koploper TOVV/
Royal Pro gaat onbedreigd naar de ti-
tel. Het teammoyenne van 1.223
spreekt boekdelen.

Maarten Janssen. Foto: Paul Brekelmans

Tweede divisie driebanden poule 4

Rick Sleddens scoort namens 
De Molen een serie van 16 
aMate Communications –
Hazelaar 2 6-2. Koen van
Camp behaalde moyenne
van 1.290. Teletronika –
De Molen 0-8. Vic Herre-
weghe ging met 1.129
onderuit tegen de 1.290
van Wim van Dijck. De
Molen 2 – SS&P/De Mo-
lenvliet 5-3. Een knappe
remise tussen Rutger Elshof
en Huub Adriaanse: 40-
40 (30). Voor de bezoeker
een serie van negen. Zijn
teamgenoot Marten van
Engelen realiseerde
1.290. Bij de gastheren
zette Rick Sleddens 1.060
op het scorebord. Biljart-
centrum Goirle – Autobe-
drijf Schrauwen 8-0. Men-
no de Vries 1.111 en Ro-
ger Spijkers 1.081 kwa-
men goed voor de dag.
Autobedrijf Schrauwen – De Molen 2 2-
6. Alle aandacht ging hier uit naar Rick
Sleddens die een serie van zestien
maakte. Dat betekende, althans in deze
poule, een forse verbetering. Sleddens
eindigde met 1.060. De Molen – Set-
point 8-0. Vierde man Frank Homme-

ring zorgde met 35 uit 32 voor de kort-
ste partij. Na vijftien wedstrijden heeft
het eerste team van De Molen uit Reusel
vijfentwintig punten. Runner-up De Mo-
len 2 volgt op slechts één punt. Met ne-
gentien uit veertien is biljartcentrum
Goirle derde.    

Rick Sleddens. Foto: Jan Rosmulder

Eerste divisie driebanden poule 2

Koploper Burgmans Biljarts op titelkoers
Speelronde 14
Eekhoorn 2 – Burgmans Biljarts 3-5. In
Oosterhout verloor Peter van Mierlo met
1.000 moyenne tegen de 1.428 van
Bert van Manen. Rik van Beers leek met
de 38-24 achterstand kansloos maar
zeventien treffers in de laatste acht po-
gingen leverden alsnog een remise op
tegen Henriek Hanegraaf. Hoogste
reeks van Van Beers was tien. De Vee-
markt – ZFD/De Hazelaar 4-4. Dieter
Grossjung eindigde op 1.363. Voor de
bezoekers wonnen Peter Heerkens
1.428 en Leslie van Neyen 1.153.
Man op Maat/'t Caves – Hotel Stadt
Lobberich/BCT 6-2. Raymond Ceule-
mans 1.250 was weer eens de beste
van iedereen. Ripa Recycling/Pearle –
La Plaza Hoensbroek 6-2. Kay de Zwart
haalde uit via 1.666. Jens van Dam
scoorde in eigen huis een serie van tien.
Ronny Daniëls 1.114 verloor tegen de
1.285 van Mathy Monnissen. Thekes/
Park Tivoli – Constructor Staalbouw 0-8.

Jos Bongers trok met 1.296 aan het
kortste eind tegen de 1.666 van Henk
Overmars. Bezoeker Peter Vlaar over-
trof deze prestatie met 45 treffers na 23
beurten en derhalve 1.956 en tevens
een reeks van tien. 

Speelronde 15
Burgmans Biljarts – Sprundel 6-2. Vier-
de man Bert van Manen gaf met veertig
caramboles na dertig beurten het goe-
de voorbeeld. Hotel Stadt Lobberich/
BCT – De Veemarkt 4-4. Een mooie par-
tij tussen Tom Löwe en Huub Wilkowski:
40-36 (30). Voor de gast een serie van
elf. Lijstaanvoerder Burgmans Biljarts
lijkt in een zetel op weg naar de titel na
26 punten en 14 duels. Burgmans Bil-
jarts speelt op zaterdagmiddag 5 maart
al om 13.00 uur bij Golf- en Recreatie-
park 't Caves aan Veneind 5 te Wintel-
re. Naaste achtervolger De Veemarkt
heeft drie punten minder maar ook nog
eens één wedstrijd meer gespeeld.   

Eerste divisie driebanden poule 1

Maarten Janssen van Burgmans-Biljarts.nl 
in 3 beurten 28 caramboles 

Wereldbeker in Bursa Turkije

Dick Jaspers schittert weer 
op wereldpodium
BURSA - Het is de wedstrijd die in de roemrijke jaren beroemd is gewor-
den als derby van de lage landen als Nederlandse en Belgische sporters
elkaar treffen op het hoogste niveau. Dick Jaspers en Frédéric Caudron,
biljarters van wereldniveau, stonden in de arena van de World Cup in Bur-
sa voor de altijd prestigieuze klassieker in het driebanden. De 50-jarige
Nederlander zegevierde in de eerste World Cup botsing van 2016 met
40-34 in 19 beurten.

Door Frits Bakker

De Nederlander startte de World Cup in
Bursa tegen Lütfi Cenet en ontsnapte aan
de uitschakeling, omdat zijn Turkse
tegenstander in de eerste wedstrijd van
het toernooi drie matchpunten verspeel-
de. Jaspers toonde zijn befaamde vecht-
lust, won op karakter en was daarna niet
meer te stuiten in zijn zegetocht. Hij haal-
de overwinningen op de Koreaan Hyung
Bum Hwang (40-16 in 21), de Belg Ro-
land Forthomme in de beste partij van
het toernooi (40-13 in 8, 5.000 ge-
middeld), op Pedro Piedrabuena (40-38
in 20) en tenslotte tegen zijn Belgische ri-
vaal Caudron. Die finale in het Ataturk
centrum was tot de helft van de partij een
zenuwslopend gevecht met twee spelers
die elkaar niets toegaven: 14-13 in ze-
ven, 27-26 in twaalf beurten. Jaspers
sloeg de kloof met de beslissende aan-
val, een serie van tien in de twaalfde
beurt, die hem op een voorsprong van
37-26 bracht. De Nederlander gunde
zijn tegenstander nog vijf kansen om
terug te keren in de partij, maar finishte
daarna zelf op 40-34 in de 19e beurt.

Net als Eddy Merckx eerder in de halve
finale tegen Caudron, miste nu ook Cau-
dron zijn acquit, waarna Jaspers jui-
chend van zijn stoel kon springen, de keu
omhoog steken en de overwinning met
het publiek op de Turkse tribunes te vie-
ren. ,,Op het eind van de finale had ik
een paar mindere momenten, toen ik de
druk van het winnen voelde en Caudron
nog ver terugkwam. Ik vond het vreemd
dat hij de nabeurt miste: het biljart was
wel iets veranderd, maar hij liet de ballen
goed schoonmaken. Ik had dus eigenlijk
niet verwacht dat hij zou missen.''
,,Ik ben blij met deze belangrijke zege'',
zei de Nederlander na de huldiging.
,,Daardoor blijf ik vast in de top drie van
de wereld. Voor mij is schitteren op het
hoogste wereldpodium altijd geweldig,
omdat alles er in het driebanden op ge-
focust is. En als ik dan een finale van
Frédéric Caudron kan winnen, voel ik me
weer heel gelukkig. Het is een moment
om van te genieten.''
De top drie van de eindscore met Jaspers
(2.352), Caudron (2.063) en Merckx
(2.260) liet moyennes zien van wereld-
niveau.

Win een biljartcomputer..... Zie advertentie op pagina 13

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Eurotour 9-ball Treviso dames + heren kozoom.com 25 - 28 feb
FFB driebanden Franconville kozoom.com 26 - 28 feb
5 pins (kegel) biljart Sterrebos, Beuningen biljart.tv 27 feb 
Klassiek kwalificatie EK clubteams 3x kozoom.com 4 - 6 mrt
Grand Dutch en Masters Artistiek Haarlo biljart.tv 15 - 20 mrt
Worldcup driebanden Luxor kozoom.com 27 mrt - 2 apr
EK pool dames, heren, tolstoel St. Johann kozoom.com 2 - 14 apr
Frans kampioenschap driebanden dames kozoom.com 3 apr
KNBB bekerfinale driebanden Rijsbergen kozoom.com 7 - 10 apr
Eurotour 9-ball St. Johann dames + heren kozoom.com 14 -16 apr
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, biljart.tv en 
eurotouronline.eu.
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Hoofdklasse libre district Oss

Titel voor
Antwan van den Hurk
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Antwan van den Hurk Kerkzicht 8 10.71 59
2. Wilco Bijvelds Germenzeel 6 6.93 49
3. Martien Gloudemans De Leeuwerik 2 5.60 36
4. Tonnie Janssen Jong Geleerd 0 3.92 15

Libre 2e klasse dames district Den Bosch

Joke van Alebeek laat iedereen 
achter zich bij JBGB

Foto: Boy de Groot

Zeven dames streden in biljartcentrum
JBGB/NGTR in ’s-Hertogenbosch om de
districtstitel libre tweede klasse. Er werd
met interval gespeeld en het kampioen-
schap ging met tien punten naar Joke
van Alebeek. Namens vereniging De
Hazelaar uit Rosmalen eindigde ze
op een algemeen moyenne van 1.12.
Haar hoogste serie was tien carambo-
les. Runner-up Helene Rust had evenals
Ivon Verhoeven acht punten maar Rust
scoorde een hoger percentage caram-
boles. Helene Rust realiseerde een par-

tijmoyenne van 3.11 en hield ook het
beste algemeen gemiddelde over dank-
zij 1.79. De eer voor de hoogste serie
ging met 21 treffers naar Corry van de
Laar. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Joke van Alebeek De Hazelaar 10 1.12 10
2. Helene Rust De Hazelaar 8 1.79 17
3. Ivon Verhoeven De Luchtschippers 8 1.21 10
4. Corry van de Laar De Hazelaar 6 1.30 21
5. Hennie van Schijndel Ons Moeders Vertier 4 0.60 5
6. Diny van den Oever KOT 4 1.09 7
7. Nel Damen-de Haas De Hazelaar 2 0.44 4

Libre 1e klasse gewest NON

Jorg Pol blijft Raymond 
Schothuis nipt voor
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jorg Pol Deventer '83 11 5.32 89
2. Raymond Schothuis Trek Op 10 5.84 55
3. Stan Scholten 't Zumpke 10 5.48 49
4. Dik Kers EHBC 7 4.65 33
5. Nick Jansen De Smid 6 5.36 49
6. Maik Bruil 't Heukske 4 6.42 76
7. Teun Christiaans De Biester 4 4.65 37
8. Jan Stapelbroek De Keu 4 4.30 34

Libre 1e klasse gewest ZN

Veertien punten voor Wiel Welles 
bij Van Tienen in Tegelen

De eindstrijd in café-biljartzaal Van Tie-
nen werd vooral een duel tussen Wiel
Welles en Harrie Klessens. Beide spe-
lers staken er met hun algemeen moyen-
ne van meer dan 8.00 met kop en
schouders bovenuit. Welles liet er uitein-
delijk geen twijfel over bestaan en wist
zonder puntverlies kampioen te wor-
den. Dankzij 120 caramboles na acht
beurten zette hij ook de kortste partij in
de boeken. Runner-up Klessens zorgde
namens vereniging D’n Babbel uit Win-
telre met 8.44 voor het beste gemiddel-
de. Ook produceerde hij een fraaie se-
rie van 94. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wiel Welles De Jordaan 14 8.15 53
2. Harrie Klessens D’n Babbel 10 8.44 94
3. Miel Brueren SSV 8 5.48 38
4. Leon Mans BC Tegelen 6 6.09 35
5. Marcel Mourmans BC Maarland 6 5.91 57
6. Harrie Snijders BC Maarland 6 4.68 46
7. Cees van Loon De Ster 4 5.12 47
8. Jan Christiaans Carambool 2 5.67 40Wiel Welles. Foto: John van Tienen

Libre 1e klasse gewest MN

Edwin Tahapary plaatst zich 
in D’n Dijk te Ravenstein voor NK
In café-zaal D’n Dijk te
Ravenstein nam Edwin
Tahapary het in het
slotduel op tegen Chris
Fasseur. Beide spelers
op tien punten, dus
winst betekende auto-
matisch de titel. Taha-
pary begon sterk en is
ook geen seconde echt
in de problemen geko-
men. Fasseur kon geen
vuist maken en moest
lijdzaam toezien hoe
het gat steeds groter
werd. Uiteindelijk was
daar de bevrijdende
laatste carambole en kon men zich op
gaan maken voor de huldiging van de
kampioen. De kortste partij werd ge-
speeld door Chris Fasseur die in vier
beurten de honderdtwintig treffers wist
te scoren. Hij tekende ook voor de
hoogste serie van 63 en het beste alge-
meen moyenne van 7.07. Edwin Taha-
pary neemt van 18 tot en met 20 maart
deel aan het NK bij De Ram in Roosen-

daal. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Edwin Tahapary De Markt 12 6.88 36 
2. Chris Fasseur ’t Ivoor 10 7.07 63
3. Jan Hein Clement Kerkzicht 8 6.32 29
4. Erwin van den Hoogen Kaketoe ’80 6 6.07 34
5. John Sanders Ons Tehuis 6 5.81 47
6. Hans Krähe Paperclip 6 5.22 25
7. Roy Manupassa Kumpul Bola 6 5.02 42
8. Henk Vugts KOT 2 5.13 47

Edwin Tahapary. Foto: Jan Rosmulder

Nationale voorronde 11-13 maart

Driebanden groot 1e klasse 
in De Molen te Reusel
In district Kempenland vindt dit toernooi
plaats met als hoofddoel kwalificatie
voor het NK. De partijlengte is 35 ca-
ramboles en de moyennes gaan van
0.650 tot oneindig. De organiserende
vereniging heeft drie ijzers in het vuur.
Ook Stephan Rutten heeft er zijn thuis-
basis op de matchtafel. Op de eerste
speeldag vrijdag 11 maart is de aan-
vang 19.00 uur. Biljartcentrum De Mo-

len is gelegen aan Molenstraat 8b te
Reusel. 
Naam Vereniging
1. Piet Blankers 't Caves
2. Karina Jetten De Molen
3. Hans van Lierop De Molen
4. Charles Mekes 't Vaartje
5. Stephan Rutten BC Maarland
6. Piet Smits DAB
7. Wil de Wit De Molen

Nationale voorwedstrijden 4 tot en met 6 maart

Bandstoten groot 1e klasse 
in Sint-Oedenrode
Bij dit toernooi in Wapen van Eerschot
aan Mgr. Bekkersplein 2 is de moyen-
negrens 3.00 tot 8.00 en de partijleng-
te honderd caramboles. Aanvang vrij-
dag 19.00 uur, zaterdag 11.00 uur en
zondag in overleg. Elke deelnemer
speelt vier wedstrijden.

Naam Vereniging
1. Martien van den Tillaart Wapen van Liempde
2. Rob Schaap De Hoef
3. Eric Dericks De Hazelaar
4. Seppo Ehlen Wolfrath
5. Paul van de Wouw De Hazelaar
6. Dennis Timmers De Hazelaar
7. Marco Kivits BBG Haarsteeg

In ’t Vossenhol te Daarlerveen

Selectie Heracles strijdt om titel 
nieuwe Ceulemans

De selectie van Heracles Almelo trok
naar Daarlerveen. Daar werd in café-
biljart ̀ t Vossenhol een zoektocht gestart
naar de Raymond Ceulemans van de
voetbalclub. De teambuilding-activiteit
kan de spelers op lange termijn goed
van pas komen bij de onderlinge strijd
aan het biljart in het spelershome. Ook
voorzitter Jan Smit en algemeen direc-
teur Nico-Jan Hoogma lieten zich gel-
den in Daarlerveen. Zij zagen hoe Men-

no Heerkes en Thomas Bruns zich
kroonden tot de grote winnaars van de
dag. Zij mogen zich beiden de Ceule-
mans van Heracles Almelo noemen.
Ben Velthuis en Stefan Lenting verzorg-
den deze driebanden-clinic. Dit was
een bijzondere en zeer geslaagde bij-
eenkomst. Bijzonder te vermelden is dat
het regionale dagblad Tubantia hier in
een paginagroot artikel op positieve
wijze aandacht aan heeft besteed. 

Foto: Harry Broeze

Win een biljartcomputer..... Zie advertentie op pagina 13



De Biljart Ballen, 20e jaargang, maart 2016 pagina 18

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.

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

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

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

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

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

Thuislokaal voor 140 biljarters
tel: 073-6137563

e-mail: biljartcentrumjbgb@telfort.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.

Biljartvereniging

Carambole
Voorstraat 69B, 4153 AJ Beesd

Website: www.carambole-biljarten.nl
Email: carambolerumpt@gmail.com

DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid Bijmolt

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

Café Cafetaria Zaal 
Carpe Diem

2 Verhoeven 
matchtafels 2.85

4 wedstrijdtafels 2.30

Spelers en/of 
teams gezocht

0485 530888
Hengeland 10a

5851EA Afferden

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

Post luchtkanalen (eredivisie 3bnd)
Etikon (eredivisie topteam)

ZFD/De Hazelaar (1e divisie 3bnd)

- 4 Matchtafels
- 5 Caramboletafels

U bent van harte welkom.
Sportfoyer de Hazelaar
T.M.Kortenhorstlaan 6

5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

E-mail:dehazelaar@ziggo.nl

Voor alle feesten en partijen

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

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

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

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

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

(v.a. 30 personen tot ± 100 personen)

Librecompetitie DBB seizoen 2015-2016

Henk van de Kerkhof (89) speelt
kortste partij 
Namens vereniging Pomerans, thuisba-
sis café In den Sleutel te Deurne, zorgde
Henk van de Kerkhof voor een opval-
lende prestatie. Op 3-12-2015 verza-
melde hij, in de derde klasse, de 45 ca-
ramboles na 10 beurten en dat bleek
na afloop van de competitie de kortste
partij van de gehele Deurnese Biljart-
bond (DBB) te zijn geweest. Hij begon
het seizoen met moyenne 1.36 en ein-
digde op 1.76. Er waren 42 viertallen
actief in de DBB. Maandag 1 februari
ging met 36 teams de driebandencom-
petitie van start. De DBB heeft circa 340
leden. Henk van de Kerkhof. 

Foto: Jan Rosmulder
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Libre speelweek 22
In de slotweek werden drie kampioen-
steams bekend. In de eerste klasse liet
Pomerans er tegen Internos via 8-0 geen
twijfel over bestaan. Jo van Cuijk was
met 144 caramboles na 18 beurten de
speler van de 2-0. Wout Verspaget, Jan
van Geffen en Mari van Hout (106 uit
19) klaarden in café In den Sleutel het
karwei vakkundig. Van Cuijk was ook
de biljarter die de hoogste serie van de
competitie realiseerde met 73 treffers.
Namens Vriendenkring arriveerde Theo
Bouwmans al na zeventien pogingen
bij zijn totaal van zevenentachtig. Ties
van Esch behaalde moyenne 7.68 na
146 uit 19. Wim Berkers en Leo van
Veggel gebruikten negentien omlopen
voor respectievelijk 85 en 75 punten. In
Liessel kon bij 't Oude Brouwhuis in de
tweede klasse de vlag uit. Tegen D’n
Anlaup kwam de thuisploeg met 0-4
achter na nederlagen van Jan Martens
en Gerard Hendriks. Frank van Bree
haalde met zijn zege de titel binnen.
Carlo Vervoordeldonk zorgde voor de

4-4 eindstand. Reserve Hans van Eijk
(D’n Anlaup) zette  met 27 de hoogste
serie in de boeken. Fer Graat, invaller
bij kampioen ’t Oude Brouwhuis en Ge-
rard van Someren met 25 caramboles
verdienen ook een vermelding. In klasse
drie was HGL de beste ploeg. Remy van
Dooren maakte met zijn triomf een ein-
de aan de onzekerheid. Vader Hans,
Wim Henst en Toon van Deursen beho-
ren ook tot het succesvolle viertal. Twee
reserves met de hoogste reeksen, name-
lijk Patrick Nelemans 20 en Wilfrie Ver-
meer 18. Kampioen Wim Henst was
evenals Peter Fleurkens en Jan van Gef-
fen (res) goed voor zeventien. Henk van
de Kerkhof (Pomerans) viel alweer op
met een goede prestatie en nu met vijf-
enveertig treffers na negentien pogin-
gen. In klasse vier had HGL al een week
eerder het kampioenschap binnenge-
haald. Heiko Göertz was snel aan de
eindstreep met 36 uit 18. Willy Kivits
van Vriendenkring maakte de hoogste
serie van 13 al moest hij deze eer delen
met invaller André van Wetten.

’t Oude Brouwhuis 2e klasse met vlnr: Carlo Vervoordeldonk, Jan Martens, 
Fer Graat, Frank van Bree en Gerard Hendriks. Foto: Jan Rosmulder

Pomerans 1e klasse met vlnr: Wout Verspaget, Jan van Geffen, Mari van Hout
en Jo van Cuijk. Foto: Jan Rosmulder

HGL 3e klasse met achter vlnr: Toon van Deursen, Wim Henst en 
Hans van Dooren. Voor: Remy van Dooren. Foto: Jan Rosmulder

In café In den Sleutel te Deurne

William van Duren na barrage winnaar 
13e Arno van Rijt Memorial
De slotavond kende
een sensationeel ver-
loop. De finale tus-
sen William van Du-
ren en John van der
Horst leek een een-
zijdig duel te wor-
den. Beiden hadden
veertien driebanders
te gaan en Van der
Horst kwam al in
beurt twintig via 13-
10 op matchpunt. Bij
poging 29 produ-
ceerde hij zijn laatste
punt. Van Duren had
er in de nastoot nog
drie te gaan en hij
slaagde daar op mi-
raculeuze wijze in.
De barrage werd
over de helft van de
caramboles gespeeld en nu was Willi-
am van Duren via 7-2 (12) duidelijk de
sterkste. Hij was na Henny Rooijmans
pas de tweede speler van de organise-
rende vereniging D’n Anlaup die de titel
in de wacht sleepte. De kampioen ver-
sloeg eerder op de avond Frank en Ben
Jonker. Van der Horst had Harry Meu-
lendijks en Geek Vullings opzij gezet.

Ben Jonker legde tegen Harry Meulen-
dijks uiteindelijk beslag op de derde
plaats. In de kwartfinales sneuvelden
eerder ook Petran van den Berkmortel
en Willie Bloemen. De hoogste serie
van elf kwam op naam van Frank Jon-
ker. Ben Jonker zorgde met 16 uit 11
via 1.454 als moyenne voor de kortste
partij.

William van Duren. Foto: Jan Rosmulder

In café In den Sleutel te Deurne

Harrie van de Weijer kampioen 
55+ toernooi
Tijdens de slotbijeen-
komst van het 55+ li-
bretoernooi was de
prijsuitreiking en de
huldiging van de ju-
bilarissen. Kampioen
werd Harrie van de
Weijer uit Walsberg
met 41 punten na 29
partijen. Van de
Weijer mocht ook de
wisselbeker voor één
jaar mee naar huis
nemen. Plaats twee
was voor Toon Mun-
sters met één punt
minder. De derde
plek werd opgeëist
door Wiebe Nijhof
met 39 punten. Deze
positie verdiende hij dankzij een hoger
percentage boven zijn persoonlijk ge-
middelde dan Frans van der Heijden. 
De kortste partij kwam reeds in de vier-
de speelweek op naam van de kampi-
oen met 48 caramboles in 12 omlopen.
De langste wedstrijd wist de rode lan-
taarndrager Henk van den Anker in
winst om te zetten met een score van 28
in 51 pogingen. Michel Berkers bereik-
te in de veertiende ronde de hoogste se-
rie van 29. 

Huldiging jubilarissen
Ook de jubilarissen werden op deze
middag in het zonnetje gezet. Dat wa-
ren zes deelnemers, die al vijf, tien of

twintig jaar aan het toernooi in café In
den Sleutel te Deurne meededen. Met
een goed gevoel konden de dertig deel-
nemers de middag besluiten en huis-
waarts keren met een prijs van de ge-
houden loterij.
Top tien Pnt Gem HS
1. H. van de Weijer 41 1.88 18
2. T. Munsters 40 1.87 13
3. W. Nijhof 39 1.89 16
4. F. van der Heijden 39 2.29 19
5. H. van der Schoot 37 2.38 27
6. P. Berkers 35 1.83 15
7. T. Goossens 35 1.74 15
8. H. Keunen 35 3.13 25
9. K. Weerts 34 1.86 13

10. H. Verbakel 34 1.42 13

Vlnr: Toon Munsters, Harrie van de Weijer en 
Wiebe Nijhof. Foto: Gerard Geurts

Jubilarissen vlnr: Frans van der Heijden (5 jaar), Henk van der Heijden (20 jaar),
Piet van Duinhoven (20 jaar) en Gerard Mennen (10 jaar). Niet op de foto: 
Mart Kusters (10 jaar) en Theo van Dijk (20 jaar). Foto: Gerard Geurts 
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Nat. voorw. libre groot 1e klasse

Guido Kauffeld 
sterk in Wijchen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Guido Kauffeld VOP/DWH 8 70.58 280
2. Lyon Megens De Vriendenkring 6 40.60 209
3. Sjef Jansen De Treffers 2 44.94 175
4. Rob Schaap De Hoef 0 13.42 87

Libre hoofdklasse 4-6 maart

Gewestelijke eindstrijd 
bij Overkamp in EibergenBandstoten 3e klasse 26-28 februari

Districtsfinale Kempenland 
in De Karper te Mierlo-Hout
Vanaf vrijdagavond 26 februari 19.00
uur wordt in deze klasse gestreden met
moyennegrenzen van 1.50 tot 2.30. De
partijen gaan over 55 caramboles. De
organiserende vereniging Karper '83
heeft met Sjaak Rosmulder en Jean-Paul
Pennings twee ijzers in het vuur. 
Zaterdag en zondag aanvang in over-
leg. Plaats van handeling is De Karper
aan Walvisstraat 34 te Mierlo-Hout. 

Naam Vereniging                    Gem
1. Jan van den Biggelaar 't Vrijthof Libre 2.27
2. Peter van Erp De Ster 2.18
3. Sjaak Rosmulder Karper '83 2.04
4. Willem Foudraine De Kraanvogel 1.88
5. Cor van Bakel De Kraanvogel 1.80
6. Jean-Paul Pennings Karper '83 1.84
7. Jan de Laat Bellevue 2.12
8. Hans Kokken De Hangijzers 1.92
Res. 1. Johan Kloft Karper '83 1.88
Res. 2. Jan Baselmans Drie Eiken 1.74 

In café-biljart Overkamp aan Vredense-
weg 12 te Eibergen wordt vrijdag 4

maart om 18.00 uur begonnen. Zater-
dag en zondag om 11.00 uur. In deze
klasse zijn de moyennegrenzen 7.00
tot 11.00 en partijlengte 150 caram-
boles.
Naam Vereniging Gem
1. Glenn Grolleman Zandweerd 10.90
2. Gert Jan de Vries BV '74 8.89
3. Willy van Wessel Martin 7.72
4. Niels Giesen Kroon Groenlo 7.28
5. Herman Hartwig Bousema 7.19
6. Frank te Boekhorst Martin 7.23
7. Nico Leijzer Köster 7.18
8. Peter Hendriks Wapen van Epe 7.56

3e klasse bandstoten ‘s Hertogenbosch

Toon Michielse wint bij De Hazelaar
In de Sportfoyer
De Hazelaar te
Rosmalen is
Toon Michielse
kampioen ge-
worden in de
derde klasse
bandstoten van
het district Den
Bosch. De bil-
jarter van De
Luchtschippers
bleef twee pun-
ten voor op
Chris Fasseur
van ’t Ivoor.
Tussendoor was er ook veel aandacht
voor de finale van het wereldkampioen-
schap driebanden in Viersen. Het was
dan ook voortdurend op en neer lopen
van de biljartzaal naar het grote scherm
in de foyer. 
Onder de deelnemers was ook Peter
van Erp, de broer van Jean, die als zes-
de eindigde.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Toon Michielse Luchtschippers 12 2.23 12
2. Chris Fasseur ‘t Ivoor 10 1.87 12
3. André Korsten De Hazelaar 8 2.16 15
4. Stefan Vissers De Hazelaar 7 2.10 18
5. Jo van Alebeek Asperia 6 1.75 12
6. Peter van Erp De Toren 5 2.22 12
7. Jan van Schijndel DVS/De Zwaan 4 1.96 12
8. Henk Laudy De Hazelaar 4 1.91 10

Vlnr: Toon Michielse, Chris Fasseur en André Korsten

Bandstoten 3e klasse district Oss

Wilfred Clement met minimaal 
verschil in D’n Dijk te Ravenstein

Wilfred Clement is in café-zaal D’n Dijk
te Ravenstein districtskampioen Oss der-
de klasse bandstoten geworden. Op de
laatste dag was nog niet duidelijk wie
er met de hoogste eer ging strijken. Har-
rie Maas bleek nog volop in de race en
ook Henk van Tilburg en Wilfred Cle-
ment hadden nog volop kans.
Die kansen zagen Maas en Van Tilburg
in rook opgaan toen Clement in bijkans
verloren positie tegen Hans van Erp ij-
zersterk terugkwam en zelfs wist te win-
nen. Harrie Maas en Henk van Tilburg
moesten allebei hun  duel tot een goed
einde te brengen om nog enigszins
kans te maken op een plaats in de ge-
westelijke finale.
Beide spelers wonnen en zodoende
kwam Henk van Tilburg op gelijke
hoogte met Wilfred Clement. Alleen het
moyenne van Clement was beter zodat

de kampioensmedaille naar de deelne-
mer van Kerkzicht ging.
De kortste partij was voor Hans van
Erp; slechts 12 beurten had hij nodig
om Hennie van Vught het nakijken te ge-
ven en hierbij scoorde hij ook de hoog-
ste serie van achttien. De eerste twee
van de eindstand gaan het district Oss
vertegenwoordigen op de gewestelijke
eindstrijd. Die wordt gespeeld van 18
tot en met 20 maart bij BC D'n Brouwer
in Mariaheide. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wilfred Clement Kerkzicht 11 1.94 10
2. Henk van Tilburg Germenzeel 11 1.92 13
3. Harrie Maas Touché 10 2.02 16
4. Hans van Erp BC Zeeland 8 2.20 18
5. Rien van Gaal BC Zeeland 6 1.97 10
6. Gerard Bouten BC Zeeland 6 1.82 13
7. Hennie van Vught Germenzeel 2 1.46 14
8. Frits Verhoeven VDO 2 1.29 9

Foto: Henry Thijssen

Driebanden speelweek 1
In de eerste klasse was er een opvallen-
de partij tussen Wilfrie Vermeer (Pome-
rans) en Hans Vermulst (De Zwaantjes
’82). Vermeer maakte een serie van ne-
gen en stond na 24 beurten al op 31
caramboles. Goed voor een moyenne
van 1.292. Toen was Vermulst echter al
aan de finish met een totaal van 39 tref-
fers: gemiddelde 1.625 en reeks van
acht. Jan Harmsen bleek in de tweede
klasse goed voor 0.680 na vijfentwintig
pogingen en zeventien treffers. 

Driebanden speelweek 2
Ronald Roozen en Jan Rosmulder ston-
den voor D’n Anlaup beiden na 28
beurten aan de eindstreep in de eerste
klasse. Roozen met 23 caramboles
(0.821) en Rosmulder via 30 treffers
(1.071). Theo Jonkers haalde namens 't
Turfke uit in klasse twee met een totaal
van 22 na slechts 21 omlopen ofwel
moyenne 1.048. Bij Vriendenkring
bleek Leo van Dijk in vorm met 25 uit
24 en dus gemiddelde 1.042.

Driebanden speelweek 3
Frank Jonker haalde op schitterende wij-
ze uit in de wedstrijd van HGL tegen
D’n Anlaup, uitslag 8-0. In de eerste
klasse stond hij tegen Nico van den
Heuvel na 14 beurten al met 33-11
voor. Van den Heuvel kwam in omloop
achttien nog enigszins terug met een se-
rie van acht. Veel verder kwam de
nieuweling van vereniging D’n Anlaup

niet want na 22 pogingen stond de 47-
22 eindstand op het scorebord van ca-
fé In den Sleutel te Deurne. Goed voor
een prachtig gemiddelde van 2.136.
Gerard van Someren was namens
SVN/Marmabar na 26 beurten bij zijn
totaal van 24. In de derde klasse snelde
Toon Stevens met 20 uit 19 naar de
eindstreep. Vierdeklasser Berry Kop-
pens speelde 1.000 moyenne na twin-
tig treffers en twintig pogingen. Hij pro-
duceerde daarbij een reeks van zeven.
Piet van den Berkmortel hoefde in klasse
vijf namens 't Turfke eveneens maar
twintig keer van de stoel maar dan voor
zijn totaal van zeven treffers.

Frank Jonker: moyenne 2.136. 
Foto: Jan Rosmulder 

Daarlerveen Open driebanden

Harry Dorgelo kampioen 
in 't Vossenhol te Daarlerveen

De finale van Masters driebanden klein
ging over dertig beurten. De achtste edi-
tie had 62 spelers in de B poule (tot
0.499) en 44 deelnemers in poule A.
Tijdens de finaledag van elke poule nog
acht kanshebbers. Veel duels werden
beslist op één carambole. In de B-poule

ging de zege naar
Harry Dorgelo. Joop
van Driessen toonde
zich de beste bij de
A-poule. In het afslui-
tende treffen was het
Van Driessen zestien
caramboles en Dor-
gelo dertien. Harry
Dorgelo behaalde
100% en Joop van
Driessen 81%. De or-
ganisatie, Jan Vos,
Wilco en Marcel
Schiphorst, wil ieder-
een bedanken voor

de deelname en geslaagd toernooi.
Winnaars Daarlerveens Open: 2009:
Hilvert Smits, 2010 Jan Harzevoort,
2011 Jan Hadderingh, 2012 Gezineus
van den Haar, 2013. Wim Wolting,
2014 Gerbert Hilbrink, 2015. Herman
Belt.

Foto: Wilco Schiphorst
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Bandstoten 3e klasse district Venlo

Volle buit Peter Craenmehr

Tweede divisie driebanden poule 3

Didden Distributie onbedreigd 
op weg naar titel 

TS Metals/Viersprong – Carambole 3-
5. Opvallend was dat bij de gasten
vierde man Ton van Schaik dankzij
0.921 het beste moyenne behaalde.
Didden Distributie – HCR Prinsen 2 6-2.
In Uden bleek Nicky van Venrooy in
blakende vorm. Hij verzamelde de vijf-
endertig treffers al na achttien pogingen
en dat bracht 1.944 op het scorebord.
Ronny Lindemann was goed voor 40
caramboles in 23 beurten. Behalve een
gemiddelde van 1.739 ook nog een se-
rie van negen voor de Duitser. Met de

0.875 van Dirk Thie-
le en de 0.852 van
Marty Hermse was
het teammoyenne
1.208 en dat bete-
kende een verbete-
ring van het seizoen-
record van De Mo-
len uit Reusel. Freddy
ter Braak 1.176 red-
de de eer. Voegers-
bedrijf W. Smetsers
– ZusenZo/De Vee-
markt 0-8. Teeky
Reessink produceer-
de een reeks van ne-
gen namens de

ploeg uit Doetinchem. Biljartcentrum
Arnhem 2 – De Haven 6-2. Nico Mor-
tier 0.964 ging onderuit tegen de
1.250 van Alper Alpay. Schildersbedrijf
v.d. Bruggen – Didden Distributie 2-6.
Lindemann 1.481 gaf alweer het goede
voorbeeld. Hij staat na vijftien duels,
waarvan twee in de eerste divisie, op
de volle dertig punten en een moyenne
van 1.399. Zijn ongeslagen ploeg Did-
den Distributie heeft 28 uit 15 en een
marge van liefst zeven punten op run-
ner-up Zwiers Grootkeukenservice.

Nicky van Venrooy. Foto: Henry Thijssen

NK driebanden klein hoofdklasse

Hoogste eer in Schiedam 
voor Stephan Rutten 

Stephan Rutten is bij De Kleine Confian-
ce in Schiedam op overtuigende wijze
kampioen van Nederland geworden in
de hoofdklasse driebanden klein. Rutten
behaalde twaalf wedstrijdpunten het
hoogste gemiddelde van 1.108 en te-
kende ook voor de hoogste serie van
twaalf. Op zondagochtend begon Rut-
ten ongeslagen aan zijn laatste speel-

dag. Toen ging het
even wat minder en
verloor hij van Ron
IJsselsteijn. De laatste
en allesbeslissende
ronde faalde hij ech-
ter niet en liet mede
titelkandidaat René
de Rooij achter zich.
De jeugdige Michael
Vink uit het Zeeuwse
Groede had na de
vijfde ronde drie ver-
liespartijen opge-
lopen, maar herstel-
de op de laatste
speeldag goed en
won zijn overige
twee duels.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Stephan Rutten BC Maarland 12 1.108 12
2. René de Rooij Sportrust 10 0.852 8
3. Michael Vink BC de Gaard 8 1.007 9
4. Ron IJsselsteijn O.N.A 8 0.894 10
5. Jac. Janssen TOP 8 0.864 7
6. Gert van Middendorp Vitus 6 1.011 7
7. Peter Stakenburg BV E.G.B. 2 0.831 7
8. Hennie Klaassen Almere '83 2 0.784 7

Stephan Rutten. Foto: Jan Rosmulder

Libre klein 2e klasse 

Yordi Goessens (21) blijft iedereen 
de baas op NK in Losser

Het Nederlands kampioenschap libre
klein tweede klasse had na vijf ronden
twee titelkandidaten. Yordi Goessens
leidde met de volle tien punten. Herman
Schiks stond daar twee punten achter. In
de voorlaatste sessie wonnen beiden
met circa tien caramboles verschil.
Goessens bleef dus twee punten voor-
sprong behouden en zijn algemeen ge-
middelde van 5.14 bleek ook nog eens
veel beter dan de 4.04 van Schiks. Het
afsluitende onderlinge duel was welis-
waar via 90-59 (20) een prooi voor
Herman Schiks maar dit weerhield Yor-
di Goessens niet van de titel. Met alle-
bei twaalf punten was het moyennever-
schil met 4.79 om 4.11 nog altijd aan-

zienlijk. Bij het door vereniging Pome-
rans 1928 uit Losser georganiseerde
NK was de kampioen dankzij 51 ca-
ramboles goed voor de hoogste serie.
Nummer drie Herman Brethouwer reali-
seerde met 5.67 het beste moyenne. De
kortste partij kwam na negentig uit ne-
gen op naam van Menno van Dijk. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Yordi Goessens BC Maarland 12 4.79 51
2. Herman Schiks Vriendenkring 12 4.11 24
3. Herman Brethouwer Onder Ons '67 10 5.67 40
4. George Schipper Entre Nous Ermelo 8 4.97 25
5. Don Beekhuis TOGB 6 3.62 27
6. Menno van Dijk KBC 1911 5 3.74 29
7. Ruud Waanders Bellevue 3 3.36 22 
8. Eddie Sander Deventer '83 0 3.20 19

Vlnr: Herman Schiks, Yordi Goessens en Herman Brethouwer. 
Foto: Dietmar Klinge

Kader 38/2 derde klasse

Bas Bouwhuis geeft iedereen 
het nakijken op NK in Almere

Vereniging Phoenix organiseerde in Al-
mere het Nederlands kampioenschap
kader 38/2 derde klasse. Bas Bouw-
huis uit Hoorn liet er geen twijfel over
bestaan wie de beste was. De speler
van vereniging Horna verzamelde de
maximale veertien punten. Tevens zorg-
de hij dankzij 13.63 voor het veruit
beste algemeen moyenne. Met de
hoogste serie van 110 bleef hij  Ber-
nard Gorter slechts één treffer voor.
Gorter kreeg wel de kortste partij op
zijn naam met honderdvijftig carambo-
les na slechts drie beurten. Runner-up
Philip Dierijck volgde namens BC Tege-
len op een eervolle tweede plaats. Hans
Walraven, die in zijn woonplaats speel-
de, besloot het NK op de vijfde plek. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bas Bouwhuis Horna 14 13.63 110
2. Philip Dierijck BC Tegelen 10 8.27 67
3. Bernard Gorter DOS 8 8.51 109
4. Marcel van der Woude De Friesche Club 6 10.14 62
5. Hans Walraven Almere '83 6 9.54 55
6. Wilbert Gantvoort De Rietlander 6 8.92 66
7. Henk Bulte Vriendenkring 4 9.74 50
8. Henk Rosmulder BV Mierlo 2 7.80 39

Vlnr: Bernard Gorter (3), Bas Bouwhuis (1) en Philip Dierijck (2). 
Foto: Rens van Grinsven 

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Craenmehr De Jordaan 14 2.21 12
2. Willem van der Biezen BC Tegelen 12 2.05 14
3. Cetin Kosar De Maasoever 10 1.93 13
4. Leo van de Laak D’n Hook 6 1.84 13

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Jan van Geffen Ames/De Peel 4 1.63 11
6. Antoon van Heugten Ames/De Peel 4 1.59 13
7. Mart Gielen De Jordaan 4 1.41 9
8. Sjra Jacobs BC Tegelen 2 1.59 12

Win een biljartcomputer.....
Zie advertentie op pagina 13

http://www.fleurenbiljarts.nl
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Eredivisie topteam 

't Ottertje uit Ottersum als lijst-
aanvoerder de kampioenspoule in

eind. Sam van Etten liet René Luijster-
burg met lege handen. George Kenter
boog voor de 7.69 (2x) van Dave
Christiani. Benelux Biljarts/Snellen
Horeca Service – ’s Lands Welvaren/
Reedijk 6-0 en 4-2. Bij Carpe Diem in
Afferden rekende Demi Pattiruhu met
200-177 (8) en 200-13 (4) af met Peter
de Bree. Thomas Nockemann tegen Ian
van Krieken was twee keer spannend:
150-137 en 150-138. Wiel van Ge-
mert was de enige van de thuisploeg
die niet tot dubbelde winst kwam. Ro-
bert van Stevendaal bleek eenmaal via
gemiddelde 11.11 te sterk in het band-
stoten.

BIOS/Blitz Optiek – 't Ottertje 2-4 en
0-6. Micha van Bochem en Martien van
der Spoel bleven beide keren aan de
goede kant van de score. Jos Bongers
en Fabian Blondeel deelden de buit bij
het bandstoten. Egbersbeek.nl/Biljart-
centrum Arnhem – Topteam Berkelland
4-2 en 2-4. Harrie van den Boogaard
was Hans Klok tweemaal de baas. Mar-
tijn Egbers en Marek Faus bleven in ba-
lans. Robby Sonck was niet opgewas-
sen tegen de bandstootmoyennes van
4.54 en 6.25 van Alain Remond. Hor-
na/De Vries Juwelier – Dibo/The City
4-2 en 2-4. Germ Bot en Arnd Riedel
trokken beiden één keer aan het langste

Na afloop van de reguliere achttien wedstrijden stond 't Ottertje bovenaan
de ranglijst. Het drietal uit Ottersum had evenals Etikon 29 punten maar
beschikte over meer partijpunten. A1 Biljarts/de Veemarkt en Topteam
Berkelland volgden op respectievelijk twee en zeven punten.  

't Ottertje met vlnr: Micha van Bochem, Martien van der Spoel en Jos Bongers.
Foto: Henry Thijssen  

Eerste divisie topteams

123 Biljarts/BV BCO bezorgt 
Kofferweb.nl eerste nederlaag
De negende speelronde bracht voor
Topteam Goirle/groothandel Nemeco
twee keer een 4-2 overwinning tegen
Terborgse Wijncentrale/Veltins. Robert
van Stevendaal was met 29.17 en
17.50 bij het kader de beste speler.
Hektisch Biljartschool/BV ’75 wees De
Hazelaar met 6-0 en 4-2 terug. Alex
Ulijn wist voor de bezoekers een keer
bij het libre te winnen. Absolute uitblin-
ker bleek Jacques de Beurs, die tijdens

het kader tegen Paul van de Wouw via
een serie van 131 in twee beurten uit-
speelde, wat goed was voor een ge-
middelde van 87.50. 123 Biljarts/BV
BCO kon tegen Kofferweb.nl een keer
met 4-2 winnen en bezorgde de koplo-
per hiermee de eerste nederlaag. In de
andere ontmoeting waren de cijfers om-
gekeerd. Freek Ottenhof speelde tijdens
zijn kaderpartij tegen Lyon Megens in
drie pogingen naar een overwinning.

Eredivisie topteam kampioenspoule

Speelronde op 27 februari, 
16 april en 21 mei 2016
De eerste sessie van de kampioenspou-
le wordt op zaterdag 27 februari ge-
speeld. A1 Biljarts/De Veemarkt ont-
vangt dan in Doetinchem het team van
Etikon. Bij HCR Prinsen in Haarlo krijgt
Topteam Berkelland bezoek van 't Ot-
tertje. Zaterdag 16 april is de voorlaat-
ste speelronde. In De Hazelaar te Ros-
malen is Etikon gastheer van Topteam
Berkelland. In Ottersum bindt 't Ottertje
de strijd aan met A1 Biljarts/De Vee-
markt. Gezien de stand op de ranglijst
na de reguliere competitie is het te ver-

wachten dat op slotdag zaterdag 21
mei de beslissing over de landstitel valt.
De wedstrijden tussen Etikon – 't Ottertje
en A1 Biljarts/De Veemarkt – Topteam
Berkelland staan dan op het program-
ma. Alle duels op deze drie dagen be-
treffen dubbele ontmoetingen tussen de
teams en aanvang telkens 11.00 uur.
Stand 24-2-2016 Pnt PP
1. 't Ottertje 29 74-34
2. Etikon 29 66-42
3. A1 Biljarts/De Veemarkt 27 80-28
4. Topteam Berkelland 22 66-42

Eredivisie topteam degradatiepoule

Vijf speelronden op het programma
Zes teams strijden vanaf 27 februari om
degradatie te voorkomen. Het belooft
een interessante strijd te worden want er
zijn liefst drie ploegen die degraderen.
Benelux Biljarts/Horeca Snellen van ca-
fé-cafetaria-zaal Carpe Diem uit Affer-
den lijkt zich de minste zorgen te hoe-
ven maken. ’s Lands Welvaren/Reedijk
uit Kwadendamme zal alle zeilen bij
moeten zetten. Behalve op 27 februari
wordt er ook gespeeld op 26 maart, 2
april, 16 april en 21 mei. Het betreft

dubbele ontmoetingen en aanvang tel-
kens 11.00 uur. 

Stand 24-2-2016 Pnt PP
1. Benelux Biljarts/Snellen Horeca

18 54-54
2. Egbersbeek.nl/Biljartcentrum Arnhem

14 43-65
3. Dibo/The City 11 43-65
4. Horna/De Vries Juwelier 11 39-69 
5. BIOS/Blitz Optiek 11 39-69
6. ’s Lands Welvaren/Reedijk 8 36-72

Kader poule 6

BC Tegelen twee keer onderuit
BC Tegelen – De Markt/De Onderbouw
2-6. In de partij met de minste beurten
verloor Harrie van den Boogaard met
108-170 (8) van Maarten Broers. Moira
– BC Tegelen 6-2. Thuisspeler Chris Jan-
sen rekende via 110-105 na acht po-
gingen af met Philip Dierijck. Korenmo-
len – De Maasoever 4-4. Erik Tabor
stond na zes pogingen aan de eind-
streep met honderdtachtig treffers. Zijn
kopman Johan van Zadelhoff zette Wim

Welten via 170-104 (9) opzij. Bij de
Limburgers zorgde Jan Liebregts dankzij
honderdtwintig punten na zeven beurten
voor een zege en Sjeng Cuypers bleef
met 110 uit 13 ook aan de goede kant
van de score. Na vijftien ronden heeft
de ongeslagen lijstaanvoerder Concor-
dia liefst 88 punten. Runner-up De Maas-
oever bezit 62 punten na veertien duels.
BC Tegelen is voorlaatste met vijftig uit
vijftien en blijft Korenmolen voor.

Kader poule 4

Timo Peters in twee beurten 
aan de finish
HCR Prinsen – Willemsen Bestratingen
5-3. Rob Pot verloor als enige van de
thuisploeg uit Haarlo. Dat was niet ver-
wonderlijk want Timo Peters verzamel-
de zijn honderdtachtig caramboles al
na twee pogingen. De hoogste serie
was 121. Vierde man Gerard ten
Lohuis bleek goed voor 140 uit 9.
Deventer '83 – Billardcafé De Veemarkt
6-2. Twee duels van acht beurten. Sjors
Petter 120 en Aart de Laak 110 treffers
waren toen al klaar. Deventer '83 –
Jan Brock Biljarts 4-4. Petter trok nu via
80-110 na negen beurten aan het kort-
ste eind tegen Remco Schothuis.

Apeldoornse Boys – Jan Brock Biljarts
7-1. Jordy de Kruijf kan meer dan al-
leen driebanden gezien de 110 uit 8.
Zijn kopman Roger Schinning produ-
ceerde een serie van 106. Billardcafé
De Veemarkt – Kabelrups.com/Kronen-
huis 6-2. Heinz Schmale, Willem
Siebelink en Bart Siebelink zorgden
voor de winst in Doetinchem. Jan
Tijdink redde de eer. Door deze zege
gaat De Veemarkt met 69 punten na
vijftien wedstrijden aan kop. HCR Prin-
sen heeft slechts twee punten minder
maar nog wel één duel meer voor de
boeg.  

Kader poule 7

Ames/Optiek van Gool/De Peel 
verrast De Vriendenkring 2
Ames/Optiek van Gool/De Peel – De
Vriendenkring 2 6-2. In sportcentrum
Ames te Deurne maakte Gerrit van
Asten in de laatste vijf beurten 54 ca-
ramboles en dat was Gerard Willemsen
te machtig. Peter Hendriks zag Theo
Derks de eer redden voor de koploper.
Noud Janssen snelde via 0-8-7-40-18-
37 naar de eindstreep. Jan van Ooster-
hout zette de kroon op het werk tegen
Lyon Megens. De Hazelaar 2 – BBG

Kaderteam 4-4. Eric Dericks tegen
Marco Kivits kreeg een 260-223 score
na zes pogingen. Series waren respec-
tievelijk 111 en 120. Otto Exters boog
voor de 110 uit 9 van Richard van de
Sande. DOS '71 speelde gelijk en dus
blijft de voorsprong van lijstaanvoerder
De Vriendenkring 2 onverminderd
groot. Met 71 punten na 13 wedstrij-
den is de marge ten opzichte van DOS
'71, 62 uit 14, aanzienlijk.  

Kader poule 8

Twee keer winst VOP/De Witte Hoeve
De Mert/Eurobiljarts – VOP/De Witte
Hoeve 2-6. De enige partij onder de tien
beurten ging naar Frank Diederen, die de
eer redde middels honderddertig caram-
boles na acht pogingen. VOP/De Witte
Hoeve – Op de Klos 6-2. Jan Zanders
hoefde in deze topper eveneens maar

acht keer van zijn stoel maar dan voor
110 treffers. Eddy Berger vertrok bij de
bezoekers als enige met winst na 290 uit
8 en een serie van 128. Koploper
VOP/De Witte Hoeve heeft na zestien
speelronden 83 punten. Runner-up Op de
Klos staat op een puntentotaal van 78.

Kader poule 5

Team Carambole uit Deesd 
fors onderuit tegen De Poedel
De Poedel – Carambole/Kofferweb 6-
2. Vierde man Arie Veer verzamelde de
honderddertig caramboles na vijf beur-
ten. Kopman Geurt Veer won met 280-
139 (8) van Bert Vink. Piet Adelaar red-
de via 160 uit 7 de eer. BIOS/Blitz Op-
tiek – Carambole/Rademaker 5-3. Jean
Verbeet en Jan de Jong deelden de buit
na 170-160 na acht pogingen. Caram-
bole/Rademaker – De Poedel 0-8. Arie

Veer hoefde met honderddertig caram-
boles na acht beurten de minste keren
van de stoel. Zijn eerste man Cor van
de Groep realiseerde een serie van
103. Carambole/Kofferweb – Padoc 6-
2. Freddie Adelaar bleef met 160 uit 9
als enige onder de tien omlopen. Na
zestien speelronden is De Poedel koplo-
per met tachtig punten. Padoc en BVM
Apollo/Etikon volgen op negen punten. 
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