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Nieuwe en gebruikte biljarts 

en accessoires

Dealer Segeren Biljartliften

Ook voor al uw dartbenodigdheden

tafelvoetbalspelen en sportprijzen

Emmaplein 28 • 4615 KK Bergen op Zoom

Tel: 0164 - 24 41 64 • Fax: 0164 - 23 09 98

E-mail: biljart1@planet.nl • www.biljart-boetiek.nl

OPENINGSTIJDEN: ma. van 13.00-17.30 uur, di. t/m vrij. van 11.15 tot 17.30 uur

za. van 10.00-16.00 uur, verder volgens afspraak

24-uurs info Bel: 0900-1091019 (10 cpm)De goedkoopste biljart, dart en sportprijzen leverancier

Tonny Freriks Horeca-makelaars
Van Gijselstraat 2 • 5712 HE Someren

Tel.: 0493-441200
www.tonnyfreriks.nl

Al méér dan 30 jaar
uw adviseur in:

• aan- / verkoop
• huur / verhuur

van horecabedrijven

Biljartbril

Bril speciaal op
uw sterkte

aangemeten en
aan uw stijl
aangepast

Diverse modellen
handgemaakt dus
alles is mogelijk!

Nu vanaf € 199,-

Markt 26, 6651 BC Druten
Telefoon: (0487) 51 16 30

www.a1biljarts.nl
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Hét adres voor al uw biljart- 
en dartartikelen en sportprijzen.

Webwinkel en showroom••Winkel/werkplaats 800m2

Dekkers
B I L J A R T S

Leverancier 
Wilhelmina 
Biljarts

Carambole, Snooker, Pool,
Electronische scoreborden, Schroefkeuen,
Biljarttruien en vesten en alle accessoires

Hintham 15a 5246 AC ‘s-Hertogenbosch  
Telefoon 073-6415464 Fax 073-6488888
www.biljartsuplies.nl www.dekkersbiljart.nl

De goedkoopste..

manier van printen !

Jozef Philipoom smaakmaker in ‘t Meulengat

Caudron heerst weer in Sluiskil

Foto: Philip van Waesberghe

Frédéric Caudron was net als in 2008 de sterkste tijdens het wereldbeker-
toernooi in het Zeeuwse Sluiskil. In een overvol Meulengat dat al maanden
van te voren was uitverkocht versloeg hij in de finale zijn landgenoot Jozef
Philipoom met 3-0, de setstanden waren 15-4(5) 15-13(11) en 15-11(10). 

Caudron was vanaf het begin tot het ein-
de heer en meester in deze finale. Daar
waar Jozef Philipoom soms niet aan vol-
doende scoren toe kwam, bleef Frédéric
Caudron zijn punten behalen. Wanneer
Jozef probeerde in te lopen, dan was
Frédéric er als de kippen bij om direct te
antwoorden. In de eerste set bij een
stand van 2–1 maakte Caudron een se-
rie van acht om vervolgens in de vijfde
beurt uit te spelen. Philipoom liep in de
tweede set met 13–4 uit zeven even weg
bij zijn tegenstander. Maar ook toen
kwam de klasse van Caudron weer bo-
ven, die direct reageerde op een paar
foutjes van zijn opponent en na elf beur-
ten ook de tweede set claimde. Wat ie-
dereen verwachtte gebeurde, het werd
een korte finale. In de derde set liep Fré-
déric Caudron langzaam maar zeker uit
naar een 13–4 voorsprong. Een serie
van zeven gaf Jozef Philipoom weer wat
hoop. Deze hoop was maar van korte
duur, want Frédéric Caudron maakte
vervolgens de vijftien vol en pakte voor
de tweede keer achter elkaar de titel in
Sluiskil. Ook het verschil in moyenne
was aanmerkelijk, daar waar Frédéric
Caudron 1.731 en een hoogste serie
van acht liet noteren bleef Jozef Phili-

poom steken op 1.167 en een serie van
zeven
Kampioenskiller
Toch mag de verliezende finalist terug kij-
ken op een schitterend toernooi in het
Zeeuwse. Tijdens de kwalificatie op don-
derdag bewees hij al in een goede vorm
te verkeren door zich met een moyenne
van 1.891 te plaatsen voor het hoofd-
toernooi.
Hiermee gaf hij al aan dat met hem wel
degelijk rekening gehouden moest wor-
den. Hij groeide uit tot een echte kampi-
oenskiller, dat blijkt wel uit zijn resultaten
richting finale. In de eerste ronde moest
de plaatselijke favoriet Jean-Paul de
Bruijn er met 3-1 aan geloven, setstanden
15-5,15-11,12-15, 15-4. Daarna stuur-
de een ontketende Philipoom (2.400)
Wereldbekerhouder Dick Jaspers met
3–1 naar huis (setstanden 15-10, 3-
15,15-8 en 15-11). In de kwartfinale
moest Eddy Leppens met 3-2 voor Phili-
poom buigen (15-5,15-5,14-15,7-15 en
15-8. Als grote verrassing zorgde hij er
op zondagochtend voor dat Torbjörn
Blomdahl zijn materiaal op kon bergen. 

Lees verder op pagina 3
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Libre klein overgangsklasse

Rob Pot wint eveneens NK 
in Winschoten
Enkele weken na zijn nationale titel in het kader 38/2 tweede klasse,
bracht Rob Pot ook het NK libre klein overgangsklasse op zijn naam. De
Groenloër kwam in De Harmonie te Winschoten in de vijfde ronde aan kop
en hij breidde de voorsprong uit. 

In de zesde ronde versloeg Rob Pot op-
ponent Pieter van der Geest met 300-
249 na dertien beurten en leidde Pot
met negen punten. Ook beschikte de
speler van BVA/HCR Pot via 28.45 op
dat moment over het beste algemeen
moyenne. Cees van Eindhoven en Peter
Heutinck volgden op één punt en Hans
Berendsen had inmiddels twee punten
achterstand bij het ingaan van de slot-
ronde. Daarin kwam het vuurwerk voor-
al van de eerste twee duels. Hans Be-
rendsen verzamelde de driehonderd ca-
ramboles al na twee beurten en dat be-
tekende met 150.00 gemiddeld de kort-
ste partij van het toernooi. De speler uit
Zeddam realiseerde via 282 tevens de
hoogste serie van het NK. Achteraf
bleek het algemeen moyenne van 26.93
van hem ook het beste van iedereen. Be-
rendsen werd beloond met de tweede
plaats in het eindklassement. Hekkenslui-
ter Berends Erends, tot dan toe nog zon-
der punten, haalde nu met 300-37 na

slechts vier pogingen uit tegen invaller
Richard Gustke. Daarna ging de meeste
aandacht uit naar het beslissende treffen
tussen koploper Rob Pot en naaste
achtervolger Cees van Eindhoven. De
winnaar zou zich tot Nederlands kampi-
oen mogen laten kronen. Het niveau
was niet hoog maar de spanning des te
groter. Na  zeventien beurten besliste
Pot de ontmoeting met 300-219 in zijn
voordeel. Peter Heutinck verspeelde een
podiumplaats door te verliezen van Pie-
ter van der Geest.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rob Pot BVA/HCR Pot 11 25.97 209

2. Hans Berendsen De Buck 9 26.93 282

3. Cees van Eindhoven NGTR 8 22.22 219

4. Pieter van der Geest BC Schagen 8 20.54 151

5. Peter Heutinck Holland Spoor 8 18.25 147

6. Rob Boon Horna 6 20.72 161

7. Richard Gustke De Musketiers 4 15.01 133

8. Berend Berends De Harmonie 2 22.69 161

Toernooigemiddelde: 21.27

Foto: www.societeitdeharmonie.org    

Nationale voorwedstrijden libre topklasse
Tien punten Robert van Steevendaal 
in D’n Babbel te Wintelre
Vereniging EMM organiseerde nationale
voorwedstrijden libre topklasse. In café
D’n Babbel te Wintelre eindigde Robert
van Stevendaal met tien punten en
63.66 moyenne als eerste. Hij verloor al-
leen in de tweede ronde van Piet van
Dooren, die namens Dubac uit Duizel
met 350-160 na zeven beurten won. In
de openingsronde had Martien van den
Tillaart de 350 treffers al bij de eerste po-
ging verzameld. Van den Tillaart herhaal-
de deze prestatie in ronde twee. Verlies

tegen Van Stevendaal en Van Dooren
wierpen hem echter terug naar de twee-
de positie. Zijn algemeen gemiddelde
van 70.00 bleek wel het beste van ieder-
een. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Robert van Stevendaal Den Ouden Arend 10 63.66 350
2. Martien van den Tillaart 't Wapen van Liempde 8 70.00 350
3. Piet van Dooren Dubac 7 54.60 218
4. Danny Walhout VEGA 5 48.03 312
5. Dennis Polman De Hazelaar 4 50.75 344
6. Hein van den Hurk EMM 2 43.03 295

Van 6 tot en met 8 februari
NK libre 3e klasse
in Losser 
Biljartvereniging Pomerans 1928 organi-
seert van 6 tot en met 8 februari het NK
libre klein derde klasse. In grand-café
Smit aan Brinkstraat 34/36 te Losser zijn
de moyennegrenzen 1.70 tot 2.50. De
partijen worden beslist over tachtig ca-
ramboles. Willem van der Biezen heeft
zich namens BC Tegelen als eerste weten
te plaatsen via een gemiddelde van
3.08. De eerste ronde is vrijdag om
19.00 uur. Zaterdag begint men om
11.00 uur met ronde drie. Zondag gaan
de librespelers om 11.00 uur met het eer-
ste deel van ronde zes van start. Helaas
ontbreken er twee voornamen van spe-
lers in onderstaand deelnemersveld. Wat
zou het mooi zijn als iedere biljarter met
zijn voornaam bekend is. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Willem van der Biezen Venlo BC Tegelen 3.08
2. Robert Kroezen De Krim De Driesprong 3.08
3. Louis van Swinderen ’s-Gravenhage Zuiderkwartier 2.96
4. C. Roks Sint Willebrord TOG 2.96
5. Michel Dokter Almelo BCA 2.94
6. A. Rotteveel Avenhorn Horna 2.82
7. Hennie van Vught Uden Germenzeel 2.60
8. Gert Groeneveld Scherpenzeel Hertog van Gelre 2.45

Vakhandeladressen op internet
www.biljartvakhandel.nl

Driebanden groot 3e klasse
13-15 februari
NK in Purmerend
Vereniging VKG organiseert het Neder-
lands kampioenschap driebanden groot
derde klasse. Dit vindt plaats van 13 tot
en met 15 februari in biljartcentrum Pur-
merend aan Karekietpark 22 te Purme-
rend. De moyennegrenzen zijn 0.300 tot
0.475 en de duels gaan over twintig ca-
ramboles. Gerrit Rijkenberg uit Enschede
heeft zich met 0.599 als beste gekwalifi-
ceerd. De eerste ronde gaat vrijdag 13
februari om 12.00 van start. Zaterdag
en zondag is de aanvang om 11.00 uur. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Gerrit Rijkenberg Enschede Stokkers 0.599
2. A. Braaksma Leeuwarden De Friesche Club 0.570
3. Martijn Roefs Leende NAS 0.549
4. H. Bosters Nw. Vossemeer DVBK 0.535
5. Glenn Indallal Almere De Jol 0.479
6. Dirk Sakkers Beverwijk Scheiwijck 0.472
7. Eric Elbertse Schoonhoven Stolwijk 0.436
8. Anton Smits Berlicum Net Mis 0.390

Nat. voorw. driebanden
groot 2e klasse 
Van 30-1 tot en met
1-2 in De Vrachtkar
te Reusel
Vereniging De Vrachtkar organiseert aan
Wilhelminalaan 54 te Reusel nationale
voorwedstrijden driebanden groot twee-
de klasse. In deze klasse zijn de moyen-
negrenzen 0.475 tot 0.650 en de duels
duren 25 caramboles. Op vrijdag 30 ja-
nuari beginnen de wedstrijden om
19.00 uur. Zaterdag en zondag wordt
er overdag gespeeld.
Naam Vereniging
1. Hans van Lierop Den Hoek
2. Piet Smits DAB Geldrop
3. Guus van Grinsven Den Hoek
4. Benny Smits DAB Geldrop
5. Wim van Bakel Nooit Volleerd
6. Jac Bierens D’n Engel
7. Peter van der Heijden De Zwaantjes '82
8. Martien van den Tillaart 't Wapen van Liempde
9. Eric Vanderplaetsen De Peel

Eerste klasse op 7 en 8 februari

GP Artistiek bij Kort Oisterwijck te
Doornenburg
De tweede GP Artistiek eerste klasse
vindt op 7 en 8 februari plaats in biljart-
centrum Kort Oisterwijck aan Pannerden-
seweg 47 te Doornenburg. De dertien
spelers zijn geplaatst in poule Marseillai-
se op basis van de uitslag eerste GP. De
wedstrijden beginnen zaterdag 7 februa-
ri om 11.00 uur en het einde is dan on-
geveer om 18.30 uur. Op zondag is het
Artistiek te bewonderen van 11.00 tot
17.00 uur. Er worden zeven sets figuren
gespeeld in vier poules op twee Fleuren
Biljarts met Iwan Simonis 300 rapide la-
ken en Super Aramith Demonstration bal-
len. De organisatie is in handen van ver-
eniging Kort Oisterwijck. 

Poule A Plaats
1. Johnny van Mil Almelo
2. Robert van Veenendaal Doetinchem
3. Cock Ooms Venlo
4. Richard Meintjes Almere

Poule B Plaats
1. Erik Vijverberg Almelo
2. René Dericks Venraij
3. John Otten Tilburg

Poule C Plaats
1. Eric van Kampen Poortugal
2. Alex ter Weele Losser
3. André Renkens Kerkrade

Poule D Plaats
1. Mark Janssen Selfkant-Hillensberg
2. Patrick Adams Turnhout
3. Willem Schreuder Haren 

Finale 2e klasse libre
Midden Nederland afd. 2
Harrie Maas van
Touche naar NK
Tijdens de regiofinale tweede klasse libre
van Midden Nederland afdeling 2 wist
Harrie Maas van biljartvereniging Tou-
che al zijn partijen te winnen. Harrie ein-
digde als eerste met maar liefst vijf  pun-
ten voorsprong op Carlo van der Doelen
van de organiserende vereniging BV Ros-
malen. Eerder, tijdens de districtfinale in
Zeeland moest Maas nog één keer bui-
gen. Nu pakte hij dus de volle winst. Zijn
clubgenoot Peter van Rossum werd derde
op zes punten achterstand. Van 27 febru-
ari t/m 1 maart zal Harrie Maas in Kerk-
rade spelen voor het Nederlands kampi-
oenschap. 
Eindstand
Naam vereniging pnt moy hs
1.  H. Maas Touche 14 4.51 28
2.  M. v.d. Doelen BV Rosmalen 9 4.63 30
3.  P. van Rossum Touche 8 4.22 24
4.  G. Giezen ‘t Centrum 7 4.13 29
5.  A. Oonk BV Gelre 6 3.99 33
6.  A. de Haas O.N.A. 6 3.96 23
7.  R. Veerkamp Rembrandt 4 3.35 22
8.  A. Wijnen Carambole ‘83 2 3.08 23 
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LOSSEBANDER
De inauguratie van Barack Obama is achter de rug.
Hamas en Israël hebben een staakt het vuren afgekondigd in
de Gaza.
Ajax blijft AZ op de hielen zitten.
Helmond Sport heeft 2 wedstrijden achter elkaar verloren.
Middelkoop mag nog steeds blijven.
Eindhoven is de meest criminele stad van Nederland.

Zo en dan nu verder met de echt belangrijke dingen in het le-
ven onder het genot van de swingende muziek van de Blues Brothers.

Afgelopen week heb ik een zeldzaam staaltje biljartontknoping meegemaakt.
We spelen een toernooi driebanden met handicap. Op de laatste avond ston-
den in onderstaande poule nog drie wedstrijden geprogrammeerd. De eerste
twee gaan over naar de kwartfinale. 
Ze begonnen de avond met deze stand:

Charlie 3-6
Rossi 4-4
Antonio 4-4
Big Hay 4-4
IJkie 4-2
Geer 5-4

Het verloop:
Big Hay verliest van IJkie, dus allebei op 4 punten. Hierbij moet worden aange-
tekend dat IJkie een viertal caramboles maakte, waarbij de door hem ingezette
route van de ballen onderweg door de andere ballen werd veranderd, maar uit-
eindelijk toch caramboleerden. De reacties van Antonio duiden toen al op een
lichte vorm van Gilles de la Tourette of adhd of misschien wel een combinatie
van beiden.
Rossi verliest van Charlie, dus Charlie geplaatst en Rossi blijft ook op 4 punten.
De laatste verlaat dan het rookhok om een kampioensfoto te gaan maken, maar
hij ziet de voorlaatste bal van de avond nog net gemaakt worden.
Dat is dan in de wedstrijd tussen Antonio en Charlie. Het blijft gelijk op gaan.
Charlie is al geplaatst en als hij wint van Antonio eindigen we met 5 spelers op
4 punten. Helaas voor Rossi, Big Hay, Geer en IJkie komt het net niet zover. Als
ze allebei nog 1 carambole moeten, produceert Antonio een Schwein, Färkel,
kuus, varkentje of hoe je zoiets ook noemt en neemt alle hoop bij de anderen
weg. Zijn oh’s en ah’s hebben ons de hele avond in de oren geklonken en zul-
len ook op de finale avonden wel terugkomen. Dat was dan ook de bal die Ros-
si nog net gemaakt zag worden. Eerlijkheid gebiedt me te vermelden dat Anto-
nio de tranen in zijn ogen had van blijdschap en iedereen om de nek vloog.
De rookcontrolerecherche was die avond ook binnen, maar alles werd in orde
bevonden. Ik vraag me af waar die ene detective dat blauwe oog vandaan had.
Voor kasteleins: als je in je vrije tijd consumpties in het rookgedeelte van je eta-
blissement brengt is dat toegestaan. Dus veel pauzes nemen tussendoor denk ik. 

Eindstand van onze poule derhalve:

Charlie 5-9
Antonio 5-5
Rossi 5-4
Big Hay 5-4
IJkie 5-4
Geer 5-4

Het was wel een erg gezellige en late avond.
HvdA 

Faxnummer 
Jan Rosmulder 
gewijzigd
Onlangs is het faxnummer van Jan
Rosmulder veranderd. Met ingang
van heden kunt u faxen naar 084-
7496007. Dan komt uw fax als e-
mail bij hem binnen. 
De telefoonnummers 0493-320012
en 06-24945434 zijn ongewijzigd.
Ook het e-mailadres
j.rosmulder@chello.nl heeft geen ver-
andering ondergaan.
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Met een vijfsetter (15-2,13-15, 15-6, 11-
15 en 15-5) en een gemiddelde van
2.225 verzekerde Philipoom zich van de
eindstrijd.
Caudron
Over Frédéric Caudron werd aan het be-
gin van deze wereldbeker editie in de
wandelgangen gefluisterd dat hij niet in
vorm zou zijn. De Belg bewees het
tegendeel.
Op vrijdag begon hij met een 3–0 (15-8,
15-6, 15-8  moy 1.956) overwinning op
zijn verrassende landgenoot Davy van
Havere. Ronde twee won hij van de

moeilijk te bespelen Fransman Jeremy Bu-
ry met 3-2 (15-3, 15-14,7-15, 11-15 en
15-14. De Griek Pilipos Kasidokostas
moest er in de kwartfinale met 3-0 aan
geloven (15-7, 15-7, en 15-12, moy.
2.368).
In de halve eindstrijd wachtte hem de
sterk spelende Turk Tayfun Tasdemir,
maar ook hier een 3-1 winst (15-10, 15-
14, 8-15 en 15-14, moy. 1.656).

Frédéric Caudron kon gehuldigd worden
als terechte winnaar van deze vijfde en
misschien wel laatste editie van het
wereldbekertoernooi in Sluiskil. Hij
mocht uit handen van de directeur van
hoofdsponsor Delta de speciaal voor de-
ze editie ontworpen bokaal in ontvangst
nemen.

Caudron heerst weer in SluiskilOok gebruikt tijdens Inkade Grand Dutch

Nieuw Biljartballen Heat-system

Tijdens de Inkada Grand Dutch in Haar-
lo werd gebruikgemaakt van het Biljart-
ballen Heat-system van Bert van Om-
men. Deze Apeldoorner is zelf al vele ja-
ren actief als speler en ontwikkelde een
verwarmingssysteem om de biljartballen
optimaal te verwarmen. Van Ommen is
een voormalig ontwikkelingsingenieur
bij het bedrijf Stork.
Een biljart is verwarmd op  circa 34 ° C.
Uw keu is tip top in orde. De ballen zijn
gepoetst, echter deze zijn aan de  kou-
de kant. Hierdoor zijn dus alle omstan-
digheden niet optimaal. Want koude bil-
jartballen rollen veel trager, dan wan-

neer deze op temperatuur zijn. Hetgeen
nadelig is voor iemand die de eerste
partij gaat spelen.
Hiervoor is nu een nieuw verwarmings-

systeem ontwikkeld, waarin bijvoorbeeld
alleen de wedstrijdballen, gelijkmatig
worden opgewarmd in een gesloten
box.
(Lucht temp. inwendig is ongeveer 26 °
C, dit is circa handwarm)
Vooraf de ballen eerst poetsen waarna
deze in hun eigen dichte doosjes in de
box worden geplaatst om geheel door
en door op te warmen tot in de kern van
de biljartbal. Het voordeel is dat deze
schone en verwarmde ballen direct uit de
doos geplaatst worden op de biljarttafel,

zonder deze met de handen aan te ra-
ken. Ook prettig is dat alle biljartballen
op één plaats bij elkaar liggen. Moge dit
een bijdrage zijn voor nog meer biljart-
comfort en biljartplezier.
Start uw partij ook met 
verwarmde ballen                    
De verwarmingsbox verbruikt minimaal
stroom, tussen de 20 en 30 Watt. De
box is in diverse afmetingen verkrijg-
baar. Ze zijn er met een omvang voor
twee doosjes tot en met tien doosjes. Het
Biljartballen Heat-system wordt niet al-
leen bij de Inkada Grand Dutch gebruikt,
maar ook op diverse locaties in Neder-
land. Bijvoorbeeld: De Veemarkt in Doet-
inchem, DOS- Hattem, S&V Twello, Apel-
doornse Boys, TOG Epe, ’t Koffiehuis
Twello en diverse biljarters die het Biljart-
ballen Heat-system privé gebruiken. 

Meer info kunt u verkrijgen bij Bert van
Ommen, mobiel 06-51271103 of e-mail
lvanom@telfort.nl 

Voorbeeld van box voor 4 doosjes
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NK vijfde klasse libre in Lewedorp

Fries talent overtuigend 
bij De Goede Verwachting

De pas 15 jarige Frank Scheffer uit het Friese Pingjum is bij De Goede Ver-
wachting in het Zeeuwse Lewedorp op overtuigende wijze kampioen van
Nederland geworden in de vijfde klasse libre klein. Vanaf de eerste tot de
laatste ronde heerste dit jonge talent met overmacht en gaf de concurren-
tie het nakijken. In zijn kielzog werd een felle strijd gestreden om de twee-
de plaats. Maar liefst drie spelers eindigden met acht wedstrijdpunten.
De latere kampioen begon sterk aan de
titelstrijd door zijn eerste partij uit te ma-
ken in 14 beurten (2.85) en dat in een
klasse waar de bovengrens op 1.25 is
bepaald. Zijn minste partij speelde hij in
in de voorlaatste ronde, toen had hij 22
beurten nodig, wat nog altijd goed was
voor een moyenne van 1.81.  Het
meeste respect dwong Scheffer af in de
laatste partij. In slechts elf beurten sloot
hij af met 3.63. 
De strijd om de tweede plaats ging van
het begin af aan tussen vijf achtervol-
gers. Iedereen dacht dat de man die als
eerste binnen kwam er wel met het zilver
van door zou gaan. Maar ook dat pak-
te anders uit. Mede door een remise in
de vijfde ronde kwam Wesley de Bie
niet verder dan een vijfde plaats terwijl
hij toch het tweede hoogste gemiddelde
behaalde. 

Uiteindelijk werd Bert van de Lip na een
uitstekende slotdag tweede. Hij wist zijn
laatste twee partijen in 20 en 21 beurten
winnend af te sluiten. Dat was juist vol-
doende om het zilver voor de neus van
Harrie Snijders weg te kapen, die
daardoor op plaats drie terecht kwam.
Leo Gevers, had bij aanvang van de
laatste speeldag net als de lokale favoriet
Alexander van der Hage nog de beste
papieren voor de plaatsen twee en drie.
Maar beiden verloren hun laatste twee
partijen en kwamen daardoor niet op het
erepodium terecht. De ongeslagen kam-
pioen behaalde dus het maximale aantal
punten van veertien. Daarnaast tekende
hij voor het hoogste algemeen gemiddel-
de, het hoogste partijgemiddelde en de
hoogste serie van twintig.
De prijsuitreiking die na afloop volgde
werd verricht door de voorzitter van de

organiserende en jubilerende vereniging
L.B.V.  Eddy Hoondert. Deze werd na-
mens de KNBB bijgestaan door de voor-
zitter van de sectie Carambole dhr. Jaap
Labrujere. Voor de prijsuitreiking begon
wilde Labrujere eerst toch wel wat kwijt
aan de mensen van het 35 jarige L.B.V.
Zij hadden hun clublokaliteit Café Pensi-
oen De Goede Verwachting weten om te
bouwen tot een ware biljartarena met tri-
bunes en viploges. Ook de uitbaters de
familie De Kok en hun medewerkers kre-
gen de complimenten voor de verzor-
ging en de bijzondere gastvrijheid die
ze hadden geboden aan de spelers en
alles wat er bij hoorde. Het ontbrak hen
dat weekend werkelijk aan niets. Labru-
jere vertelde dat hij al op veel plaatsen in
den lande was geweest maar dit overtrof
alles en hij was nu eigenlijk wel trots dat
hij ook uit Zeeland kwam. 
Verder had hij lovende woorden voor het
massaal opgekomen publiek, het was
echt drie dagen lang volle bak. Hij over-
handigde dan ook met trots de oorkonde
aan de voorzitter van de organisatie met
de woorden dat ze deze dik en dik ver-

diend hadden en een voorbeeld zijn
voor vele andere organisaties. 
Tijdens de prijsuitreiking had hij ook
woorden van waardering voor de spe-
lers en hun sportieve gedrag. Verder was
hij blij te zien dat er nogal wat jonge ta-
lenten in deze finale stonden en dat gaf
voor hem weer extra hoop voor de toe-
komst en het jeugd biljarten in het alge-
meen.
Nadat het Wilhelmus had geklonken
was het nog lang onrustig in Lewedorp,
maar ja daar waren nog wel wat men-
sen die iets te vieren hadden na een ge-
slaagd evenement als dit.

De eindstand
Naam Woonplaats Pnt Moy H.S
1. Frank Scheffer Pingjum(Fr) 14 2.31 20

2. Bert van de Lip Oude Wetering 8 1.46 9

3. Harrie Snijders Eijsden 8 1.41 13

4. Leo Gevers Nistelrode 8 1.40 11

5. Wesley de Bie Utrecht 7 1.71 10

6. Alexander v/d Hage Heinkenszand 6 1.27 10

7. Martin Dijkman Hengelo 3 1.11 10

8. John Baars Hoorn 2 1.06 5

Boxtel: 0411-611166

Fax: 0411-675095

Mobiel: 06-26 54 45 56

J.B. de Vocht

jbfashion@home.nl

Fashion
Specialist in kleding voor:

Ook kindermaten 

Biljarten 

Darten 

Muziekdiv. Balsporten en Horeca

• Met de betere pasvorm
• Uitmuntende stofkwaliteit
• Dartblouses
• Prijzen op aanvraag
• Informatie en bestellingen
• Opmeten en bezorgen
• Smokings voor speciale prijs

Ook gespecialiseerd in verschillende kleuren overhemden met diverse mouwlengtes

Libre groot 1e klasse 6-8 februari

NK in Dibo/The City te Deventer
Vereniging Dibo/The City organiseert
van 6 tot en met 8 februari het NK libre
groot eerste klasse. Met een partijlengte
van driehonderd caramboles zijn de mo-
yennegrenzen 25.00 tot 90.00. Na-
mens vereniging Kwadendamme bezet
Peter de Bree uit Middelburg met een ge-
middelde van 90.00 de eerste positie op
de plaatsingslijst. De aanvang is op vrij-
dag 6 februari om 11.00 uur. De laatste
partijen zijn die dag om 21.00 uur. Op
zaterdag wordt wederom om 11.00 uur
begonnen en de slotduels staan dan om
19.00 uur op de planning. Deel twee
van ronde zes is zondag eveneens om
11.00 uur. De laatste ronde vindt dan

om 13.00 en 15.00 uur plaats. Het na-
tionaal kampioenschap wordt gehouden
in Dibo/The City aan Bergenvaarder-
straat 14015a te Deventer.  
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Peter de Bree Middelburg Kwadendamme 90.00
2. Wiel van Gemert Heel Reuver '03 82.47
3. Roy van Raaij Kampen DOS 81.81
4. Harrie v. d. Boogaard Velden BC Tegelen 65.87
5. Demi Pattiruhu Dordrecht 't Groene Hart 48.61
6. Nicky van Venrooij Oss BV Rosmalen 48.51
7. Marcel Hopmans Steenbergen Wellse Vaert 46.63
8. Rini Megens Oss Woezik 43.20
Res. 1. Frans van Hoeij Etten-Leur 't Wapen van Ameide 54.69
Res. 2. Shyaam Poedai Capelle a/d IJs. Nw Rubroek Griffioen29.94
Res. 3. Lyon Megens Wijchen Vriendenkring 42.29

Driebanden groot 3e klasse regio MN afdeling 2

Anton Smits succesvol in Wijchen
Vereniging Net Mis uit Herpen heeft
weer van zich doen spreken. Op de regi-
ofinale derde klasse driebanden groot
van afdeling twee Midden-Nederland
wisten Anton Smits en William Peters hun
wil op te leggen aan de rest van het deel-
nemersveld. Net Mis heeft als thuisbasis
Thekes in Herpen.
Op het toernooi in Zaal Verploegen te
Wijchen was het werken voor de punten
belangrijker dan de techniek. Toen Willi-
am Peters en Anton Smits hun eerste wed-
strijd gespeeld hadden, dacht iedereen
dat Peters deze regiofinale wel op zijn
naam zou gaan schrijven. Maar men
had de werklust van Smits lichtelijk
onderschat. Hij kon met het vechten om

de punten goed omgaan en bleek uitein-
delijk te sterk voor zijn naaste belagers.
Omdat William Peters zijn laatste partij
tegen Jeffrey Noordhof winnend afsloot,
wist hij zich verzekerd van de tweede
plaats. Anton Smits gaat door naar de
nationale finale, die gespeeld wordt in
Purmerend op 13, 14 en 15 februari.
Naam Pnt Gem HS
<een>Anton Smits 12 0.390 3
2. William Peters 8 0.467 5
3. Edwin Tahapary 8 0.444 7
4. Gerard van Hoorn 7 0.369 4
5. Marcel Keurentjes 6 0.399 5
6. Jeffrey Noordhof 6 0.387 4
7. Paul Nagels 5 0.365 4
8. Tonnie de Looyer 4 0.341 4

Driebanden klein eerste klasse

Jo Boogaert eist
Nederlandse titel op
in Leimuiden
Het NK driebanden klein, dat van 9 t/m
11 januari in Leimuiden is gehouden
werd een prooi voor Jo Boogaert uit Gra-
auw. Boogaert moest alleen in de zesde
ronde tegen Van Pinxten uit St. Michiels-
gestel verlies incasseren. In een spannen-
de finalepartij bleef hij met 28-30 uit 37
de baas over John Knapen uit Venlo, die
tweede werd. Knapen speelde overigens
met 1.363 wel de beste partij, dit ging in
22 omlopen ten koste van Kraayvanger,
die in die partij niet verder dan tien tref-
fers kwam. Zowel Brouwer als Boogaert
behaalden met acht de hoogste serie.
Eindstand
naam vereniging pnt moy. h.s.
1 J.C. Boogaert De Kastanje 12 0,822 8
2 J.A. Knapen t Pumpke 11 0,822 6
3 S.R. Riepma Emmen 65 8 0,694 6
4 A. van Pinxten Overberg 8 0,678 6
5 P. Kraayvanger Horna 6 0,685 6
6 A. Brouwer Maarschalk 5 0,665 8
7 A. den Hartog Stolwijk 4 0,650 4
8 R. Stronks de Haven 2 0,635 6

Bandstoten 2e klasse 
Veluwezoom 27/2 t/m 1-3
Districtsfinale in 
biljartcentrum Arnhem
Vereniging Rembrandt heeft de touwtjes in
handen tijdens de eindstrijd district Velu-
wezoom in de tweede klasse bandstoten
klein. In deze klasse zijn de moyennegren-
zen 2.30 tot 3.50 en de partijen gaan
over 75 caramboles. Op vrijdag 27 febru-
ari is de start om 19.00 uur. Zaterdag
gaan de bandenspelers om 12.00 uur
van acquit en zondag om 11.00 uur. Het
betreft een directe finale en omdat enkele
nieuwelingen meedoen, zijn er geen moy-
ennes vermeld. Biljartcentrum Arnhem is
gevestigd aan Velperplein 10.
Naam Vereniging
1. M. Broers De Markt

2. H. Brouwer 't Pumpke

3. J.G. Erpeka 't Pumpke

4. H. Jordens De Methorst

5. A. Klaassen Rembrandt

6. H. van Reem De Markt

7. G. Veldhuizen Gelre

8. M. Zwoferink De Markt  
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Libre 1e klasse MN afdeling
2 van 13-15 februari
Regiofinale in Dieren
De regiofinale Midden-Nederland afde-
ling twee in de eerste klasse libre klein
wordt van 13 tot en met 15 februari ge-
houden bij biljartcentrum Gazelle aan
Wilhelminaweg 10 te Dieren. In deze
klasse gaan de partijen over 130 caram-
boles, terwijl de gemiddeldes van 4.00
tot 7.00 zijn. Op vrijdag 13 februari is
de start om 19.00 uur. Zaterdag begin-
nen de librespelers om 11.00 uur en op
zondag om 12.00 uur. Namens vereni-
ging KOT uit het district Oss heeft Lam-
bert van Maasacker zich als beste weten
te plaatsen.
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Lambert van Maasacker Oss KOT 7.60
2. Frans van Driesten Gassel KOT 7.30
3. Hans Lammerts Beuningen Kaketoe '80 6.85
4. Jeroen Damen Doesburg De Markt 5.75
5. Jan Smeenk Brummen TOG/Concordia 5.60
6. Gerard Samson Nijmegen Moira 5.60
7. A. Verbruggen Erp KOT 5.47
8. Geurt Pesch Ede Gelre 4.67

Driebanden hoofdklasse regio MN afdeling 2

Pieter Hulsen mist in Uden plaatsing
voor NK in Wapen van Eerschot
Van 27 februari tot en met 1 maart vindt
in Het Wapen van Eerschot te Sint-Oe-
denrode het NK driebanden klein hoofd-
klasse plaats. Een van de organisatoren
in Pieter Hulsen en hij had de kans om
zich in Uden via de regiofinale Midden-
Nederland afdeling twee te plaatsen
voor dit nationaal kampioenschap. He-
laas voor Hulsen en de organisatie
slaagde hij er net niet in om in Uden
kampioen te worden. Met een tweede
plaats eindigde de speler van vereni-
ging Wapen van Eerschot achter kampi-
oen Hein van Diek uit Arnhem. Van Diek
verzamelde de volle tien punten en bleef
daarmee naaste achtervolger Pieter Hul-

sen vier punten voor. Hun onderlinge du-
el was beslissend voor plaatsing voor
het NK en Van Diek toonde zich toen de
sterkste. Hulsen realiseerde via 0.897
wel het beste algemeen moyenne. Te-
vens zette hij met negen caramboles de
hoogste serie op het scorebord. Num-
mer drie Jac Janssen zorgde via 1.370
voor de kortste partij. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Hein van Diek DVS 10 0.865 6
2. Pieter Hulsen Wapen van Eerschot 6 0.897 9
3. Jac Janssen De Zwaan 5 0.872 8
4. Hans van de Haterd 't Centrum 4 0.827 8
5. Peter van de Linden De Zwaan 4 0.771 7
6. Rinus de Haan Caramba 1 0.708 5

NK vierde klasse libre jeugd

Ivo Marseille en Aron Kers 
duelleren in Vianen

Menig wedstrijdleider kan alleen maar
dromen van een ontknoping zoals tij-
dens de finale 4e klasse libre jeugd in
Vianen. Na vijf ronden was al wel dui-
delijk welke spelers op het erepodium
plaats zouden nemen, alleen de volgor-
de moest nog bepaald worden. Tot dan
hadden Aron Kers van BV Rosmalen en
Ivo Marseille van BV Hoogvliet één par-
tij verloren, terwijl Joey Soering van
JBGB uit Den Bosch twee keer had moe-
ten buigen. In ronde zes lieten geen van
deze spelers een steek vallen, waardoor
Joey Soering het kampioenschap alvast
kon vergeten. De finalepartij werd een
verbeten strijd tussen Ivo Marseille en
Aron Kers. Ivo had met 20 uit 2 een blik-
semstart. Op het moment, dat de zenu-
wen hun invloed op het spel kregen,
zwakte Marseille af. Aron Kers benutte
die situatie en vond weer aansluiting.
Het was toch Ivo Marseille, die in om-
loop 30 als eerste aantikte. Aron Kers,
die in moyenne iets tekort kwam wist op
dat moment al dat hij het kampioen-
schap kon vergeten. Toch benutte Kers
de gelijkmakende beurt optimaal en stel-
de daarmee wel de tweede plaats vei-
lig. De Nederlandse titel ging dus dank-
zij een hoger moyenne naar de 13-jari-

ge Ivo Marseille. De laatste plaats werd
ingenomen door Maikel Hendrickx van
De Witte Hoeve, die alleen in de eerste
ronde tegen Gerjan Kalter winst behaal-
de. Klaas Spel van BV Horna had met
26 de hoogste serie. 
Eindstand
Naam vereniging pnt moy hs
1.  Ivo Marseille BV Hoogvliet 11 1.93 11
2.  Aron Kers Rosmalen 11 1.87 19
3.  Joey Soering JBGB 10 1.92 16
4.  Klaas Spel Horna 6 1.91 26
5.  Gerjan Katler Kamper BC 6 1.90 12
6.  Wouter de Koning LJBV 6 1.63 9
7.  Nienke Pothoven De Driehoek 4 1.51 13
8.  Maikel Hendrickx Witte Hoeve 2 1.21 9

V.l.n.r.: Aron Kers, Ivo Marseille en Joey Soering

Ankerkader 47/2 jeugd in Hoogeveen

Raymund Swertz klasse apart op NK

Foto: Hans Toonen

Met grote overmacht is Raymund Swertz uit Afferden nationaal kampioen
ankerkader 47/2 jeugd geworden. Met een recordmoyenne van 57.69
was de speler van vereniging Holland Spoor en topteam J+B Küpers bij
HBC in Hoogeveen enkele maatjes te groot voor de overige deelnemers. 

In zijn drie poulewedstrijden bleef
Swertz iedere keer aan de goede kant
van de score. Hij verzamelde de 150
caramboles na vier, nogmaals vier en
één beurt. In de andere poule eindigde
Nicky van Venrooy namens Touché uit
Oss bovenaan. Hij won in dertien,
twaalf en de maximale vijftien beurten.
In de kruisfinales had Raymund Swertz
slechts twee pogingen nodig om Demi
Pattiruhu met 150-29 (serie 148) uit te
schakelen. Nicky van Venrooy plaatste
zich voor de eindstrijd via 150-78 winst
na acht beurten tegen Michael Vuurens.
De strijd om brons werd een prooi voor
Pattiruhu die Vuurens met 150-44 (8)

achter zich liet. In de finale maakte
Swertz een reeks van 131 en na weder-
om slechts twee pogingen bleek hij een
maatje te groot voor Van Venrooy getui-
ge de 150-26 cijfers.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Raymund Swertz Holland Spoor 10 57.69 150

2. Nicky van Venrooij Touché 8 12.36 85

3. Demi Pattiruhu ’t Groene Hart 6 13.20 65

4. Michael Vuurens Wapen van Ameide 4 8.91 73

5. Gert Jan Veldhuizen Gelre 4 9.83 67

6. Burkey Sibtsen Wapen van Ameide 2 5.70 39

7. Ricardo Goud Wapen van Ameide 2 7.71 65

8. Ricardo Diters 't Groene Hart 0 9.46 46

Toernooigemiddelde: 11.47

Libre 2e klasse jeugd ZN op
7-8 februari
Regio en districtsfinale
in Venray
Met als organiserende vereniging
VOP/DWH wordt op 7 en 8 februari de
eindstrijd regio Zuid-Nederland afdeling
1 en 2 van de tweede klasse libre klein
jeugd gehouden. Dit toernooi geldt voor
de vier spelers van district Midden-Bra-
bant tevens als districtsfinale. De partij-
lengte is honderd caramboles en de mo-
yennes gaan van 2.50 tot 4.00. De vijf
spelers ontmoeten elkaar twee keer. De
aanvang is 10.00 uur en het evenement
vindt plaats in partycentrum De Witte
Hoeve aan Gasstraat 5 te Venray. 
Naam Plaats Vereniging
1. John Eijskoot Zevenbergen Amorti
2. Fabian van Hees Rijen Effect
3. Raymon van Heumen Waalwijk JBCW
4. Ivo Vastré Kaatsheuvel WWB
5. Joris Vastré Kaatsheuvel WWB
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Ook voor hoortoestellen

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

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

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop Café

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 !

café - darts - biljart

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

Dinsdag gesloten

Spoorlaan 15-17
5751 JM Deurne

Telefoon: 0493-313862
Maandag + dinsdag gesloten

Woensdag open vanaf 14.00 uur
Donderdag + vrijdag vanaf 19.00 uur

Zaterdag vanaf 14.00 uur
Zondag vanaf 14.00 uur

Gasterij Keijzer

Brabants bruin Café
Voor bruiloften,

vergaderingen,

indoor golf-biljart,

midgetgolf, biljart,

darts, livemuziek,

karaoke,

oudhollandse spelen,

barbecue, enz.

café - zaal - hotel

THIJSSEN
Pastoriestraat 20
5756 AM Vlierden
tel. (0493) 31 24 32
fax (0493) 3212 49
www.vlierden.com

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

van Esch biljarts
Jan van Goyenstraat 16  -  5753 AN  Deurne
Tel.: (0493) 31 31 18 - Fax (0493) 32 30 26

http://www.vaneschbiljarts.nl • E-mailadres: info@vaneschbiljarts.nl

Alle biljarttoebehoren in onze showroom

Zaal voor bruiloften,
partijen en vergaderingen

Wij verzorgen ook bij u aan huis:
• salades
• hapjes
• koude- en warme buffetten

Dorpsstraat 22 • 5761 BN Bakel
Tel. 0492-341226 

www.dezwaanbakel.nl

Vri jdag 24 apri l    Zaterdag 23 mei   Donderdag 18 juni   Donderdag 22 oktober  Vanaf € 42,50 p.p.

Laat u verrassen 
vanaf € 42,50 p.p.

(excl. drank)

Partycentrum Den Heuvel presenteert de

Magic Cabaret Dinner Show

Voor meer informatie 
en voor reserveringen:

Partycentrum Den Heuvel
A  Heuvel Mierlo
T  0492-661258
I  www.denheuvel.com

Een onvergetelijke
avond met een

overheerlijk
5-gangendiner,

stijlvol entertainment
en fantastische acts.
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Beukenlaan 2 
5409 AS ODILIAPEEL
Tel: 0413 - 33 53 58  •  Fax: 0413 - 33 53 59

Email: info@de-beukenhof.com
Web: www.de-beukenhof.com

Café zalen De Beukenhof
Ook voor feesten 
en partijen enz.

Kampeerboerderij ´t Caves
Familie Van Boxem

Veneind 5 • 5513 NE Wintelre
040-2051805

caves@iae.nl • www.hetcaves.nl

• Groepsaccommodaties (2x)
• Camping
• Midgetgolf
• Jeu de boules
• Kantine met o.a. 2 biljarts
• Restaurant

In Het Hangijzer te Bladel

Eindelijk eerste zege Peter van Beers
Na bijna een kwart eeuw deelname was er de eerste en glorieuze over-
winning van Peter van Beers in het driebandentoernooi bij Het Hangijzer
te Bladel. Dat er bij café-bar Het hangijzer in Bladel veel gebiljart wordt,
weet zowat iedereen in de Kempen en omstreken. Dat er ook nog van die
hele aparte toernooien gespeeld worden is bij minder mensen bekend. 

De Vrienden van Het Hangijzer houden
tweemaal per jaar een driebandentoer-
nooi, waarvan er een rond de kerstda-
gen georganiseerd wordt. Het deelne-
mersveld bestaat altijd uit dezelfde tien
personen, met af en toe een “vreemde”
invaller. De reglementen zijn super een-
voudig gehouden. Bijvoorbeeld de spe-
lers die nummer 1 en 2 eindigen moeten
in de volgende versie van het toernooi
één carambole meer en de nummer 9 en
10 één carambole minder. De rest blijft
gelijk.
Op zondag 29 december 2008 werd
de zoveelste uitgave van het evenement
gehouden. De meeste deelnemers heb-
ben reeds meerdere malen gewonnen.
Zoniet Peter van Beers. Hij had het eve-
nement nog nooit op zijn naam ge-
bracht. Doch zie, het wonder geschied-
de. Na ruim vijftien jaar deelname werd
Peter van Beers terecht de glorieuze win-
naar. In de voorronden had Van Beers
twee partijen gewonnen, één gelijkge-
speeld en één verloren. Hij werd daar-
mee tweede in zijn poule. In de kruisfi-
nale moest Peter van Beers aantreden te-
gen zijn broer No, die als eerste was ge-
ëindigd in de andere poule. Deze partij
wist Peter met een groot overwicht in
een overwinning om te zetten. In een

spannende en zinderende finale moest
ook de winnaar van de andere kruisfina-
le, Ad Hendriks (L voor insiders) het
onderspit delven. 
Peter van harte gefeliciteerd en jouw
naam PETER VAN BEERS, staat vanaf nu
ook gegraveerd bij de overwinnaars in
het marmer van de Hall of Fame bij Het
Hangijzer in Bladel.

Peter van Beers, de glorieuze winnaar 

Libre klein 1e klasse district Nijmegen
Gerard Samson met volle buit bij 
nieuweling De Posthoorn te Cuijk
Onlangs verhuisde vereniging OGC
naar hun nieuwe biljartlocatie, te weten
café De Posthoorn aan Maasstraat 1 te
Cuijk. Gerard Samson was namens Moi-
ra uit Nijmegen de eerste die er beslag
legde op een titel binnen het district Nij-
megen. Samson verzamelde in de eerste
klasse libre de volle tien punten na vijf
partijen. Hij realiseerde met een moyen-
ne van 18.57 de kortste partij en
middels 52 caramboles bleek de kampi-
oen ook al goed voor de hoogste serie.
Hans Lammerts gebruikte veruit de minste

beurten en ondanks zijn derde plaats
produceerde hij via 6.85 het beste alge-
meen moyenne. De regiofinale is van 13
tot en met 15 februari in Dieren bij het
district Veluwezoom.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Gerard Samson Moira 10 5.60 52
2. Harrie Nabuurs Luctor 8 6.23 43
3. Hans Lammerts Kaketoe '80 6 6.85 39
4. Piet Sommers 't Zwaantje 4 5.91 40
5. Albert Voragen Moira 2 3.47 33
6. Ron Kuijper Juliana 0 3.06 27
Toernooigemiddelde: 4.97

Bandstoten vijfde klasse district Kempenland
Henk Grotenhuis kampioen 
in De Kraanvogel te Eersel
Op 8-10 en 11 januari 2009 vond bij
Café Biljart Zalencentrum Sporthal De
Kraanvogel in Eersel de finale Kempen-
land vijfde klasse bandstoten plaats.
Acht spelers streden om het kampioen-
schap dat tot de laatste dag heel span-
nend bleef. Er werd regelmatig ge-
wisseld van koppositie en na de allerlaat-
ste wedstrijden kwam dan ook Henk
Grotenhuis van de organiserende vereni-
ging De Kraanvogel als winnaar uit de
bus. Met Jo van Gerwen van vereniging
Matchroom als een goede tweede. Ber-
nard Verstraaten van het Eindhovense
Drents Dorp legde beslag op de derde
plaats. Henk Grotenhuis en Jo van Ger-
wen mogen het district op 6, 7 en 8 fe-
bruari vertegenwoordigen in Amstenra-
de, waar de regiofinale zal plaatsvin-

den. Tekst en foto met dank aan www.de-
kraanvogel.com.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Grotenhuis De Kraanvogel 10 0.85 7
2. Jo van Gerwen Matchroom 10 0.75 6
3. Bernard Verstraaten Drents Dorp 9 0.81 5
4. Maarten van Gompel De Vrachtkar 8 0.75 6
5. Wim van de Helm Matchroom 7 0.76 5
6. Dianne van Hout De Toerist 6 0.63 5
7. Thieu van Kimmenade Dubac 4 0.65 6
8. Piet van de Pasch NAS 2 0.64 7

Vlnr:  Jo van Gerwen (2), Bernard Ver-
straaten (3) en Henk Grotenhuis (1)

Libre klein 1e klasse district Oss
Frans van Driesten verrast met 
kampioenschap in 't Fabeltje te Oss
In café ’t Fabeltje te Oss werd de districts-
finale gespeeld van de eerste klasse li-
bre. Wilco Bijvelds was met een moyen-
ne van 8.12 en een uitgestelde promotie
op zak, de te kloppen man. Het zou alle-
maal toch iets anders gaan lopen als me-
nigeen had verwacht. Frans van Driesten
van KOT kwam als zevende binnen met
een gemiddelde van 4.76 en wist het Fa-
beltje te verlaten met de kampioensme-
daille om zijn nek en een bijzonder fraai
moyenne van 7.30. Clubgenoot Lambert
van Maasacker, met twee punten minder
maar ook met een prachtig moyenne van
7.60, eiste de tweede plaats voor zich
op. De derde plek was voor Wilco Bij-
velds die met tien punten en een moyen-
ne van 6.79 ook terug kan kijken op een
mooi toernooi, al had hij er zelf waar-
schijnlijk iets meer van verwacht.

De kortste partij kwam op naam van run-
ner-up Van Maasacker met 130 caram-
boles uit zes beurten (21.66) en de
hoogste serie werd gerealiseerd door
Theo van de Wetering met 63 treffers.
Frans van Driesten en Lambert van Maa-
sacker gaan het district Oss vertegen-
woordigen op de regiofinale die ge-
speeld wordt van 13 tot en met 15 febru-
ari in Biljartzaal Gazelle, Wilhelmina-
weg 10 te Dieren. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Frans van Driesten KOT 12 7.30 43
2. Lambert van Maasacker KOT 10 7.60 58
3. Wilco Bijvelds Germenzeel 10 6.79 52
4. Hans Posthumus Oud Grave 8 5.23 56
5. Jeroen van Lith Moira 8 4.84 50
6. Theo van de Wetering Jong Geleerd 6 6.75 63
7. André Gras Germenzeel 2 4.67 24
8. Hans van de Velden D’n Iemhof 0 5.13 43

Libre hoofdklasse Nijmegen
30-1 t/m 1-2
Districtsfinale 
in Oploo
Vereniging Luctor heeft de touwtjes in
handen tijdens de districtsfinale Nijme-
gen in de hoofdklasse libre klein. Met
moyennegrenzen van 7.00 tot 11.00
gaan de duels over 180 caramboles. Jan
Braks uit St-Anthonis heeft zich namens 't
Zwaantje via 12.80 als eerste weten te
plaatsen. Op vrijdag 30 januari is de
aanvang 19.30 uur. Zaterdag gaan de
librespelers om 12.00 uur van acquit en
op zondag om 13.00 uur. Plaats van
handeling is café La Marmotte aan Vloet-
weg 27 te Oploo. 
Naam Vereniging Gem
1. Jan Braks ’t Zwaantje 12.80
2. Henk Auener Zambomba 12.35
3. Mark Vollaard Zambomba 10.34
4. Arno van Lier 't Zwaantje 10.13
5. Tonnie Peeters De Treffers 8.21
6. Erwin van den Hoogen Kaketoe ’80 8.00
Res. 1. Frans Lauret Moira 7.12

Bandstoten 5e klasse 
van 6 t/m 8 februari
Regiofinale in 
Amstenrade
Vereniging Sibbe heeft de leiding tijdens
de regiofinale Zuid-Nederland afdeling
twee in de vijfde klasse bandstoten klein.
Dit evenement wordt van 6 tot en met 8
februari gehouden in speellokaal Am-
stenrade aan Hagendoornweg 10 te
Amstenrade. De moyennegrenzen gaan
van 0.25 tot 1.00 en de partijen worden
beslist over dertig caramboles. Namens
De Ketsers uit Eijsden bezet Odekerken
de bovenste plaats met 1.10. Op vrijdag
is de aanvang om 19.00 uur. Zaterdag
en zondag gaan de bandenspelers om
11.00 uur van acquit. 
Naam Vereniging Gem
1. W. Odekerken De Ketsers 1.10
2. Henk Grotenhuis De Kraanvogel 1.08
3. Jo van Gerwen Matchroom 1.06
4. Ed Boelen Vriendenkring/Sjaan 1.05
5. Henk van Dam BC Tegelen 1.03
6. M. Walravens WHC 0.91
7. H. Schlechtriem BVS 2000 0.91
8. John Derks De Jordaan 0.89
Res. 1. Zolli Terjek BCV 1.09

Libre 1e klasse district 
Veluwezoom
Jan Erpeka sterk in
Brummen
Met twaalf punten en een superieur moy-
enne van 8.48 eiste Jan Erpeka de
districtstitel Veluwezoom op in de eerste
klasse libre klein. De biljarter van vereni-
ging 't Pumpke realiseerde met 11.81 te-
vens de kortste partij en met 72 ook al de
hoogste serie. Bij TOG/ Concordia in
Brummen eindigde thuisspeler Jan
Smeenk als tweede. Hij gaat samen met
Jeroen Damen en Geurt Pesch naar de re-
giofinale. Die wordt van 13 tot en met 15
februari gehouden bij Gazelle in Dieren. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Erpeka 't Pumpke 12 8.48 72
2. Jan Smeenk TOG/Concordia 10 5.60 39
3. Jeroen Damen De Markt 8 5.75 27
4. Henk Zegers Gelre 8 4.72 26
5. Geurt Pesch Gelre 7 4.67 47
6. Arnoud Hoevers De Korenmolen 6 5.22 37
7. Sietse Postema Gazelle 3 3.71 44
8. Ferdinand Boes De Markt 2 4.10 21 

Het laatste biljartnieuws

lezen 35.000 

biljartliefhebbers in
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Waterbeemd 1
5705 DN  Helmond
Tel. +31 (0) 492-536756
Fax.  +31 (0) 492-537156
Website: www.lolaar.com
E-mail:   info@lolaar.com

VVoooorr  aall  UUww  
KKUUNNSSTTSSTTOOFFPPRROODDUUCCTTEENN

Ajm. Loverbos
Directeur, eigenaar

LLOOLLAAAARR  SSPPUUIITTGGIIEETTTTEECCHHNNIIEEKK  LLOOLLAAAARR  SSPPUUIITTGGIIEETTTTEECCHHNNIIEEKK  

Partycentrum voor 
feesten en partijen

Diessenseweg 34
5081 AJ Hilvarenbeek

Tel: 013-505 16 14

Biljart - Dart - PartijenBiljart - Dart - Partijen

2 Wilhelmina biljarts en 3 dartbanen

- bruiloften - recepties
- slapen - vergaderingen
- (bedrijfs)feesten en partijen 
- koffietafels - teambuildingsdagen

de Tipmast 48a
5531 NG Bladel
www.hoteldetipmast.nl
tel.: 0497-381810
fax: 0497-380257

HHootteell--GGrraannddccaafféé--ZZaalleenn  ddee  TTiippmmaasstt
BBaarrtt  &&  FFeemmkkee  vvaann  BBuusssseell

Wilhelminalaan 54 • 5541 CX Reusel
Telefoon 0497-641297 • Fax 0497-642523

U kunt bij ons terecht voor:
* bruiloften * feesten en partijen
* koffietafels * recepties
* darten * biljarten
* toernooien * bedrijfspresentaties
* vergaderingen* bedrijfsfeesten

(een aparte vergaderzaal voor +/- 30 personen)

Elke laatste zaterdag van de maand
georganiseerd voor u:

“Een keigezellige avond”
elke keer een artiest die er een spetterende 

en onvergetelijke avond van maakt!!!

Ginderover 2
5591 JP Heeze 
040-2264953

www.debrug-heeze.nl
info@debrug-heeze.nl

VOOR EEN GOED GLAASJE BIER KOMT U NAAR CAFÉ

DE KDE KOENSOENS
John en Marian

Clublokaal

van BV

Vlokhoven

Tevens zaal
voor 

bruiloften
en partijen
Woensdags gesloten

Tonnaerstraat 14  5622 KZ
Eindhoven  Tel. 040-2436903

3 Biljarts!!!

Biljart en Dart Café Het Trefpunt
Paul en Ursela 

heten u van harte welkom

Kerkstraat 10 5087 BP Diessen
013 5182018

www.hettrefpunt.com

2 BILJARTS • 2 DARTBANEN

Full service voor al uw biljartwensen
Verkoop van keuen en accessoires

Reparatie en onderhoud van biljart en keu
Voor alle actuele aanbiedingen: www.poolbrothers.nl

Oss * Batavenweg 6H * 5349 BB * Oss
Tel.: 0412-644426

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Ook speellocatie JB Fashion

JAN EN

ANNEMIE KOOLEN

MARKTSTRAAT 20
5701 RN HELMOND

E-MAIL: JKOOLEN@CHELLO.NL

TEL.: 0492-841863

Ook voor feesten en 
partijen tot 100 personen

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig.
Clublokaal van: 

B.V.Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden van
groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot,
tel. (0499) 57 14 42, Fax (0499) 57 73 36
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Libre 1e klasse district Kempenland

Rob van den Boom met overmacht
in thuisbasis 't Vrijthof te Oirschot

Na vijf ronden was Rob van den Boom
als enige nog zonder puntverlies tijdens
de districtsfinale Kempenland in de  eer-
ste klasse libre klein. De thuisspeler be-
schikte toen met 7.30 ook nog over een
beter moyenne dan zijn concurrent Ruud
van Diepen, die twee punten achter-
stand had. In 't Vrijthof te Oirschot viel
de beslissing om het kampioenschap
dan ook al in de voorlaatste ronde. Van
Diepen trok met 128-130 na zestien
beurten aan het kortste eind tegen Hans
Bouw (BV Mierlo). Rob van den Boom
maakte op het andere biljart geen mis-
stap tegen Nol van Straten. Daardoor
was hij al verzekerd van de hoofdprijs
want hij beschikte nu over een marge
van vier punten op de nieuwe runner-up,
clubgenoot Henk van der Leeden. Kam-
pioen Van den Boom wees Van Diepen
in de slotronde ook terug en verzamelde
daarmee de volle veertien punten.

Naaste achtervolger Van der Leeden re-
aliseerde via 7.95 het beste algemeen
moyenne. Opvallend was het dat hek-
kensluiter Henk Peeters de kortste partij
en hoogste serie voor zijn rekening nam.
Peeters had namelijk tegen Henk van
der Leeden zijn 130 caramboles al na
zes beurten bij elkaar en dat leverde in
zijn enige winstpartij een gemiddelde
van 21.66 op. In dit duel produceerde
Peeters middels 107 de enige serie bo-
ven de honderd. De regiofinale is van
13 tot en met 15 februari in Reuver.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rob van den Boom 't Vrijthof Libre 14 7.16 41
2. Henk van der Leeden 't Vrijthof Libre 10 7.95 42
3. Ruud van Diepen DBC Sandré 8 5.61 29
4. Hans Bouw BV Mierlo 6 5.71 54
5. Willy Engelen 't Groen Koffiehuis 6 5.14 52
6. Peter van Erp De Ster 6 5.02 42
7. Nol van Stralen 't Vrijthof Libre 4 5.00 34
8. Henk Peeters 't Groen Koffiehuis 2 6.20 107

Kampioen Rob van den Boom. Foto: Frank Sanders, www.quadphotos.eu 

Libre 1e klasse district Venlo in café D Herströat
Wilfried Godschalk eerste in Horst

Libre 2e klasse regio ZN afdeling 2 in Sittard

Peter Craenmehr ongeslagen naar NK

Bandstoten 4e klasse district Oss

Zege Martijn van Uden in Schaijk 
Van 22 tot en met 24 januari was café
De Potter gastheer voor de vierdeklas-
sers die daar o.l.v. BV De Zwaan hun
districtsfinale gingen spelen in de spels-
oort bandstoten.
Titelkandidaat was Martijn van Uden
van BC Zeeland, die aan deze eindstrijd
begon met een uitgestelde promotie op
zak. Deze favorietenrol heeft hij volledig
waargemaakt want met twaalf punten
en een algemeen moyenne van 1.57
bleef hij iedereen de baas. Ook de kort-
ste partij wist hij op zijn naam te schrij-
ven met veertig caramboles uit zestien
beurten wat een  gemiddelde opleverde
van 2.50. De hoogste serie realiseerde
Willy Arts met twaalf treffers. Invaller Jan
Dunk, die de honneurs waarnam voor
Bertie van de Elzen, bleef tot het einde

toe in het spoor van de kampioen maar
moest zich gewonnen geven op moyen-
ne. Geert van Lith bleef met acht punten
op gepaste afstand en nam de derde
plaats voor zijn rekening.
Martijn van Uden en Jan Dunk gaan
door naar de regiofinale die gespeeld
wordt op 27 en 28 februari en 1 maart
bij De Driesprong in Nijmegen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martijn van Uden BC Zeeland 12 1.57 10

2. Jan Dunk 't Dorstige Hert 12 1.39 11

3. Geert van Lith Touché 8 1.44 9

4. Willy van de Pol Germenzeel 6 1.47 10

5. Marion Berends Touché 6 1.24 11

6. Willy Arts D’n Iemhof 4 1.21 12

7. Frits Verhoeven Libre 4 1.11 10

8. Lambert van Hoeij Touché 4 1.07 7

Bandstoten 4e klasse district Nijmegen

Henk Schipper de beste bij 
Verploegen in Wijchen 

Erepodium

Na een prachtig kampioenschap is 25 januari 2009 Henk Schipper uitge-
roepen tot bandstootkampioen vierde klas van het district Nijmegen. Hij
behaalde een eindmoyenne van 1.52 en promoveerde daarmee als enige
naar de derde klasse.

Vanaf vrijdag hadden de heren er duide-
lijk zin in. Direct in de eerste ronde be-
haalden ze al moyennes van rond de
2.00. Henk Toonen won in twintig beur-
ten van Theo Lenting die er slechts twee
tekort kwam. Ook in de derde ronde
trok Lenting op een gelijke nipte wijze
aan het kortste eind: 39 na 27 pogin-
gen. Frank Uitterhoeve kaapte toen de
overwinning weg met een slotserie van
vijf. In de tweede ronde viel direct een
korte partij van zeventien beurten. Toen
was Theo Lenting wel de winnaar. Een
goede revanche na de openingssessie
dus. Ook George Supusepa houdt niet
van treuzelen. In de tweede ronde wint
hij in 21 omlopen en in de derde ronde
zijn achttien pogingen voldoende voor
de winst. Ook lijstaanvoerder op dit mo-
ment, Henk Schipper, houdt niet van
treuzelen. In slechts negentien omlopen
consolideert hij zijn leiderspositie met
1.60 en zes punten.
Tijdens de vierde ronde moesten de
twee koplopers allebei hun meerdere er-
kennen in een collega. Hierdoor kwam
Frank Uitterhoeve mede aan de leiding
en kon ook Theo Lenting twee extra pun-
ten koppelen aan zijn schitterend moy-
enne. Tinus Gerrits liet eindelijk zien wat
hij waard is en sloot zich aan bij het le-
gioen met een partijmoyenne van 2.00
in zijn vierde partij.
Ronde vijf, de laatste sessie van de za-
terdag, slaat de vermoeidheid toe, de
concentratie daalt waardoor men wat
ontevredener lijkt over het eigen spel.
Dat vertaalt zich direct in mindere ge-
middeldes. Dat is vooral jammer voor
degene die nog op een promotie zaten
te spinnen. Henk Schipper, de nestor

van dit toernooi (79), lijkt daar geen last
van te hebben. Met een prima gemiddel-
de in deze ronde van 1.42 nestelt hij
zich op de eerste plaats.
In ronde zes en zeven wordt wederom
gezellig en vlot gebiljart. De lijstaanvoer-
ders blijven winnen en Henk Toonen ver-
liest dus twee essentiële punten. Hierdoor
gaat de finale in de slotronde tussen
Frank Uitterhoeve en Henk Schipper.
Schipper, een vlotte biljarter die de bal-
len voor de voet neemt, driebander, libre-
bal of 1-bandje, het maakt hem niet uit.
Uitterhoeve, de zeer geconcentreerde
denker, die bedachtzaam en rekenkun-
dig te werk gaat.
En passant schrijft Bert Schraven nog de
kortste partij op zijn naam met slechts
vijftien beurten. Ruth van de Bogaard en
Henk Toonen delen in de laatste ronde
de winst. Hierdoor belandt Henk Toonen
op de derde plaats en gaat als derde
kandidaat naar de regiofinale in Nijme-
gen, van 27 februari tot en met 1 maart
in De Driespong te Nijmegen. In een
spannende finale die aanvankelijk naar
Frank Uitterhoeve toe lijkt te gaan, blijkt
Henk Schipper de stabielere van de
twee. Hij passeert zijn tegenstander op
33-33 en wint vervolgens in 24 beurten.
Tekst en foto: www.zaalverploegen.nl.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Schipper Hoogerd 12 1.52 13

2. Frank Uitterhoeve Zambomba 10 1.30 9

3. Henk Toonen ‘t Zwaantje 8 1.38 8

4. Ruth van de Bogaard Moira 7 1.35 5

5. Theo Lenting OGC 6 1.43 10

6. George Supusepa Moira 6 1.36 11

7. Bert Schraven Vriendenkring 5 1.09 9

8. Tinus Gerrits ‘t Zwaantje 2 1.02 8

Peter Craenmehr

Met de volle veertien punten maakte Peter
Craenmehr duidelijk dat hij de sterkste
was tijdens de regiofinale libre klein twee-

de klasse van Zuid-Nederland afdeling
twee. Bij De Oase in Sittard produceerde
hij met 4.60 tevens het beste algemeen
moyenne. John Griffijn en Dré Steeghs
(De Maasoever) zorgden met honderd
caramboles na vijftien beurten middels
6.66 voor de kortste partij. De hoogste
serie kwam met 34 treffers op naam van
Wilco Meusen. Het NK is van 27 februa-
ri tot en met 1 maart in Kerkrade.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Craenmehr De Jordaan 14 4.60 30
2. Harry Pluijmaekers OHVZ 11 3.64 17
3. John Griffijn De Sociëteit 10 4.21 25
4. John in de Braek Nazareth 7 3.22 20
5. Wilco Meusen KOT ’50 6 3.89 34
6. Berry van Griensven 't Vrijthof ’85 4 3.69 28
7. Dré Steeghs De Maasoever 4 3.52 33
8. Pedri Leenen BV Mierlo 0 3.20 29

Vereniging De Jordaan organiseerde in
Horst de eindstrijd libre klein eerste klas-
se van het district Venlo. Wilfried Gods-
chalk en Peter Rutten behaalden beiden
tien punten maar het moyenne van Gods-
chalk was met 6.05 beter dan de 5.23
van Rutten. De kampioen realiseerde
hiermee het beste gemiddelde van alle
deelnemers. Runner-up Rutten zorgde via
55 caramboles voor de hoogste serie.
Nummer drie Sjaak Cleven zette met
10.00 moyenne de kortste partij in de
boeken. Wilfried Godschalk en Peter Rut-
ten gaan naar de regiofinale, die van 13
tot en met 15 februari wordt gehouden

bij biljartcentrum Karé in Reuver. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS

1. Wilfried Godschalk VOP/DWH 10 6.05 53

2. Peter Rutten De Vriendenkring 10 5.23 55

3. Sjaak Cleven Vorst 6 5.23 43

4. Gunther Verstappen BC Tegelen 6 4.40 30

5. Jan Elbers De Vriendenkring 6 4.20 37

6. Jan van Geffen De Peel 4 4.25 29

7. Sylvester Jacobs De Jordaan 0 3.83 35

Toernooigemiddelde: 4.72
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WILHELMINA
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

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

Kaldenkerkerweg 1
5913 AB Venlo

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

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

Zaalcapaciteit tot 
500 personen voor 

elke activiteit 
die u wenst

Café La Zambomba
Groesbeeksedwarsweg 299

6521 DK  Nijmegen

Tel: 024-3221423

www.cafelazambomba.nl
D. Aalbers

Dorpstraat 20 • Westerhoven • Tel. (040) 2013180
Tevens VVV agentschap

* Groot terras
* Biljart
* Darts

Grotestraat 8b
Deest

De Zwaan
Café • Restaurant • Middelbeers

CClluubbhhuuiiss  BBVV  ””DDee  ZZwwaaaann””

Hoogdijk 32
5091 CH Middelbeers

Tel. 013 - 5141266 
Nu 2 biljarts

www.cafedezwaan.nl 

Bruiloften• FeestenBruiloften• Feesten

Partijen • VPartijen • Verergaderingengaderingen

St. Janstraat 1 • 6595 AA Ottersum • Tel: 0485-324430

www.ottertje.nl 

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

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

‘T HANGIJZER

Café de Donk
Donk 4   •   5525 KH Duizel   •   tel. (0497) 51 96 16

U kunt bij ons terecht:

• voor een goed glas bier

• om lekker te zwetsen

• voor een lekkere snack

• voor een partijtje biljart (4 tafels)

• en natuurlijk ook voor uw feestje ( 20 tot 175 pers.)

Liessel 
Tel. 0493-342059

❑ GRONDWERK

❑ BESTRATING

❑ RIOLERING

❑ INDUSTRIËLE VERHARDING

❑ LASER EGALISEREN

❑ BETONWERK

❑ CONTAINERTRANSPORT

0493-341474-Liessel
Bezoek ook eens onze webwinkel:
www.vanoosterhout-ondermode.nl

Het adres voor al uw:

Ondergoed

Nachtkleding

Bedrijfskleding en

Textielbedrukkingen!
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Driebanden hoofdklasse regio ZN afdeling 2

Wilco Meusen plaatst zich 
in Arcen voor NK
Onder leiding van vereniging Inaborg heeft Wilco Meusen de regiofinale
driebanden klein van Zuid-Nederland afdeling twee op zijn naam ge-
bracht. In Arcen eindigde de speler van KOT ’50 op een totaal van twaalf
punten.
Met de slotronde voor de boeg had kop-
loper Meusen tien punten en 0.915 ach-
ter zijn naam staan. Naaste achtervol-
ger Arnoud Huibers was met acht pun-
ten en 0.982 de enige die eventueel de
Limburger van de eindzege kon houden.
Huibers nam het in de zevende ronde
op tegen Wilfrie Vermeer, deze kon bij
een zege nog derde worden. Zover
kwam de biljarter van vereniging De
Peel uit Deurne-Zeilberg niet want Hui-
bers won met 40-33 na 39 beurten. Zo-
doende moest Wilco Meusen op de an-
dere tafel dus minimaal gelijkspelen te-
gen Roger Schoens. Halverwege leek er
nog van alles mogelijk maar Meusen liet
er met 40-33 na 33 pogingen geen twij-
fel over bestaan. Runner-up Arnoud Hui-
bers realiseerde via 0.988 het beste al-
gemeen moyenne. Zijn hoogste serie

van elf werd alleen geëvenaard door Pe-
ter van Houwelingen. Roger Schoens
produceerde via 1.538 de kortste partij.
Kampioen Meusen neemt van 27 febru-
ari tot en met 1 maart deel aan het NK
in Het Wapen van Eerschot te Sint-Oe-
denrode. In januari 2008 werd hij in de
buurt nationaal kampioen in de eerste
klasse driebanden, namelijk in Hapert. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wilco Meusen KOT ’50 12 0.948 9

2. Arnoud Huibers HAS 10 0.988 11

3. Roger Schoens Metropole ’99 7 0.954 7

4. Fred Aelmans Fairplay 7 0.836 9

5. Michael Schlieper BC Tegelen 6 0.935 10

6. Wilfrie Vermeer De Peel 6 0.850 7

7. Peter van HouwelingenFairplay 4 0.839 11

8. Guus van Grinsven Den Hoek 4 0.715 6

Toernooigemiddelde: 0.876

Kersttoernooi driebanden groot 

Rob Mans voor 4e keer succesvol
bij BC Tegelen

Van 27 tot en met 30 december 2008
werd voor de achtste keer het drieban-
den groot
kersttoernooi georganiseerd door BC Te-
gelen. In café-biljartzaal Van Tienen wa-
ren ditmaal negen deelnemers die allen
tegen elkaar speelden. Na 36 wedstrij-
den moest blijken wie nu de titel zou
pakken. Het was Rob Mans die dit eve-
nement voor de vierde keer op zijn
naam schreef. Cock Ooms en M.v.d.
Brink deden voor het eerst mee en bei-
den presteerden niet onverdienstelijk
Ooms, dit seizoen ook  spelend voor BC
Tegelen 2 in de vierde divisie, was de
enige die Rob Mans een nederlaag toe-
bracht met 25 caramboles in 36 beurten
en dus een gemiddelde van 0.694.
Winnaar Rob Mans speelde een alge-
meen gemiddelde van 1.039 en bleef
dus net als in 2004 boven de 1.000 mo-
yennegrens. Hij verzamelde na acht par-
tijen veertien punten en realiseerde een
hoogste serie van tien. Runner-up Tom
Smaak had drie punten achterstand en
eindigde op 0.506. Het brons was voor
Huub Leijendeckers met eveneens elf
punten en een algemeen moyenne van
0.413. Het geslaagde toernooi zal in
2009 een vervolg krijgen.
Dusty van Rhee wint het eer-
ste kersttoernooi libre 2008
De nog zeer jeugdige Dusty van Rhee re-
kende met iedereen af in het libre.

Twaalf deelnemers waren verdeeld over
twee poules. Na de poulewedstrijden
plaatsten zich in poule A Gunther Ver-
stappen en T. Engelen
voor de kruisfinales. In poule B waren
dat Dusty van Rhee en Erick Peelen. Pee-
len moest het nu opnemen tegen Verstap-
pen en won met 25 treffers na 33 pogin-
gen (moyenne 0.75).  Verstappen bleef
op 88 steken en aldus
gemiddelde 2.66.  In de andere kruisfi-
nale ontmoette Dusty van Rhee opponent
Theo Engelen. Hier bleek Van Rhee over
de meeste kwaliteit te beschikken want
hij won via twintig treffers na 32 om-
lopen (moyenne 0.62) en Engelen 28 in
32 (moyenne 0.87). Gunther Verstap-
pen werd uiteindelijk derde door zijn
honderd punten te scoren in 23 beurten
en dat leverde 4.34 op. 
In de finale werd gespeeld door Dusty
van Rhee en Erick Peelen. Hier moest
Peelen zijn meerdere erkennen want
Van Rhee verzamelde de twintig treffers
na 26 beurten en dat bracht 0.76 op.
Peelen had toen twaalf caramboles en
dat resulteerde in 0.46. Gunther Ver-
stappen zorgde via 11.11 voor de kort-
ste partij en hij produceerde tevens de
hoogste serie van 63. Ook dit toernooi
krijgt in 2009 een vervolg. Rest mij nog
te bedanken Sandra en John voor de
goede verzorging deze vier dagen.
Wedstrijdleiding, verslag en foto Huub
Leijendeckers.

Rob Mans  en Dusty van Rhee

Bandstoten 4e klasse district Doetinchem

Jet van Hummel de beste in Etten
De districtsfinale Doetinchem in het
bandstoten vierde klasse, welke ge-
speeld werd bij Partycentrum Scholten-
hof in Etten, is gewonnen door Jet van
Hummel, lid van de Tol uit Duiven.
In de laatste partij wist zij de tot dat mo-
ment nog ongeslagen Marcel Bourgon-
diën (’t Centrum) in 32 beurten te ver-
slaan. Haar tegenstander bleef steken
op een totaal van 35. Een gelijkspel te-
gen Ron Peters was het enige verliespunt
van Van Hummel in dit toernooi. Een
domper op het verder goed georgani-
seerde evenement was het zonder op-
gaaf van reden niet komen opdagen
van speler D. van Ossel op de laatste
wedstrijddag. De beste partij werd ge-
speeld door de kampioene. Tegen Fred
den Hartog had ze maar zeventien po-
gingen nodig om de veertig treffers te
verzamelen. De hoogste serie was
twaalf en kwam op naam van Wim
Schmitz. Van Hummel en Bourgondiën
gaan naar de regiofinale, welke ge-
speeld wordt op 6, 7 en 8 februari bij
Café de Tol in Duiven.

De organisatie van deze districtsfinale
was in handen van BV Köster uit Etten.
Hiermee gaven zij
gehoor aan de oproep van het districts-
bestuur die verenigingen die in hun ei-
gen lokaliteit niet de
mogelijkheid hebben een finale te orga-
niseren dit dan graag zien doen in een
andere lokaliteit die wel
die mogelijkheden heeft. Hiermee wor-
den leden van verenigingen die al veel
voorwedstrijden en
finales organiseren ontzien. Het districts-
bestuur hoopt dat andere verenigingen
dit initiatief van
BV Köster zullen overnemen. Tekst:
district Doetinchem.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. J. van Hummel De Tol 11 1.44 7
2. M. Bourgondiën 't Centrum 10 1.35 10
3. T. Reintjes De Boei 6 1.20 9
4. R. Peters Martin 5 1.29 11
5. F. den Hartog Martin 4 1.40 8
6. W. Schmitz Scholtenhof 4 1.30 12
7. T. Bremer De Veemarkt 2 0.93 9
Toernooigemiddelde: 1.26

Bij vereniging OBK ’70 in Overdinkel

Erik Vijverberg brengt 28e Edy
Nuistoernooi driebanden op zijn naam

vlnr: Alex ter Weele, Erik Vijverberg en John Schollink

Het 28e Edy Nuistoernooi in de spelsoort driebanden klein kende een zeer
spannend verloop. Al op vrijdagavond zag het er naar uit dat niemand
zonder puntenverlies zou blijven. Alle favorieten leverden punten in en dit
gebeurde ook op zaterdag. Het evenement werd door vereniging OBK ’70
georganiseerd in café Lits te Overdinkel.
De afsluitende finaledag begon om
12.00 uur met maar liefst zes deelne-
mers die nog uitzicht hadden op de toer-
nooizege. Na de voorlaatste ronde was
het nog steeds niet duidelijk wie er aan
het langste eind zou trekken. Omdat Ra-
ymond Teunissen een set inleverde tegen
streekgenoot Remco Schothuis kon hij de
eindzege vergeten. Ook de winnaar
van vorig jaar, Peter Stakenburg, be-
hoorde nog tot de kanshebbers. Hij
vond zich uiteindelijk terug op een zes-
de plaats, met slechts één punt minder
dan de uiteindelijke winnaar. 
De finale tussen Erik Vijverberg en Alex
ter Weele moest uiteindelijk duidelijk ma-
ken wie de sterkste was. In de eerste van
twee sets liet Vijverberg zien dat hij tot
de betere biljarters van ons land be-
hoort. In vier beuren maakte hij achttien
caramboles en liet Ter Weele kansloos.

De laatste set van het toernooi moest
toen de beslissing brengen. Alex ter
Weele probeerde van alles om te win-
nen, maar trok uiteindelijk aan het kortste
eind. Zodoende voegde Erik Vijverberg
zijn naam toe aan een lange lijst van
winnaars van het Edy Nuistoernooi.
OBK’70 kijkt terug op een prima evene-
ment. Toernooileider Bodo Fischer was
degene die alles in goede banen leidde
en alweer begonnen is met de organisa-
tie van het 29e Edy Nuistoernooi. 
Naam Plaats Pnt Gem
1. E. Vijverberg Almelo 9 1.026
2. A. ter Weele Losser 9 0.934
3. J. Schollink Almelo 8 1.005
4. R. Teunissen Denekamp 8 0.996
5. H. Battels Enschede 8 0.852
6. P. Stakenburg Almelo 8 0.833
7. C. Kroezen Enschede 3 0.740
8. R. Schothuis Beuningen 3 0.738

Wilt u ook redactionele aandacht 

in De Biljart Ballen? Bel: 0416-343819
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Nieuw & gebruikt

In de eredivisie driebanden hebben Van
Donge & De Roo, Crystal Kelly en Del-
ta/Frans Bevers zich al zo goed als ze-
ker verzekerd van een plaats in de Play-
offs. De kloof tussen de nummer drie Del-
ta/Frans Bevers en de concurrentie is na
speelronde veertien al zes punten. Ge-
zien de krachtsverhoudingen in de
middenmoot, zal de strijd om de vierde
plaats nog wel even voortduren. Onder-
aan kan De Uitspanning zich al opma-
ken voor degradatie naar de eerste divi-
sie. Voor A1 biljarts zijn er nog wel kan-
sen, maar dan moet het tij snel keren. 

Twentevisie - 
Auto Noordhoek 8 – 0
Bij Twentevisie had Christian Rudolph
zijn handen vol aan Francis Forton. In
een zinderend duel vermeldde het score-
bord na beurt 38 een stand van 48-48.
Het was Rudolph, die een poging later
met een twee zijn bord als eerste vol
had. De gelijkmakende beurt leverde
voor Forton slechts één treffer op. Eerder
had Erwin van den Heuvel in 35 om-
lopen met Kay de Zwart afgerekend (50-
25). Dave Christiani werkte tegen Ro-
land Uytdewillegen een achterstand weg
en sloot met 50-42 uit 45 eveneens win-
nend af. Dave van Geel bleef met 50-45
tegen Jack van Peer ook aan de goede
kant van de score.
Kaleidoscope Gift-Wrap -
Crystal Kelly 4 – 4
In Daarlerveen zag Jelle Pijl Raymond
Ceulemans met een acht openen. De
Belg streek na 28 beurten een 31-50
winst op. Anno de Kleine en Raimond
Burgman stonden na 32 beurten op 47-
47, om vervolgens op 47-50 (35) te ein-
digen. Het lukte Tayfun Tasdemir om hal-
verwege de partij tegen Frans van Kuyk
25 treffers in drie beurten te maken en
langs de Willebrorder te komen. Van Ku-
yk was kennelijk zo aangeslagen dat
zijn productie nagenoeg stil viel en de
punten met 50-36 aan de Turk moest la-
ten. Even leek het erop, dat Daniël San-
chez een ruime zege op Frédéric Cau-
dron zou behalen. Toen in beurt 21 de
stand met 49-37 in het voordeel van de
Spanjaard doorsloeg, bleek de strijd
echter nog niet gestreden. Caudron
maakte in de laatste twee pogingen elf

caramboles, wat net niet voldoende was
om Sanchez van een 50-48 (28) zege af
te houden.
A1 Biljarts - 
Snellen Recycling 0 – 8
Voor A1 biljarts was er tegen de ploeg
uit Zundert geen succes te behalen. Ad-
dy Wienk moest met 41-50 de eer aan
Jan Arnouts laten en Arie Demming kon
na 55 pogingen Harrie van de Ven met
43-50 feliciteren. Henk Blauw Blomme
bleef met 46-50 wel in de beurt van Peter
Ceulemans, maar dat was niet voldoen-
de voor de punten. Nick Zuijkerbuijk
speelde met 1.533 een voortreffelijke
partij, maar zag Roland Forthomme toch
met 46-50 uit 30 zegevieren.
Delta/Frans Bevers -
Maas/Las Montage 6 – 2
Bij Hotel Dallinga in Sluiskil behaalde
Henk Habraken een 50-44 overwinning
op Martin van de Spoel en bevestigde
Peter de Backer met een 50-37 winst op
Christ van der Smissen weer zijn aanwe-
zigheid. Jean Paul de Bruijn ging onder-
uit en zag Gerwin Valentijn met 42-50
uit 33 de winst nemen. Eddy Leppens
was onverbiddelijk en speelde met een
gemiddelde van 1.923 tegen Barry van
Beers naar een 50-42 winst (26).
Nedglas - 
De Uitspanning 5 – 3
Bij biljartcentrum Entree te Oosterhout
hield Nedglas de punten in eigen be-
heer. De basis werd gelegd door Ad
Broeders, met 50-42 bleef de biljartle-
raar tegen Ruud Nieuwenburg aan de
goede kant van de score. Jack Wijnen
moest na 49 ondernemingen Waalwijker
John van der Stappen naast zich dulden.
De kortste partij was met 31 omlopen
voor Frank Martens, hij behaalde een
50-41 overwinning op Wesley de Jae-
ger. Het 37-50 verlies van Arie Weijen-
burg tegen Richard Bitalis was niet meer
van invloed voor de puntenverdeling.
Delta/Frans Bevers - 
A1 Biljarts 8 – 0
Jean Paul de Bruijn revancheerde zich in
Sluiskil voor de nederlaag die hij een
dag eerder tegen Gerwin Valentijn op-
liep. Henk Blauw Blomme was het slacht-
offer en moest het in 27 beurten met 50-

35 ontgelden. Henk Habraken had ge-
zien de 50-31 (34) eindstand geen kind
aan Addy Wienk. Peter de Backer
(1.666) kreeg van Arie Demming meer
tegenstand dan verwacht, maar bleef
met 50-45 uit 30 toch overeind. Hoewel
Eddy Leppens aan Nick Zuijkerbuijk ook
een zware kluif had, kon de Belg uit Lom-
mel met 50-46 handhaven.
Crystal Kelly - 
Twentevisie 5 – 3
In het Waalwijkse Castle City verdiende
Raimond Burgman in de gelijkmakende
beurt tegen Dave van Geel de punten.
Toen Van Geel, die met twee keer vijf
achter elkaar het eerst aantikte, had
Burgman nog maar één treffer te gaan.
De Crystal Kelly speler benutte koelbloe-
dig de gelijkmakende beurt. Frédéric
Caudron keek na zes beurten tegen
Christian Rudolph al tegen een 8-35
achterstand. Rudolph kwam mede dank-
zij tweemaal een zeven en een dertien

Ad Broeders schitterde met een moyenne van 2.000

Top drie eredivisie driebanden
neemt definitief afstand

tot deze score. Het publiek wachtte deze
keer vergeefs op het herstel van Caudron
en zag deze met 26-50 uit 18 verliezen.
Op de andere tafel bleek Frans van Kuyk
met 50-36 sterker dan Dave Christiani.
Eerder had Raymond Ceulemans afgere-
kend met Stefan Lenting, het werd 50-39. 
Nedglas - 
Maas/Las Montage 3 – 5
Nedglas kwam in de tweede thuiswed-
strijd van het weekend ongelukkig ten val
tegen de ploeg uit Sint Willebrord. Ad
Broeders schitterde en realiseerde tegen
Martin van de Spoel een gemiddelde
van 2.000. Jack Wijnen kwam aan de
meet net een puntje tekort en verloor met
49-50 van Christ van der Smissen. Met
het 42-50 verlies van Arie Weijenburg te-
gen Barry van Beers was er al een wed-
strijdpunt verspeeld. De druk kwam op
Frank Martens, die Gerwin Valentijn na
44 pogingen op gelijke hoogte zag ein-
digen.

Laatste 16 beker driebanden groot
Thekes Herpen ontvangt Van Donge 
en De Roo op 8 februari
Op zondag 8 februari krijgt Thekes Herpen aan Alard van Herpenplein 9 om 19.00
uur hoog bezoek van de koploper in de eredivisie driebanden groot Van Donge en
De Roo. De thuisploeg, goede middenmoter in de tweede divisie, treft de bekerhou-
der 2008 dan in de strijd bij de laatste zestien. Thekes Herpen beschikt over Ton de
Keijzer, Erwin Vos, Dennis Hoogakker, Gerrit van Lent en Harrie Janssen. De bezoe-
kers uit Barendrecht hebben de keuze uit: Torbjörn Blomdahl, Dick Jaspers, Martin
Horn, Jean van Erp en Ad Koorevaar. Er wordt gespeeld over drie setjes van vijftien
caramboles. De return is op zondag 15 februari eveneens om 19.00 uur in De Uit-
spanning te Barendrecht.

Opgave voor 12 februari

KNBB organiseert A-B-C Ran-
kingtoernooien driebanden groot
In maart wil de sectie Driebanden de eerste Rankingtoernooien van start laten
gaan. Op de site van de KNBB www.knbb.nl vindt u onder Driebanden/Ran-
king het reglement en een link naar de inschrijfpagina. Op deze inschrijfpagina
kunt u door opgave van uw bondsnummer en geboortedatum (ter controle) in-
schrijven voor de A-, B- of C-Ranking. Op deze pagina is ook een overzicht van
de inschrijvingen te vinden.

Mochten spelers niet in staat zijn om via internet in te schrijven dan kunnen zijn
via het Bondsbureau een inschrijfformulier opvragen. De inschrijving sluit 12 fe-
bruari 2009.

Derde divisie driebanden
poule 6
Biljartcentrum 
Arnhem verslaat BZN
Speelronde 12. BZN – De Bargebeck 2-
6. Nico van de Borden ging ondanks
0.736 onderuit want opponent Vellinga
kwam tot 0.921. Glashanden Z-O Dren-
the – Biljartcentrum Arnhem 4-4. Na-
mens de koploper verloor Erwin de
Groot van Rudy Gerritsen. 
Speelronde 13. Biljartcentrum Arnhem –
BZN 6-2. Ronald de Booijs 0.714,  Pim
Jansen 0.697 en Paul Schonberger
0.564 kwamen tot winst. Rudy Gerritsen
ging ondanks een serie van zeven onder-
uit tegen Nico van de Borden 0.777. 
Speelronde 17. Biljartcentrum Arnhem –
De Bargebeck 4-4. Rudy Gerritsen
0.833 duelleerde op hoog niveau met
Hylke Bandstra 0.809.
De verschillen in het klassement zijn ge-
ring. Lijstaanvoerder Glashandel Z-O
Drenthe heeft achttien punten na dertien
duels. Biljartcentrum Arnhem heeft vijftien
uit veertien en staat vierde. BZN sluit met
tien punten de rij. 



De Biljart Ballen, 12e jaargang, februari 2009 pagina 13

Tweede divisie driebanden poule 4

Peter van de Laar Schadeauto’s en
Onderdelen 2e en BC Tegelen 3e
Speelronde 12. Pierre de Jonge – Peter
van de Laar Schadeauto’s en Onderde-
len 4-4. In biljartcafé Jeto te Tilburg won-
nen John van Tilborg 1.250 en Peter van
Hees 0.833 namens de thuisploeg. Bij
de bezoekers waren Peter Heerkens
0.888 en Piet Volleberg 0.800 succes-
vol. Wil de Wit verloor dus ondanks een
serie van negen tegen Volleberg en
Heerkens produceerde bij zijn winst op
Jan van den Ouwelant een reeks van
acht. BC Tegelen – BCG/Timmerbedr
Verhoeven 4-4. Paul Savelkoul had te-
gen Adrie Pols ruim voldoende aan
0.897. Harrie van den Boogaard trok
met het kleinst mogelijke verschil aan het
kortste eind tegen Guus Schellekens.
Lutz Heller 0.952 wees Roger Spijkers
terug. Rob Mans boog voor de 0.816
van Berry van de Wijngaert. 

Speelronde 13. Reuver '03 – BC Tege-
len 2-6. Roger Leunissen kwam er niet
aan te pas tegen het gemiddelde van
0.921 van Paul Savelkoul. Ook Michael
Schlieper en Lutz Heller 0.851 namen
de punten mee. Maarten Janssen redde
de eer voor de thuisploeg. Peter van de
Laar Schadeauto’s en Onderdelen –
Teleng 6-2. Sjef van den Heuvel 0.853,
Hans Vermulst 0.813 en Peter Heerkens
0.909 wonnen allen royaal. Piet Volle-
berg bleek via 30-40 na 41 omlopen de
mindere van Guy Grenier. 

Na dertien wedstrijden heeft Boers en
Roosenboom de leiding met twintig pun-
ten. Peter van de Laar Schadeauto’s en
Onderdelen en BC Tegelen volgen op
één punt achterstand. Van Rijsselt staat
nog altijd met lege handen.

Tweede divisie driebanden poule 3

Wapen van Eerschot houdt Derks
Optiek op remise
Speelronde 9. Interproff Bouw – Derks
Optiek 6-2. Deze uitgestelde wedstrijd
had alleen Jan Roelofs van Derks Optiek
als speler boven de 0.800. De kopman
realiseerde 0.851 bij zijn zege op John
Schollink. 
Speelronde 12. aMate – De Dieze 4-4.
Bij een incomplete thuisploeg was Jan
Verkijk goed voor 0.909. Derks Optiek
– Sportcentrum Flash 6-2. Jos Derks
zorgde voor de beste prestatie door zijn
35 caramboles al na 31 beurten te ver-
zamelen en dat leverde 1.129 op. Jan
Roelofs ging ondanks 0.911 en serie
van negen onderuit tegen André Nab
met 1.176. Interproff Bouw – Wapen
van Eerschot 6-2. John Schollink zette
1.025 op het scorebord. Thekes Herpen
– De Westhoek/Polonia 8-0. Eerste man
Ton de Keijzer gaf middels 0.930 zijn vi-
sitekaartje af. DBL. Hol. Mineraal – Rem-
brandt 6-2. Henri Tilleman 1.333 was
de beste van iedereen. Fabian Blondeel
bleek met 0.916 en reeks van negen
niet opgewassen tegen de 1.111 van
Stefan Spilleman. 
Speelronde 13. Wapen van Eerschot –
Derks Optiek 4-4. Bij de thuisploeg won-
nen Gijs van Aarle 0.930 en Joop van
Hastenberg 0.869. Voor de bezoekers
waren Jos Derks 0.833 en Jurgen de Ru-
yter 0.795 succesvol. De Westhoek/Po-
lonia – DBL. Hol. Mineraal 4-4. Daniel

van der Geld produceerde 0.972 en
reeks van negen. Een serie van negen
maken deed ook Harm Klok en hij ein-
digde op 1.176. Sportcentrum Flash –
Carambole 5-3. Anton Konings kwam
met een serie van twaalf en 0.909 tot
een remise tegen Dirk Harwardt. Gert
Jan Esvelt 0.851 werd afgetroefd door
de 1.296 van Martin Ros. 
In de stand leidt DBL. Hol. Mineraal na
twaalf wedstrijden met negentien pun-
ten. Derks Optiek volgt met één punt
achterstand. 

Anton Konings: serie van 12

Derde divisie driebanden poule 7

Koploper Scheers Bestratingen met
temmoyenne van 0.844

Speelronde 10. Diamant Sint-Oedenro-
de – Scheers Bestratingen 4-4. In deze
uitgestelde topper wonnen Pieter Hulsen
0.909 en Ton Rovers 0.795 namens de
runner-up. Bij de koploper zegevierden
Dennis Hoogakker 1.129 (serie van
acht) en Toon van Heumen 0.714. 
Speelronde 12. Scheers Bestratingen –
Rosmalen/De Hazelaar 8-0. De titelkan-
didaat zette in thuisbasis Kort Oister-
wijck te Doornenburg met 0.844 een re-
cord aan teammoyenne neer. Daarvoor
zorgden Hans Scheers 1.034, Dennis
Hoogakker 0.972, André Nab 0.945
en Toon van Heumen 0.576. Rosma-
len/De Hazelaar – Autoschade Schreu-
der 8-0. Cees Wittens realiseerde 1.029
en Peter Stuiver was met 0.833 een
maatje te groot voor de 0.738 van Mi-
cha van Bochem. J. de Laat – Biljarts He-
kerle Veemarkt 8-0. Wil van Gestel ver-
zamelde zijn 35 caramboles al na 33

beurten. Teamgenoot Van den Dries
scoorde een reeks van acht. De Vee-
markt – Thekes/Genea 5-3. Diamant
Sint-Oedenrode – Thekes Herpen 2 6-2.
Johan Zwiers 0.857 en Ton Rovers
0.853 kwamen sterk voor de dag. Louis
van der Meijden ging middels 0.756 de
boot in tegen Geert-Jan Manders 0.853. 
Speelronde 13. Autoschade Schreuder
tegen Scheers Bestratingen werd uitge-
steld. Biljarts Hekerle Veemarkt – Rosma-
len/De Hazelaar 4-4. Robert van Vee-
nendaal trok ondanks 0.809 met het
kleinst mogelijke verschil aan het kortste
eind tegen Peter Stuiver 0.833. Rosma-
len/De Hazelaar – De Veemarkt 4-4.
Een reeks van zeven kon Dennis Tim-
mers niet helpen. Bij de bezoekers was
Theo Laurant goed voor 0.750. Thekes
Herpen 2 – Frans Cars 4-4. Thekes/Ge-
nea – Diamant Sint-Oedenrode 0-8. Pie-
ter Hulsen realiseerde 0.700.

Scheers Bestratingen: temmoyenne 0.844.
V.l.n.r. André Nab, Hans Scheers, Dennis Hoogakker en Toon van Heumen

Vierde divisie driebanden poule 11

Thekes Herpen 3 te sterk voor 
BC Arnhem 3
Speelronde 12. Anton Smits was de
beste van iedereen want hij verzamelde
de twintig caramboles na 33 beurten en
dat leverde 0.606 op. Veiligverkeer –
Thekes Herpen 4 6-2. Bij de gasten
boekte Sengers een fraai resultaat met
25 uit 31 en dus 0.806. Broekman-mo-
de – BC Arnhem 2 6-2. Wim Otten rea-
liseerde 0.625 namens de thuisploeg.
Thekes Herpen 5 – Ulti Print 2-6. Bij de
bezoekers onderstreepte Wim van Zalm
een moyenne van 0.833 met een serie

van negen. 
Speelronde 13. Ulti Print – Veiligverkeer
8-0. Wederom was het kopman Wim
van Zalm die de aandacht trok. Nu
stond hij al na 31 pogingen bij zijn der-
tig treffers en dat resulteerde in 0.967
en reeks van zeven. Teamgenoot Ben
Willemsen zette 0.694 in de boeken. 
Met dertien wedstrijden en 21 punten is
Ulti Print koploper. Thekes Herpen 3
volgt echter maar op één punt achter-
stand.

Wim van Zalm moyenne 0.833 met serie van 9 en 0.967. 
Foto Hein Arns Media Produkties 

Toppers op 7 februari naar Oosterhout

Eekhoorn 1 bekert tegen 
Kaleidoscope Gift-Wrap
Het eerste divisieteam van Eekhoorn speelt op zaterdag 7 februari om 19.00 uur op
Camping De Eekhoorn aan de Seterseweg 4 te Oosterhout een bekerwedstrijd te-
gen eredivisionist Kaleidoscope Gift-Wrap. De aanvang is gepland om 19.00 uur.
Zeker is al wel, dat Tayfun Tasdemir, Brian Knudsen en Anno de Kleine daar hun op-
wachting zullen maken. Ondanks, dat er nog geen 100% zekerheid is, zal naar al-
le waarschijnlijkheid ook de Spanjaard Daniël Sanchez van de partij zijn. Voor Eek-
hoorn komen Rini Boeren, John Roovers, Eddy Willems en Harrie Cas aan tafel. 
De return in ’t Vossenhol te Daarlerveen staat voor zondag 15 februari om 18.00
uur in de agenda. Deze wedstrijd zal aansluitend aan het competitietreffen tussen
Kaleidoscope Gift Wrap en Maas/Las Montage worden gespeeld.
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Vierde divisie driebanden poule 12

Van den Berg Biljarts 2 laat De
Tapperij/De Peel met lege handen
Speelronde 14. Van Hulst – BC Tegelen
2 0-8. John van Tienen 0.714 en Cock
Ooms 0.641 waren de sterkste spelers
bij de koploper. DAB 2 Geldrop – De
Zwaantjes '82/4 4-4. Bij de bezoekers
gaf Christ van der Heijden met 0.697
het goede voorbeeld. Van den Berg Bil-
jarts – Didden Distributie 2-6. Arie Smet-
sers bleef via 0.666 aan de goede kant
van de score. Bij Didden was Karel Eef-
tink middels 0.735 de beste. Van den
Berk Assurantiën – Van den Berg Biljarts
2 4-4. Edwin van den Boom verzamelde
zijn dertig caramboles na 41 beurten en
dat betekende 0.731. Jaco van der Ven
realiseerde 0.609. La Plaza/Gorissen –
LedNed/De Peel 4-4. Michael Paffen
0.638 bleef Eric Vanderplaetsen 0.617
nipt de baas. 
Speelronde 15. LedNed/De Peel – Van
den Berg Biljarts 2-6. Invaller Bart van

de Wijgert produceerde 0.609 maar
dat kon zijn team niet redden. La Plaza
3 – DAB 2 Geldrop 4-4. Peter van Hou-
welingen was met 30 uit 32 goed voor
0.937. Namens de Brabanders zette
Martien Gosens een serie van zeven in
de boeken. De Zwaantjes '82/4 – Van
den Berk Assurantiën 7-1. Christ van der
Heijden 0.638 versloeg Edwin van den
Boom 0.617 met het kleinst mogelijke
verschil. Van den Berg Biljarts 2 – De
Tapperij/De Peel 8-0. In 't Oventje te
Zeeland toonde Jaco van der Ven zijn
vorm met dertig treffers na veertig pogin-
gen. 
Koploper BC Tegelen 2 heeft twintig pun-
ten na dertien wedstrijden. Het eerste
team van BC Tegelen bezit evenveel
punten maar wel met een duel meer ge-
speeld. Didden Distributie volgt op de
derde plaats met negentien uit veertien.   

Eerste divisie driebanden poule 1

Darten-Biljarten.nl pakt punt tegen
koploper en De Tipmast/Vrachtkar
onderuit

Speelronde 12. Schuler Cues – Darten-
Biljarten.nl 6-2. Jeffrey van Nijnatten
boog met 34-45 na 39 beurten voor
Wim Vredeveldt (1.153). De Tipmast/De
Vrachtkar – Victoria 2-6. Toine Dekkers
0.784 ging onderuit tegen de 0.882 van
Henk Holtrop. Het was wederom Johan
Loncelle die de punten pakte in Reusel.
Nu verzamelde de Belg de vijfenveertig
caramboles al na 24 pogingen en dat
bleek goed voor 1.875 en serie van ne-
gen. Tegenstander Rudi Tolleneer reikte
tot 1.291. Zijn teamgenoot Jos Kriekaard
zette 1.071 op het bord. 

Speelronde 13. Darten-Biljarten.nl –
ATC Zwart 4-4. Henk van Mourik en
Wim Vredeveldt gingen onderuit in De
Veemarkt te Doetinchem. Het succes
kwam van het Duitse tweetal. Stephan
Hetzel 1.184 boekte een 45-41 zege
na 38 omlopen op Bert van Manen
1.078. Kopman Torsten Frings rekende
na 43 beurten via 45-31 vlot af met Ron-
ny Brants. 
Na dertien duels heeft Darten-
Biljarten.nl twaalf punten en De Tip-
mast/De Vrachtkar staat derde van on-
deren met elf punten.

Toine Dekkers van De Tipmast/De Vrachtkar

Penalty’s moeten beslissing brengen 

Glenn Hofman weer winnaar bij
de jeugd in Sluiskil

Glenn Hofman neemt de felicitaties in ontvangst van Alain Hernandez
Foto: Philip van Waesberghe

De 18 jarige Hagenees Glenn Hofman wist voor de tweede achtereenvol-
gende keer het internationale De Schroef driebanden jeugdtoernooi in
Sluiskil op zijn naam te schrijven. Maar het ging in de finale zeker niet zo
gemakkelijk als vorig jaar. Na een zeer spannende en boeiende partij te-
gen de jeugdige Mexicaan Alain Hernandez waar beide finalisten een pri-
ma partij lieten zien, moesten penalty’s uiteindelijk de beslissing brengen.
Hernandez, die met het hoogste moyen-
ne (1.136) uit de poulefase was geko-
men en door loting in de halve finale ge-
koppeld werd aan de Belg Matthieu Vle-
rick (0.819) wist deze partij in achttien
beurten met 30-7 naar zich toe te halen.
Het resultaat was een gemiddelde van
1.666 voor de Mexicaan.
Glenn Hofman kwam uit de poulefase
met een moyenne van 0.941 de halve fi-
nale binnen en trof daar het jonge Fran-
se talent Cedric Melnytschenko (1.052).
Glenn won in 30 beurten toch redelijk
gemakkelijk met 30 om 18.
Daarna dus die zinderende finale. Hof-
man ging zeer sterk van start en stond
half in de partij zover voor, dat bijna nie-
mand in het goed gevulde Meulengat de
Mexicaan nog kans gaf om als winnaar
uit de strijd te komen. Met een tussen-
stand van 29–20 in het voordeel van de
Hagenees kwam Alain terug en met een
serie van negen trok hij de stand gelijk.
De spanning was daarmee terug. Bei-
den faalden in de volgende beurt, waar-
na Hofman een poging later uit tikte.
Hernandez hield zijn zenuwen in be-
dwang en benutte de gelijkmakende
beurt. Penalty’s moesten nu dus de be-
slissing moeten brengen.
Glenn Hofman mocht de penaltyserie
beginnen en produceerde twee punten,

Ook Alain Hernandez maakte twee tref-
fers maar miste de derde. In de tweede
poging produceerde Hofman nu een
reeks van drie. Dat was, bleek even later,
geen haalbare kaart meer voor Hernan-
dez.  Na de  acquitstoot bleef er een bij-
na onmogelijk bal liggen, die hij dan
ook miste. Glenn Hofman kon zich voor
de tweede keer in zijn carrière laten hul-
digen in Sluiskil.
De andere twee Nederlandse deelne-
mers sneuvelden in de poulefase. Dennis
Hoogakker eindigde in een poule met
vijf deelnemers als tweede achter Ma-
thieu Vlerick, Dennis zijn moyenne was
0.923 met een hoogste serie van negen.
Jens van Dam het Zeeuwse talent uit het
naburige Sas van Gent kwam in de pou-
le waar Alain Hernandez won met
0.819 als vierde uit de bus, wat aan-
geeft hoe sterk er op dit jeugdtoernooi is
gespeeld.
In Sluiskil is men van mening dat een der-
gelijk toernooi toekomst heeft en dat er
meer van deze toernooien met een inter-
nationale uitstraling in andere delen van
de wereld moeten plaats vinden. Het ta-
lent is ervoor en moet gekoesterd wor-
den vinden zij. De organisatie van Het
Schroeftoernooi heeft enkele ideeën bij
de UMB neergelegd en het is nu aan de
wereldbond om er wat mee te doen.

Sensationele ontknopingen in Sluiskil

Zes spelers uit kwalificatie 
overleven eerste ronde 
Zes van de twaalf spelers die uit de voorronden voor de Worldcup drie-
banden Sluiskil binnenstroomden in het hoofdtoernooi overleefden de eer-
ste ronde. En daar waren opvallende verrassingen bij.
Zo schakelde Jozef Philipoom Jean Paul
de Bruijn, Dick Jaspers en Torbjörn Blom-
dahl uit. Philipoom verloor uiteindelijk in
de finale van Frédéric Caudron. Eddy
Leppens won met 3–2 van Martin Horn.
Eddy overleefde ook de tweede ronde
door met 3-2 te winnen van de Griek Ni-
kos Polychronopoulos. In de kwartfinale
was de latere finalist Jozef Philipoom te
sterk voor hem. De eerste grote verras-
sing van openingsronde was het verlies
van wereldkampioen Marco Zanetti. De
jonge Fransman Pierre Soumagne was
hem met 3-1 te glad af. Soumagne ver-
loor een ronde later van de Colombiaan
Alexander Salazar (wildcard). Raimond
Burgman wist met 3-1 te winnen van de
Duitser Christian Rudolph (wildcard). In
de volgende ronde verloor de Crystal
Kelly speler met 3-2 van latere halve fi-
nalist Torbjörn Blomdahl. Tayfun Tasde-
mir wist in de eerste ronde overtuigend

te winnen van de Peruaan Ramon Rodri-
quez en behaalde met mooi spel overtui-
gend de halve finale waar hij uiteindelijk
met 3-1 voor Frédéric Caudron moest
buigen.
Maar de grootste sensatie op de eerste
dag was toch wel de overwinning van
Jean van Erp op de Spanjaard Daniël
Sanchez. Van Erp stuurde op vrijdag-
avond laat met prima spel, een moyen-
ne van 2.000 en 3-1 in sets de Span-
jaard met een zware kater richting hotel.
In de volgende ronde verloor hij in een
zwaar bevochten strijd met 3-2 van de
Turk Tasdemir. De winnaar van het
jeugdtoernooi Glenn Hofman die van de
organisatie een wildcard had gekregen
verloor in de eerste ronde van de Belg
Roland Forthomme met 3-1 en kon, met
een ervaring rijker, de rest van het toer-
nooi de wedstrijden vanaf de tribune
aanschouwen.

Eerste divisie poule 1
Eekhoorn 1 wint van De Tipmast/De Vrachtkar
Op Camping De Eekhoorn behaalde
Eekhoorn 1 een 5-3 overwinning op De
Tipmast/De Vrachtkar uit Reusel. Van de
gastheren  moest alleen Rini Boeren ver-
lies incasseren. In 45 omlopen kwam hij
tegen Ad Vermeer niet verder dan 17-
45. Harrie Cas had eerder met 45-39
van Toine Dekkers gewonnen en John
Roovers kwam tegen René Peters tot een
45-45 remise. Met de 45-29 overwin-

ning van Eddy Willems op Tom Ronge
kwam Eekhoorn op vijf wedstrijdpunten.
Een speelronde eerder hadden de
Oosterhouters in Den Helder ook al een
puntje overgehouden aan de ontmoeting
met A.T.C. Zwart. Daar moest  Emillio
Sciacca van de thuisclub de eer met 43-
45 aan Rini Boeren laten. Ronny Brants
verloor met 40-45 van Eekhoorn kopman
Rini Boeren.
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Driebanden groot beker

DBC Geldrop onderuit tegen 
A1 Biljarts
In de nationale bekercompetitie drieban-
den groot verloor DBC Geldrop de eer-
ste wedstrijd tegen A1 Biljarts met 2-6.
De eredivisionist was incompleet dus
kreeg Frans van Nunen de punten ca-
deau. Benny Smits kwam er niet aan te
pas tegen Addy Wienk. Vader Piet Smits
deed het beter want hij snoepte de twee-
de set tegen Henk Blauwblomme met
15-14 (15). Gerben de Greef kon zoals
verwacht mocht worden niet op tegen
de 0.930 van Dick van Uum. De return
werd eveneens in De Mixx te Geldrop
gespeeld en deze keer was de uitslag 4-
4. Voor Frans van Nunen herhaalde het
scenario zich. Benny Smits herpakte zich
en won liefst twee sets van Addy Wienk.
Piet Smits boog via 1-2 voor de 1.100
van Henk Blauwblomme. Ook Gerben
de Greef (0.692) snoepte een setje van
Dick van Uum. 
Wapen van Eerschot verliest
van Maas/Las
In Sint-Oedenrode verloor Wapen van
Eerschot met 2-6 van Maas/Las Monta-

ge. Ad Heesakkers trad aan tegen reser-
ve Cor Jaspers en de Gemertenaar ver-
sloeg hem met afgetekende 3-0 cijfers.
Ad van der Aa kreeg met Christ van der
Smissen 1.551 de sterkste speler tegeno-
ver zich. Joop van den Hastenberg be-
gon met 15-13 (13) winst op Gerwin Va-
lentijn en ging in de tweede set met 14-
15 (11) onderuit. Van Hastenberg ein-
digde op 0.948. Gijs van Aarle snoepte
de laatste set van Barry van Beers, die
een serie van acht produceerde. De
terugwedstrijd werd aansluitend ge-
speeld en nu bleef Wapen van Eerschot
met 0-8 (2-10) aan de verkeerde kant
van de score. Martien van der Spoel had
de plaats van Cor Jaspers ingenomen en
nu was Ad Heesakkers via 2-1 de onder-
liggende partij. Christ van der Smissen,
serie van twaalf, presteerde met 1.666
weer prima tegen Ad van der Aa 0.800.
Ook Gerwin Valentijn won met 3-0 en
wel tegen Joop van Hastenberg. Barry
van Beers startte met 12-15 (10) verlies
tegen Gijs van Aarle maar daarna was
de eer voor de Bladelnaar.

Eerste divisie driebanden poule 2

Tonny Freriks Horeca Makelaars
onderuit tegen sterke tegenstanders

Speelronde 12. Capelle/IMD – Tonny
Freriks Horeca Makelaars 6-2. Hans de
Groot produceerde een serie van tien en
daar was Nico van den Heuvel niet te-
gen opgewassen. Peter van Mierlo ver-
sloeg Wiljan van den Heuvel met twee
caramboles verschil. Dezelfde marge
was er tussen Tom Persijn en Dirk Weer-
emans al gebruikten zij met 47 beurten
twee pogingen minder. Danny Breur
ging ondanks 1.054 en reeks van ne-
gen onderuit want Leon Smolders vertrok
met 1.216. 
Speelronde 13. Tonny Freriks Horeca
Makelaars – WAM Broek Haarlem 2-6.
René Dericks en Frans van Schaik ston-
den na negen omlopen op 12-12 maar

daarna liep de bezoeker uit naar 32-45
na 37 beurten (1.216). Nico van den
Heuvel boog met 27-45 (43) voor Arno
Peterson 1.046. Wiljan van den Heuvel
nam het initiatief tegen Huub Wilkowski
maar toen maakte deze zestien treffers
in vier omlopen. Wilkowski kwam met
een moyenne van 1.250 als beste van
iedereen uit de bus. Leon Smolders had
na negen pogingen al 21 punten achter
zijn naam staan. Aan de finish had hij
nog een marge van zes caramboles te-
gen Adri Demming: 45-39 (48). De
gasten uit Haarlem boekten een teamge-
middelde van 1.060. 
Tonny Freriks Horeca Makelaars heeft elf
punten na dertien wedstrijden.

Vlnr: Leon Smolders, Nico van den Heuvel, Wiljan van den Heuvel en René Dericks

Derde divisie driebanden poule 8

Van Esch Biljarts pakt punt in Bergeijk
Speelronde 12. Van Esch Biljarts/De Peel – La Plaza Hoensbroek 2 0-8. In dit duel
waren geen bijzonderheden van toepassing.
Speelronde 13. Bax – Van Esch Biljarts/De Peel 4-4. Gerard van Poppel versloeg
Ties van Esch en Wim van Bakel ging onderuit tegen Gerrit van Bakel. Ferdinand Put
0.760 bleek te sterk voor Wim Wellessen. Janus Houbraken had onvoldoende aan
0.714 want Paul Goelen zette 0.833 op het scorebord. 
Het Deurnese Van Esch Biljarts heeft twaalf punten na dertien wedstrijden.

Eerste divisie driebanden poule 2

W. van der Sanden sterk maar 
De Vrachtkar 2 zwakt af
Speelronde 12. WAM v.d. Broek Haar-
lem – W. van der Sanden 4-4. Frans van
Schaik 1.071 was een maatje te groot
voor de 0.833 van Serg van Gennip.
Huub Wilkowski boog via 0.939 voor
de 1.363 van Richard Berkelmans.
Adrie Demming redde het niet tegen de
1.046 van Marc Roofthooft. Sanders
Vloerenshop – De Vrachtkar 2 6-2. San-
der Jonen had voldoende aan 0.818
om Jan van Lierop voor te blijven. Ruud
Hölscher kwam met een prima moyenne
van 1.406 voor de dag. Wim van den
Berg bleef Rob Mans twee caramboles
voor. Frans de Vries was de enige bij de
thuisploeg die niet wist te winnen want
Eric Hendrickx vertrok met de 0.937
winst. 
Speelronde 13. De Vrachtkar 2 - Capel-
le/IMD 0-8. De gasten waren met een
temmoyenne van 1.028 een klasse be-
ter. Danny Breur 1.500 en Peter van
Mierlo 1.216 maakten indruk in Reusel.
W. van der Sanden – De Liefhebber 6-2.
Lambert Willems won van Groen maar
Serg van Gennip verloor van Bart Ceule-
mans. Richard Berkelmans bleek in vorm
met vijfenveertig treffers na 32 beurten
dat leverde 1.406 op. Met onder ande-
re een serie van negen maakte Marc

Roofthooft (1.125) het succes compleet
met zijn 45-37 zege na veertig omlopen
tegen Tom Beemsterboer.    
Na dertien wedstrijden staat W. van der
Sanden op tien punten. De Vrachtkar 2
bivakkeert met acht punten daar net on-
der op de voorlaatste positie. 

Richard Berkelmans: moyenne van
1.363 en 1.406Eerste divisie driebanden poule 1

Particolare verslaat Corfu
Speelronde 12. Geld & Gezin Oss –
Particolare 4-4. De prima partij tussen
Marti Hermse en Marc Celen eindigde
na 29 beurten in 45-35. Dat betekende
voor de winnaar 1.551 en voor Celen
behalve 1.206 ook nog een serie van
tien. Riny Zwiers verloor met 36-45 (45)
van Wilco van Wijk. Het beste duel ging
tussen René Wijnen en Rudy de Laet. Na
maar 29 pogingen stond het 45-39 en
dat bleek goed voor respectievelijk
1.551 en 1.344. Corfu – Jumbo War-
mond 0-8. Zelfs beste speler Wil Janssen
(0.944) bleef bij de thuisploeg met lege
handen. Bij de gasten realiseerde Erik
Vijverberg namelijk 1.250 en Peter
Vlaar was met 1.022 te sterk voor Toine
Henskens.
Speelronde 13. Particolare – Corfu 5-3.
In Wapen van Eerschot deelde Marcel
van Berkel de buit met Toine Henskens
want Henskens produceerde in de na-
stoot zijn ontbrekende treffer.  Wilco van
Wijk speelde tegen uitblinker Freddy
Staelens. Deze Belg produceerde 45 ca-
ramboles na slechts dertig omlopen en
was goed voor 1.500 en een opvallen-
de serie van vijftien. Dat betekende een

verbetering van het seizoenrecord in de
eerste divisie. Tussenstand derhalve 1-3
voor Corfu. Marc Celen versloeg vervol-
gens Wil Janssen en Rudy de Laet bleek
met 1.125 een maatje te groot voor de
0.925 van Michel van Camp. 
Na dertien wedstrijden heeft Particolare
twaalf punten en Corfu staat voorlaatste
met negen punten.

Freddy Staelens van Corfu: serie van
15. Foto: VES-AJH

www.biljartpoint.nl

Melody Amber laat Duotrans voor gaan
In de eerste divisie poule 2 gingen voor Melody Amber tijdens de thuiswedstrijd te
Waalwijk tegen Duotrans kostbare punten verloren. Eep Veer was de enige speler
van de thuisclub die succes had. Met 45-39 kreeg hij Jos Verheyen op de kienen. Fer-
di de Bruijn was tegen Gert Jan van der Veen dicht bij een overwinning, maar ver-
loor ongelukkig met 44-45 uit 41. De 1.187 van Wim van Cromvoirt was ook niet
voldoende om tegen Karl Heinz Gertzen aan de goede kant van de score te blijven
(38-45). Ondanks de serie van tien die Jos Bongers liet bijschrijven was hij kansloos
tegen de Duitser Stefan Galla (2.142) en verloor in 21 beurten met 24-45.

Het laatste biljartnieuws lezen 
35.000 biljartliefhebbers in
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Vijfkamp in Haarlo

Enorme belangstelling tweede 
INKADA Grand Dutch

Een groot succes, met enorme belang-
stelling. Zo kun je in het kort het spekta-
kel dat in Haarlo werd afgewerkt, noe-
men. Vooral regionaal heeft dit toernooi
een enorme indruk achter gelaten. “Te-
recht”, zegt toernooivoorzitter Bennie
Deegens. “Dit is toch het meest presti-
gieuze evenement van de KNBB. Een
toernooi dat wordt gehouden in een fan-
tastische accommodatie, waar de spe-
lers ook kunnen overnachten. Juist in een
dergelijk zwaar toernooi, waar spelers
13 uur aan de tafel staan, is verzorging
heel belangrijk. Even je terug kunnen
trekken na een partij. Even jezelf zijn,
zonder dat iemand je aanspreekt. De
accu weer even opladen. Ook de mas-
sagetafel van Lucia Peltenburg en Corine
Klijn doen daarbij een duit in het zakje.
Heel veel media heeft zich hier in Haar-
lo op dit toernooi gestort. RTV Gelder-
land had een prachtige reportage, even-
als RTV Flevoland. Radio Berkelland had
een rechtstreekse uitzending van 3 uur,
met presentator Bas te Velthuis. De regio-
nale kranten De Stentor, De Gelderlan-
der en Tubantia, hebben elke dag een
artikel geschreven, niet alleen over het
biljarten maar ook de organisatie er om-
heen. En wat te denken van de internet
uitzendingen via www.biljartenborcu-
lo.nl. Dankbetuigingen vanuit de hele
wereld hebben ons bereikt. Als iemand
nog durft te zeggen dat de biljartsport
geen kijksport is, wordt het door cijfers

en reacties wel gelogenstraft. We heb-
ben bijna 29.000 bezoekers gehad.
Meer dan 100.000 pageviews uit, let
op 76 !!! landen. Fantastische getallen
hoe je met dit medium de kijkers kunt be-
reiken. Landen als Amerika, Engeland
staan zelfs in de top tien. Hong Kong,
Japan, ja zelfs onze militairen in Pak-
istan hebben zitten kijken. Men krijgt mij
niet zo gauw stil, maar dit is toch gewel-
dig? Zelfs een reactie van een invalide
man raakte mij diep. Hij vond het gewel-
dig dat er eindelijk weer eens een mooie
partij Libre te zien was. Dit was al zo-
lang geleden, hij had ervan genoten.
Complimenten aan het team, Gerard ten
Lohuis, Geoffrey Molenschot, Henny Sie-
merink en Brian ter Braak”. Tekst en foto:
www.biljartenborculo.nl

Gerard ten Lohuis
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Vijfkamp weer groot succes in Haarlo

Henri Tilleman indrukwekkend tijdens 
INKADA Grand Dutch Event

Het tweede Nederlands kampioenschap Vijfkamp is weer teneinde. Een
geweldig succes volgens de kenners. “Zelden vind je zoiets moois, zoals
hier bij Café Restaurant Prinsen in Haarlo”, aldus een zeer enthousiaste
voorzitter van de sectie carambole, KNBB, Jaap Labrujere. “Warmte, uit-
straling, kameraadschap, kortom een enorme exposure van dit evene-
ment, waar een groot compliment op zijn plaats is naar de organisatie.”
De analyse van de voorzitter klopte. 

Ook sportief was het een groot succes.
Spelers kwamen tot fantastische per-
soonlijke resultaten, juist door deze in-
grediënten. Maar ook de arbiters en
schrijvers hebben een groot compliment
verdiend. Ook voor hen was het een
marathon van dertien uur per dag. En
wat te denken van de wedstrijdleiding
die overuren moesten maken. Vooraf
waren er vijf nationale titels te verdie-
nen. Libre, bandstoten, ankerkader
47/2, ankerkader 71/2 en natuurlijk de
allround titel. Grote man tijdens deze
NK vijfkamp was Henri Tilleman. In de
poulewedstrijden rekende hij eerst af
met René Luijsterburg (8-2), daarna
moest Michel van Silfhout met 7-3 zijn
meerdere erkennen in de grootmeester.
Nadat hij in de derde ronde al vrij snel
op 6-0 kwam tegen Martien van der
Spoel, liet de Drontenaar de touwtjes
wat vieren. Henri Tilleman: “Ik was hier-
door zeker van een finaleplaats, ook ge-
zien de ontwikkelingen op de andere ta-
fels. Twee punten meenemen naar de fi-
nale was het doel, om vervolgens niet te-
veel energie te steken in de laatste twee
partijen. In de finalepoule moet ik er
weer staan.” De eerste wedstrijd ging
moeizaam tegen John van der Stappen.
Het werd een benauwde 6-4 zege,
waarbij de laatste partij Libre, de beslis-
sing moest gaan brengen. Tilleman
kwam met de schrik vrij en won in 1
beurt met 400-294. De droomfinale Je-
an-Paul de Bruijn – Tilleman was voor de
organisatie uitgekomen. De Bruijn, die
drie moeizame overwinningen boekte
van 6-4, begon evenals Tilleman uitste-
kend aan de finaleronde. Michel van
Silfhout werd met een prachtige 8-2 ze-
ge aan de kant gezet. Het beloofde wat
voor de finalewedstrijd tegen Tilleman,
althans dat waren de verwachtingen.
Geconcentreerd begon De Bruijn aan
de eerste partij ankerkader 71/2. Toen
hij op 176 van de 200 te maken caram-
boles kwam, gaf niemand nog een cent
voor Tilleman. Met een tweede duel drie-

banden er achteraan kon het wel eens
snel 4-0 worden voor de Zeeuw. Met een
slotserie van 133 maakte Tilleman de
partij echter uit en won alsnog doordat
De Bruijn de nastoot miste. Hoe anders
loopt het dan en kan een wedstrijd kante-
len. Waar niemand rekening mee hield
gebeurde toch. Henri Tilleman won het
driebanden, in een wel zeer spannende
partij met 40-38. Niets ten nadele van
het uitstekende spel van Tilleman, maar
op dat moment was het verzet gebroken.
In het bandstoten veerde Jean-Paul de
Bruijn nog even op, maar ook deze titel
ging aan hem voorbij. Met een 10-0
nederlaag moest hij genoegen nemen,
waarbij moet worden aangetekend dat
de onderlinge verhoudingen, dichter bij
elkaar lagen dan de 10-0 laat zien. De
Bruijn:” Ik zat er doorheen. Ik kon het
niet meer opbrengen, maar Henri was
geweldig en een terechte winnaar. Hij
heeft de hele week zeer goed en gecon-
centreerd gespeeld.” Het was inderdaad
indrukwekkend wat Tilleman liet zien. Als
een locomotief bleef hij op het goede
spoor. Van de vijf nationale titels verover-
de hij er vier. Twee titels, het ankerkader
71/2 en het ankerkader 47/2 moest hij
overlaten aan respectievelijk zijn teamge-
noot van Cubri/Etikon, Dave Christiani
en de ander aan John van der Stappen.
Voor Van der Stappen was het wel een
heel bijzondere verrassing, omdat hij in
eerste instantie niet tot kampioen van
Nederland werd uitgeroepen. Door een
programma technische fout, die al in het
begin moet zijn ontstaan, werden twee
behaalde partijpunten niet toegerekend.
Alles is recht gesproken met de betreffen-
de spelers en ze hebben dit incident zeer
sportief opgepakt. Henri Tilleman: ”Dit
kan gebeuren. We zijn allemaal mensen
en vrijwilligers. Het is alleen jammer voor
John zijn huldiging. Ik weet zeker dat ze
daar nog wel wat op vinden. De dia-
mant van dit toernooi is hierdoor zeker
niet minder gaan stralen.” Dat er gewel-
dig werd gespeeld blijkt wel uit de moy-

ennes die de spelers behaalden. Wat te
denken van René Luijsterburg. Hij werd
vijfde in de eindrangschikking van het
bandstoten met een gemiddelde van
15.63 !!! Ook de geweldige prestaties
van Michel van Silfhout in het ankerk-
ader 71/2 mochten er zijn. Twee partij-
en maakte hij achter elkaar uit in één
beurt wat een geprolongeerde serie van

400 betekende ! Ook het duel van Jean-
Paul de Bruijn in het driebanden was van
wereldklasse. Veertig treffers in dertien
beurten en dus een moyenne van
3.076!! 
Henri Tilleman voelde zich de gelukkig-
ste man van de wereld. “Ik heb heel veel
titels gewonnen in mijn leven. Nationale
en internationale. Het Europees kampi-
oenschap, voor teams afgelopen jaar in
Ronchin is op teamniveau het mooiste
wat ik heb beleefd. Deze individuele ti-
tel, is de mooiste uit mijn loopbaan. Alles
klopte. De entourage, de belangstelling
en natuurlijk ook mijn spel. Ik heb er veel
voor getraind en ben vaak ’s nachts wak-
ker geworden, hiervan. De droom is wer-
kelijkheid geworden. Echt prachtig.” 
Tekst en foto: www.biljartenborculo.nl
NNKK  VViijjffkkaammpp

Pnt PP Prop.moy
1. Henri Tilleman 6 23 172.70
2. Jean-Paul de Bruijn 4 14 149.95
3. John van der Stappen 2 14 113.14
4. Michel van Silfhout 0 9 135.22
5. Dave Christiani 4 22 127.74
6. Martien van der Spoel 4 18 103.55
7. René Luijsterburg 2 14 132.80
8. Peter Volleberg 2 8 82.06

NK Libre
1. Henri Tilleman 10 285.71 400
2. René Luijsterburg 6 226.29 400
3. Jean-Paul de Bruijn 6 175.89 400

NK Ankerkader 71/2
1. Dave Christiani 8 40.90 189
2. Michel van Silfhout 6 47.63 200
3. Henri Tilleman 6 34.00 149

NK Ankerkader 47/2
1. John van der Stappen 8 63.13 227
2. Henri Tilleman 6 92.17 250
3. Dave Christiani 6 84.46 250

NK Bandstoten
1. Henri Tilleman 9 13.59 76
2. Michel van Silfhout 7 14.64 55
3. Jean-Paul de Bruijn 6 14.86 77

Driebanden
1. Martien van der Spoel 10 1.136 9
2. Jean-Paul de Bruijn 8 1.329 11
3. John van der Stappen 8 1.141 9

Derde divisie driebanden poule 8

Koploper De Zwaantjes '82/3 met
voorsprong van drie punten
Speelronde 12. DBC Geldrop – Bax 4-4. Piet Smits 0.945 streed een boeiend ge-
vecht met Wim van Bakel 0.729. De Zwaantjes '82/3 – MBA 6-2. Peter van der
Heijden verloor ondanks 0.809 van Willem van Arkel 0.833. Roger de Kleine won
met 0.760 en Christiaan Steenbakkers was succesvol via 0.681. Piet Daniels had
helaas geen tegenstander. Couwenberg/De Vrachtkar – Keukens Jan Coninx 8-0.
Hans van Lierop baarde opzien met een serie van tien. 
Speelronde 13. Alwako/De Valk – De Zwaantjes 82/3 4-4. Piet Daris had onvol-
doende aan 0.848 want Roger de Kleine vertrok met de winst en hij scoorde 1.060.
Zijn kopman Peter van der Heij-
den zette 0.714 op het bord.
MBA – DBC Geldrop 0-8. Willem
van Arkel boog met 26-35 (43)
voor Gerben de Greef. De Vracht-
kar 3 – Reuver '03/2 6-2. Frede
Nielsen kwam met 0.882 goed
voor de dag. Frans Blankers
0.875 redde het niet tegen Jac-
ques Verheyen 1.093. La Plaza
Hoensbroek 2 –
Couwenberg/Vrachtkar 2-6. Eer-
ste man Tom Ronge verzamelde
de 35 caramboles na 43 beurten. 
Na dertien duels heeft lijstaanvoer-
der De Zwaantjes '82/3 22 pun-
ten verzameld. DBC Budel volgt
op drie punten en
Couwenberg/Vrachtkar staat
daar weer drie punten achter.
Onderaan nemen drie Limburgse
teams de laatste posities in.   

Hans van Lierop: serie van 10. Foto: Frank
Sanders, www.quadphotos.eu 
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Zanger Ad Koorevaar
Voor al uw feesten en partijen
Ook voor demonstraties en biljartlessen

Tel.: 06 - 21 51 58 97
adkoorevaar@12move.nl • www.adkoorevaar.com

Hoofdsponsor 
gezocht
Wegens persoonlijke redenen heeft
DAS Koerier zich teruggetrokken als 
hoofdsponsor. Stichting Biljart Promo-
tie Veldhoven is voor de toekomst dan 
ook op zoek naar een nieuwe hoofd-
sponsor en subsponsors. 
Geïnteresseerden gelieve contact op
te nemen met Petra Strijbos, 
telefoon 040-2545726 of 
p.strijbos1@chello.nl

Negende editie georganiseerd in Veldhoven 

Wisselbeker NK Biljarten voor 
VG-Teams mee naar Haarlem

Kampioen Het Groene Laken. Foto: C. Raats. 
Zie voor alle foto’s http://compura.nl/nkbiljart/

Vanaf zaterdagochtend was de spanning te voelen in de Genderhal van
Congrescentrum Koningshof te Veldhoven. Na een wervelende lichtshow
van DDJZONTOUR werd de officiële openingsstoot verricht door wethou-
der Jack Tops.

Op zaterdag werden er in 2 poules ge-
speeld en op het einde van de dag was
er duidelijk wie er voor de eerste vier
plaatsen gingen strijden. Dit werd op de
feestavond bekendgemaakt.  Drie Bra-
bantse teams zouden het op zondag op-
nemen tegen één team uit Haarlem. Na
ook zondag heel wat mooie partijen te
hebben gezien, kwam er de wedstrijd
om de derde plaats tussen De Vrolijke
Stoters en Ons Genoegen. Dit werd met
glans gewonen door het team uit Cuijk. 
Daarna kwam natuurlijk de belangrijkste
wedstrijd waarin beslist zou worden wie
zich Nederlands kampioen 2008 mocht
gaan noemen. Het toeval is dat dit ook
de finalepartij van vorig jaar was. De
twaalf spelers hadden zich over de zes
tafels verdeeld en al snel wist een speler
van Het Groene Laken zijn duel in winst
om te zetten. Het team Goed Geplaatst
had daar al snel een antwoord op, zij
hadden hun titel te verdedigen. De strijd
bleef spannend tot de laatste partij tus-
sen de spelers op koppositie Shirley van
de Hooff en Chris Otte. Shirley wist haar
achterstand nog een paar caramboles in
te lopen maar uiteindelijk maakte Chris
toch de laatste treffer met als gevolg dat
het team Het Groene Laken de wisselbe-
ker mee naar Haarlem mag nemen en
volgend jaar terugkomt om de titel te ver-
dedigen.
Iedereen heeft weer genoten van een
weekend vol topbiljart en gezelligheid in
een accommodatie die niet onderdoet
aan wedstrijden tussen de wereldtop.

Stichting Biljart Promotie Veldhoven is
dus ook weer heel erg blij met dit ge-
slaagde evenement en hoopt dat er voor
de komende editie voldoend sponsoren
te vinden zijn om er een nog grootser
evenement van te kunnen maken. Dit om-
dat het aanstaande NK de tiende editie
wordt.
Tekst: Petra Strijbos 
De einduitslag is geworden:
1. B.C. Het Groene Laken, Haarlem
2. B.C. Goed Geplaatst, Duizel
3. B.C. De Vrolijke Stoters, Cuijk
4. B.C. Ons Genoegen, Roosendaal
5. B.C. De Reiger, Heerhugowaard
6. B.C. Pommerans, Oirschot
7. B.C. Providentia, Heeze
8. B.C. 1 en nog 5, Oegstgeest

Bandstoten 1e klasse
Dennis Polman wint
voorwedstrijden 
Ongeslagen wist Dennis Polman uit Ros-
malen zich te plaatsen voor de finale van
het NK bandstoten 1e klasse dat van 3
t/m 5 april gehouden wordt in Almere.
In de laatste wedstrijd schudde hij naaste
concurrent Alex Ulijn van zich af.
Eindstand
Naam Pnt Moy H.S.
1  Dennis Polman Rosmalen 12 6,59 35
2  Alex Ulijn Berlicum  8 5,04 39
3  Tonny v.d. Wetering Boekel 6 4,33 20
4  Cees van Eindhoven Schijndel 2 2,41 18
5  Harrie de Groot Zeeland 2 2,07 16 

Driebanden klein hoofdklasse van 27-2 t/m 1-3

NK in Het Wapen van Eerschot 
te Sint-Oedenrode
Vereniging Het Wapen van Eerschot or-
ganiseert in het gelijknamige biljartcen-
trum aan Mgr. Bekkersplein 2 te Sint-Oe-
denrode het NK driebanden klein hoofd-
klasse. In deze klasse zijn de moyenne-
grenzen 0.750 tot 1.000 en de partijen
worden beslist over veertig caramboles.
Harrie Meijer uit Wehl bezet met 0.975
de eerste positie op de plaatsingslijst. Hij
wordt gevolgd door Wilco Meusen, die
vorig jaar het NK driebanden klein eer-
ste klasse op zijn naam bracht. Met ho-
recaondernemer Jan Vos van biljartcen-
trum 't Vossenhol uit Daarlerveen ver-
schijnt een alom bekende driebanden-
speler aan de start. Leo Koomen
(Zwaag) heeft een biljarthandel en geeft
ook biljartles en hij bezet middels 0.925
de vierde plek. Met Martin Wensveen uit
Delft verschijnt een collega van Jan Vos
aan de tafel. Nummer zes Michael Zwa-
kenberg verdedigt de kleuren van vere-
niging De Wellse Vaert. Hennie Klaas-
sen en Hein van Diek sluiten de rij maar

mogen zeker niet onderschat worden.
Zo bleef Van Diek plaatselijk favoriet Pie-
ter Hulsen voor in de regiofinale. De
wedstrijdleiding is in vertrouwde handen
van Ton Rovers. Er wordt gespeeld op
Verhoeven biljarts, voorzien van Simonis
rapide 300 lakens en Super Aramith Pro
Cup ballen. Het NK start vrijdag 27 fe-
bruari om 12.00 uur en duurt tot onge-
veer 22.00 uur. Zaterdag gaan de drie-
banders om 11.00 uur van acquit en
sluit men om circa 19.00 uur af. Zondag
1 maart begint het tweede gedeelte van
ronde zes om 11.00 uur. De slotronde
vindt plaats om 12.30 en 14.30 uur. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Harrie Meijer Wehl De Ploeg 0.975
2. Wilco Meusen Maastricht KOT ’50 0.948
3. Jan Vos Daarlerveen Carambole 0.930
4. Leo Koomen Zwaag Entree 0.925
5. Martin Wensveen Delft Delft 0.908
6. Michael Zwakenberg Ossendrecht De Wellse Vaert 0.895
7. Hennie Klaassen Almere Almere '83 0.868
8. Hein van Diek Arnhem DVS 0.865

Bondsraad 17 januari 2009

De KNBB gaat de goede kant op
Op zaterdag 17 januari kwam de Bondsraad van de Koninklijke Neder-
landse Biljartbond in Haarlo, bijeen. Deze keer was als locatie gekozen
voor Haarlo zodat men in ieder geval ook even bij de Inkada Grand Dutch
aanwezig kon zijn, wat vele bondsraadsleden en bestuurders ook hebben
gedaan. 
In tegenstelling tot de vorige bondsraad
van 13 december 2008, die geheel in
het teken stond van het bespreken van
de uitkomsten van de Commissie Bos,
was er op deze bondsraad een zeer po-
sitief gevoel van saamhorigheid te her-
kennen. Na alle discussies van de afge-
lopen maanden over met name welke
richting de KNBB op moet gaan, de ge-
wenste financiële transparantie en het ui-
ten van een gebrek aan vertrouwen kun-
nen we nu constateren dat de KNBB ein-
delijk een keerpunt heeft bereikt en dat
men gezamenlijk een nieuwe weg wil in-
slaan. De vergadering verliep dan ook
in goede harmonie en alle secties gaven
duidelijk aan dat ze nu een streep willen
zetten onder het verleden en er samen
voor willen gaan om de KNBB en de bil-
jartsport weer op te bouwen.
Op de bondsraad van 13 december is
besloten dat de KNBB naar een andere
organisatievorm zal gaan, namelijk het
zogenaamde mengmodel. Tevens is op
deze vergadering besloten dat het huidi-
ge bondsbestuur de opdracht krijgt om
het komende half jaar dit mengmodel
verder uit te werken zodat er op de
bondsraad van 13 juni 2009 duidelijk-
heid is over de implementatiefase, juridi-
sche, fiscale en andere aspecten. Op de
bondsraad van 17 januari is besloten
dat er twee vertegenwoordigers uit de
bondsraad het bondsbestuur zullen
ondersteunen in de verdere uitwerking
van het mengmodel.
Dat het duidelijk merkbaar is dat er een
positieve stemming binnen de KNBB
heerst blijkt ook uit de door de Bondraad
aangenomen plannen en begroting. De
plannen die aangenomen zijn betekenen
onder meer dat de KNBB aan een verde-
re professionalisering van topsport gaat
werken, dat er een duidelijk en transpa-

rant vrijwilligersbeleid komt en dat er
naar een intensieve samenwerking van
de bureaus met de NJBB (Nederlandse
Jeu de Boule Bond) wordt toegewerkt. Dit
met als doel de dienstverlening naar de
leden te optimaliseren.
Naast deze plannen is er ook een jaar-
actieplan aangenomen waaruit blijkt dat
de KNBB weer op de goede weg is. Zo
komen er nieuwe opleidingen, nieuw ac-
commodatiebeleid, een belonings-
systeem (vergelijkbaar met de kleurban-
den binnen bijvoorbeeld de sport Judo)
en een internet tv biljartkanaal onder de
noemer biljarten.tv.

Al met al is het positief om te constateren
dat na enkele moeilijke jaren de KNBB
en daarmee de biljartsport door het diep-
tepunt heen is en er nu een periode aan-
breekt van nieuw elan dat in het teken
staat van de biljartsport en biljartspelers,
want daar gaat het uiteindelijk om.

www.biljartpoint.nl

Finale 3e klasse jeugd Zuid-
Nederland afd. 1 en 2
Erwin Ligtenberg op
moyenne bij Entree
Edwin Ligtenberg is bij Biljartcentrum En-
tree aan de Bredaseweg 40-42 te
Oosterhout kampioen geworden in de
derde klasse libre jeugd van de regio
Zuid-Nederland. Samen met Martijn
Bastiaansen eindigde hij op acht punten.
Dankzij een beter gemiddelde kon hij de
titel naar zich toe halen.
Naam Vereniging Pnt Moy. H.S.
1.  Erwin Ligtenberg ‘’t Vaartje 8 2,516 15
2.  Martijn Bastiaansen O.B.F. 8 2,201 16
3.  Kevin Voermans VOP-De Witte Hoeve6 2,357 25
4.  Edwin Ligtenberg ‘’t Vaartje 6 2,191 12
5.  Michelle Elbers De Vriendenkring 2 1,924 14
6.  Dennis van Oers Amorti 0 1,779 22
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Libre klein hoofdklasse 

NK in ‘t Vrijthof te Oirschot van 27
februari tot en met 1 maart 
Vereniging ’t Vrijthof Libre is van 27-28 februari en 1 maart verantwoor-
delijk voor de organisatie van het NK libre klein topklasse. Dit evenement
is  mede in het kader van het vijfenzeventig jarig bestaan van deze vereni-
ging naar Molenstraat 6 te Oirschot is gehaald. Bij haar 60-jarig bestaan
werd het NK in de overgangsklasse libre junioren georganiseerd. Toen
bleek de accommodatie van deze vereniging uitstekend geschikt voor een
dergelijke titelstrijd.

Biljartvereniging ‘t Vrijthof Libre wil het
75-jarig bestaan in 2009 op grootse
wijze vieren. Het binnenhalen van dit
Topklasse toernooi, waar de beste biljar-
ters van Nederland samenkomen om uit
te maken wie zich nationaal kampioen
mag noemen, is wel het hoogtepunt. La-
ter in het jaar zullen nog meerdere acti-
viteiten en festiviteiten plaatsvinden zo-
als de kampioenschappen van Oirschot
en een grootse feestavond voor de le-
den. Peter Kreijveld, secretaris/pen-
ningmeester van de vereniging, Theo
van der Heijden lid van de vereniging
en Frans Smetsers van caféé ’t Vrijthof
hebben alles in het werk gesteld om dit
toernooi naar Oirschot te halen. We zijn
naar het hoofdkantoor van de Konink-
lijke Nederlandse Biljartbond in Nieuw-
egein geweest. Na veel onderhandelen
en met het geven van allerlei garanties is
het ons gelukt om deze kampioenschap-
pen naar Oirschot te halen. Dit NK is
een prachtkans om de biljartsport in Oir-
schot te promoten. De zaal zal worden
omgetoverd in een heuse biljartarena,
waar iedereen gratis kan komen kij-
ken””, aldus Peter Kreijveld.
In de topklasse zijn de moyennegrenzen
35.00 tot 60.00 en de partijen gaan
over 350 caramboles. Met Martien van
den Tillaart heeft zich iemand uit het na-
burige Middelbeers geplaatst en dat is
altijd leuk voor de organisatie. Vereni-
ging Horna is met twee spelers goed ver-
tegenwoordigd. Eerste reserve is Piet

van Dooren, die zijn kunsten wekelijks
bij Dubac in Duizel vertoont. Op vrijdag
27 februari is de aanvang om 11.00
uur. De wedstrijden duren dan tot laat in
de avond. Op zaterdag wordt eveneens
om 11.00 uur van start gegaan en dan
staat het eerste deel van ronde zes om
19.00 uur op het programma. Zondag
vallen de beslissingen om 11.00 uur,
13.00 uur en 15.00 uur. 
Op de website www.hetvrijthoflibre.nl
kunt u het NK op de voet volgen want
deze site wordt van dag tot dag bijge-
houden. Op www.hetvrijthoflibre.nl is
nog veel meer informatie over de vereni-
ging, de accommodatie en het jubileum
te vinden.  
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Martien van den Tillaart Middelbeers Wapen v Liempde70.00

2. Wouter Heida Zwaag Horna 65.62

3. Robert van Stevendaal Vogelwaarde Den Ouden Arend63.66

4. Wim Ooteman Obdam Horna 57.06

5. Alexander van Zanten Groningen De Harmonie 53.00

6. Cor van de Groep Bunschoten De Poedel 52.36

7. Edgar de Hek Nieuwegein Hektisch 52.02

8. Ronald van Gooswilligen Doetinchem De Veemarkt 48.83

Res. 1. Piet van Dooren Lommel (B) Dubac 54.60

Res. 2. Hans Borst Rijpwetering De Plas 57.51

Res. 3. George Kenter Hillegom De Musketiers 52.15

Bandstoten 4e klasse 
Kempenland 30-1 t/m 1-2
Districtsfinale in 
't Vrijthof te Oirschot
Met Bart Kanen (1.53) als hoogstge-
plaatste speler begint op 30 januari de
eindstrijd district Kempenland in de vier-
de klasse bandstoten klein. Dit toernooi
wordt gehouden in café 't Vrijthof aan
Molenstraat 6 te Oirschot. In de vierde
klasse zijn de moyennegrenzen 1.00 tot
1.50 en de partijen worden beslist over
veertig caramboles. Op vrijdag 30 janu-
ari is de aanvang 19.00 uur en zater-
dag en zondag om 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Bart Kanen D’n Engel 1.53

2. Geert Jan Hems 't Vrijthof Libre 1.45

3. Albert Hoppenbrouwers Amorti 1.44

4. Hans Honing BV Mierlo 1.42

5. Willem Hoppenbrouwers 't Centrum 1.41

6. Wim van de Broek De Ster 1.39

7. Jan Baselmans De Drie Eiken 1.37

8. Frans Verhoeven La Carambole ’54 1.33

Res. 1. René van Bokhoven Karper '83 1.37

Res. 2. Ad Loos De Drie Eiken 1.33

Bandstoten 4e klasse NON
afdeling 2 van 6-8 februari
Regiofinale in 
Duiven
In café De Tol aan Rijksweg 19 te Duiven
vindt van 6 tot en met 8 februari de regi-
ofinale Noord-Oost Nederland van afde-
ling twee in het bandstoten klein vierde
klasse plaats. Met een gemiddelde van
1.63 heeft J. Jansen van BCA uit Almelo
zich als beste weten te plaatsen. De aan-
vang is op vrijdag 6 februari om 18.00
uur. 
Naam Vereniging Plaats Gem
1. J. Jansen BCA Almelo 1.63
2. R. Straaten Deventer '83 Deventer 1.62
3. G. Dunnink Dorpzicht Epe 1.62
4. J. van Hummel De Tol Duiven 1.44
5. R. Oosten DVO Enschede 1.43
6. M. Bourgondiën 't Centrum Zelhem 1.35
7. D.J. Veldkamp Op d’n Timp Aalten 1.30
8. F. Doeschate ’t Stuupke Haaksbergen 1.23

Vierde divisie driebanden poule 8

Wisselend succes TMC Group 
en DAB Geldrop
Speelronde 12. TMC Group – Rosma-
len/De Hazelaar 4 6-2. Bij de thuis-
ploeg was Jan Spruijt na veertig beurten
aan zijn 25 caramboles en dat leverde
0.625 op. Arnold van der Linden zag
Karel Dekkers tot eenzelfde prestatie ko-
men tegen hem. ’t Rijens Vat – DAB
Geldrop 6-2. Gunther Vastré realiseerde
op zijn eigen matchtafel 0.588. 
Speelronde 13. DAB Geldrop – De
Westhoek/Leijtens 4-4. Ad Dijstelbloem

0.806 en Jan Peters 0.833 zegevierden
in thuisbasis De Mixx. Gerbert van de
Lee 0.961 en Gerard Bunschoten ver-
trokken met de winst. Eekhoorn 7 – TMC
Group 8-0. De winnende formatie had
met Herman Verwijmeren 0.675 en Van
Wanrooij, serie van zeven, twee belang-
rijke steunpilaren. 
TMC Group heeft na dertien wedstrijden
zestien punten verzameld. DAB Geldrop
staat daar drie punten achter. 

Bandstoten 4e klasse district Venlo

Roland Michels vroeg kampioen in
thuisbasis De Herströat te Horst

Met Roland Michels had de organiserende vereniging BC De Jordaan een
op de eerste plek geplaatste speler tijdens de eindstrijd bandstoten klein
vierde klasse van het district Venlo. In zijn thuislokaal café-biljart De Her-
ströat in Horst voldeed Michels volledig aan de verwachtingen. 

Het was dan ook Roland Michels die in
de tweede ronde met veertig carambo-
les na slechts twaalf beurten via 3.33 de
kortste partij van het toernooi op zijn
naam zette. Een  ronde later zorgde hij
met veertien treffers voor de hoogste se-
rie van het weekend. Na vier ronden
leidde Michels met de volle acht punten
en 2.02 als moyenne. Leon van der Heij-
den volgde namens De Peel op één punt
achterstand. Van der Heijden ging ver-
volgens onderuit en nu had Roland Mi-
chels een voorsprong van twee punten
op naaste achtervolger Wim Vloed-
mans. In de voorlaatste sessie viel de be-
slissing al. Michels bleef Van der Heij-
den met 40-29 (28) de baas en Vloed-
mans ging onderuit tegen Piet Gom-
mans. Daarmee was de titel met de

maximale twaalf punten reeds voor Mi-
chels. De strijd om de tweede plaats was
echter nog volledig open. Omdat Wim
Vloedmans in de slotronde kampioen Ro-
land Michels middels 40-37 (46) zijn eni-
ge nederlaag toebracht, miste Leon van
der Heijden net de boot voor de regiofi-
nale. Deze wordt van 6 tot en met 8
maart gehouden bij De Zwaan in
Middelbeers.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Roland Michels De Jordaan 12 1.59 14
2. Wim Vloedmans De Poedelhaters 10 1.27 8
3. Leon van der Heijden De Peel 9 1.16 7
4. Henk Vervuurt De Jordaan 6 1.32 11
5. Ger Derks 't Pleintje 6 1.31 9
6. Ton Schuurmans 't Klötske 6 1.29 11
7. Paul Megens De Pruuvers 4 1.08 11
8. Piet Gommans DOS Venraij 3 1.14 11

Nat. voorw. bandstoten klein
1e klasse
Tien punten Roger
de Kleine in Tegelen
Tijdens nationale voorwedstrijden band-
stoten klein eerste klasse behaalde Roger
de Kleine tien punten. De speler van De
Zwaantjes '82 verloor in café-biljartzaal
Van Tienen te Tegelen alleen van Ger
van Deur. Die eindigde met zeven pun-
ten als tweede maar realiseerde via
4.17 wel het beste moyenne. Met een
klasse van 3.50 tot 6.00 onvoldoende
voor verder succes.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Roger de Kleine De Zwaantjes '82 10 3.86 30
2. Ger van Deur Reuver '03 7 4.17 30
3. John Titselaar De Oase 4 3.64 19
4. Peter Hendriks De Peel 3 3.05 22

Nat. voorw. driebanden
extra klasse 27/2 t/m 1/3
Topdriebanden in 
De Mixx te Geldrop
Vereniging DAB organiseert nationale
voorwedstrijden driebanden klein extra
klasse, het hoogste niveau op de 2.30 ta-
fel. De moyennegrens is 1.000 tot 1.500
en de partijen gaan over vijftig carambo-
les. Op vrijdag 27 februari is de aan-
vang om 19.00 uur. Zaterdag en zon-
dag wordt overdag gespeeld. Café De
Mixx is gelegen aan Bogardeind 112 te
Geldrop. 
Naam Vereniging
1. Eric Aerts ’t Trefpunt
2. Gert-Jan Esvelt DVS
3. Leon Keulen Fairplay
4. Rob Mans BC Tegelen
5. Jaap Peerenboom Biljartakademie Eindhoven
6. Christian Steenbakkers Karper '83
7. Ad Vermeer De Vrachtkar
8. Maarten Wiersema DBA MaastrichtRegionale Finale Libre 3e

klasse Jeugd
Sergio Bolognini
kiest voor promotie
Bij biljartcentrum J.B.G.B. aan de Maas-
singel in ’s-Hertogenbosch is regiofinale
van Midden Nederland afgewerkt. In
een tot de laatste partij spannend toer-
nooi is Sergio Bolognini met een ge-
middelde van 2.80 kampioen gewor-
den. Sergio koos voor directe promotie
naar de tweede klasse en gaat derhalve
niet naar het NK. Nu worden Jurian de
Mol (2e) en  Melvin van Doorn (3e) afge-
vaardigd. Ook Sven van Lokven, die

naar een gemiddelde van 2.83 speelde,
promoveerde naar de tweede klasse.
Sem Heijmans scoorde met 28 de hoog-
ste serie van het toernooi.
Eindstand
Naam Ptn Gem HS
1 Sergio Bolognini 13 2,80 21
2 Jurian de Mol 11 2,24 21
3 Melvin van Doorn 10 2,51 22
4 Nawien Indallal 9 2,31 16
5 Sven van Lokven 8 2,83 25
6 Bjorn Veldhuizen 8 2,23 15
7 Sem Heijmans 7 2,32 28
8 Tim Nijhoff 4 2,10 12
9 Alexander Rademaker 2 1,85 18
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Toernooi 9-ball van RPC in Weert

Regionale Pool Competitie levert
vier teams met kampioenen op
Zondag 18 januari stond het toernooi 9-ball voor teams op het speelsche-
ma. Ditmaal was de RPC te gast bij House Of Billiards in Weert. In totaal
streden er zestien teams om de beroemde envelop en een mooie award als
aandenken. De awards waren voor alle divisies en van de eerste tot vier-
de plaats identiek, waarmee het RPC bestuur nogmaals onderstreepte dat
iedereen gelijk is aan elkaar, ongeacht de divisie of eindrangschikking.

Om 12.00 uur begon het toernooi voor
alle divisies. Er werd gespeeld wie er het
eerste de 23 punten had verzameld. Er
was geen enkele partij waarbij een
“walk-over” van toepassing was. De
teams die in de verliezersronde kwa-
men, deden hun uiterste best om hun eer-
ste partij om te zetten in winst waardoor
ze geplaatst waren voor de volgende
ronde. Enkele uren later waren de eerste
afvallers bekend. Ondanks dat het toer-
nooi voor hen was afgelopen, bleef de
sfeer uitbundig en bleek men oprecht blij
met de geleverde prestatie. Nu kwamen
de winnaars uit de verliezersronde uit te-
gen de verliezers uit de winnaarsronde.
Ook hier waren duels van een hoog ni-
veau met een spannend scoreverloop.
Deze sessie duurde dan ook heel lang
voordat er een beslissing viel. De uitein-
delijke verliezer eindigde hierdoor toch
eervol op een derde plaats.
De finalepartijen kregen datgene wat er-
van verwacht werd, namelijk veel span-
ning, attractief, en de mooie pots. Teleur-
stelling en vreugde gingen over en weer
zonder dat dit een negatieve invloed
had op de uitstekende sfeer. Uiteindelijk
wonnen de beste of de gelukkigste
teams de eerste prijs. Ieder team is op
de gevoelige plaat gezet en alle enve-
loppen en awards werden uitgereikt.
Om 20.45 uur was het toernooi voorbij.
Hierbij wil het bestuur van RPC Maurice

Houben bedanken voor het beschikbaar
stellen van de speelzaal en de geboden
gastvrijheid. Ook alle lof voor het bedie-
nend personeel, mede door hun inzet is
deze pooldag succesvol verlopen. Ver-
der alle spelers ontzettend bedankt voor
hun uitermate sportieve instelling en voor
de enthousiaste sfeer die jullie allen te
samen hebben gecreëerd, bravo hier-
voor. Het bestuur van de RPC. 
Divisie 1
1. HOB Weert
2. Magic Touch
3. Oelewappers
4. Breakin  
Divisie 2 
1. Prins
2. Snookertown 7
3. Poolroom Junkies
4. Koekebakkertjes
Divisie 3
1. Woensel Eight
2. De Kolk
3. Nabber 
4. Carrousers Greens
Divisie 4
1. Rack ’m
2. SPAVD
3. Poolplayers
4. Keep in touch

Kampioen divisie 1 HOB Weert. Foto: www.rpcpool.nl

Eerste GP pool 2009

Nick van den Berg de beste bij 
SPC Woensel te Eindhoven

Nick van den Berg. Archieffoto: Frédéric Rijsdijk        

In januari stond de eerste Grand Prix pool en tevens eerste 10-ball editie
op het programma. In Snooker & Poolcentrum Woensel te Eindhoven be-
schikte Nick van den Berg over de langste adem. 

Enkele namen van spelers die niet tot de
1/8 finales geraakten zijn: Richard Eijm-
berts, Noël Bruynooghe en Ivar Saris. Bij
de beste zestien had Nick van den Berg
de nodige moeite met Stefan Sprangers
gezien de 7-5 score. Thomas Peeters
bleek met 7-3 een maatje te groot voor
Eddie Lutjens. Gilliano Smit ging met 3-7
onderuit tegen Mohammed Hakim. Alex
Lely versloeg met ruime 7-1 cijfers Ro-
nald Broer. Sha Chong Woo won met 7-
5 van Alex de Vries. Gijs van Helmond
versperde met 7-5 Roy Gerards de weg.
Thuisspeler Marco Teutscher bleef met le-
ge handen tegen Benjamin Hamburger.
De als tweede geplaatste Huidji See

schakelde Don du Bois met 7-3 uit. In de
kwartfinales liet Van den Berg zich niet
verrassen door Peeters. Hakim ging via
1-7 fors onderuit tegen Lely. Sha Chong
Woo trok met 4-7 aan het kortste eind te-
gen Gijs van Helmond. Hamburger had
niets in te brengen tegen See. In de halve
eindstrijd toonde Gijs van Helmond zich
via 7-5  de meerdere van Huidji See. De
kraker tussen Alex Lely en Nick van den
Berg kreeg een 3-7 eindstand. In het af-
sluitende duel om de hoofdprijs liet Nick
van den Berg zich niet verrassen door
Gijs van Helmond: wederom 3-7. De
complimenten gingen uit naar wedstrijd-
leider Judith van Zom.

Veel lof voor organisatie 
wereldbeker Sluiskil
Tijdens officiële opening van de vijfde editie van het wereldbekertoernooi
driebanden in Sluiskil, mocht voorzitter Meerten Dallinga van de organisa-
tie Stichting Biljart evenementen Sluiskil/Terneuzen(BEST) van de diverse
sprekers alleen maar lovende woorden en complimenten in ontvangst ne-
men. 
Nadat Dallinga zelf het woord had ge-
had, nodigde speaker van dienst Harry
van Tiel de directeur van hoofdsponsor
Delta de heer Boerma uit om zijn woord
te doen. Hij complimenteerde de organi-
satie, zoals de stichting de laatste vijf
jaar aan de weg timmerde en een prima
stukje werk afleverde waaraan zijn be-
drijf graag had meegewerkt om van het
geheel een succes te maken.

Ook gedeputeerde Popelaars van de
provincie Zeeland sloot zich hierbij aan.
Hij benadrukte nog eens hoe belangrijk
het toernooi voor Zeeland is. “Op deze
manier wordt Zeeland en vooral de ka-
naalzone rondom Terneuzen op een
zeer positieve manier op de kaart gezet.
Het toernooi is uitgegroeid tot een be-
grip in Zeeland en ver daarbuiten. In de
hele wereld weet men nu waar Sluiskil
ligt” beaamde Popelaars. Ook maakte
hij van de gelegenheid gebruik om te
vertellen dat 2010 voor Zeeland een be-
langrijk sportjaar zal worden, want niet
alleen het WK driebanden zal dan

plaats vinden in de provincie, maar ook
de Tour de France trekt dat jaar door
Zeeland.

Als laatste spreker kwam de voorzitter
van de UMB (wereld biljartbond) Jean
Claude Dupont aan het woord om daar-
na de officiële opening samen met direc-
teur Boerma van Delta te verrichten. Ook
hij prees de organisatie voor het vele po-
sitieve werk dat door hun voor de biljart-
sport werd verricht. 

Dat was ook één van de redenen waar-
om de UMB het wereldkampioenschap
driebanden in 2010 heeft toegewezen
aan Sluiskil. Hij sprak ook de hoop
(wens) uit dat na 2010 de stichting de
draad weer op wil pakken om verder te
gaan met het organiseren van wereldbe-
ker wedstrijden. Maar of het zover zal
komen is nog maar de vraag.

Na afloop van de opening zei Meerten
Dallinga dat nu eerst het WK voorrang
krijgt en zullen zij ervoor trachten te zor-

gen dat dit ook een groot succes mag
worden net als de vijf wereldbekertoer-
nooien. Daarna wordt alles geëvalueerd.
En of er dan weer een wereldbeker in
Sluiskil zal plaats vinden daar kon hij of
wilde hij geen antwoord op geven.
Na de prijsuitreiking van de editie 2009
werd hem in een interview voor Omroep
Zeeland de vraag weer gesteld of de
deur toch niet op een klein kiertje open-
stond? Waar hij op antwoordde: “maar
dan wel op een heel klein kiertje”.
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Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
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www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 
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Negen plakken voor organiserende vereniging SPC Woensel

Marc Bijsterbosch en Jelle Kijlstra uitblinkers op NK
pool jeugd in Eindhoven

De succesvolle Woenselboys met vlnr: Marco Teutscher, Marc Bijsterbosch en
Ivar Saris. Foto: Marcel Nendels van SPC Woensel     

In het eerste weekend van 2009 werd in Snooker & Poolcentrum Woensel
te Eindhoven het NK pool voor jeugd georganiseerd. Jelle Kijlstra (junioren)
en Marc Bijsterbosch (pupillen) wisten twee maal goud te veroveren. Mede
dankzij Bijsterbosch eindigde de organiserende vereniging SPC Woensel
op een totaal van negen erepodiumplaatsen.
Bij het straight-pool kwam het in de hal-
ve finale bij de pupillen tot een ontmoe-
ting tussen Marc Bijsterbosch en Ivar Sa-

ris, beiden van SPC Woensel. Bijster-
bosch won en behaalde daarna ook
goud door Etienne Hekkelman in de fina-

le achter zich te laten. Bij de junioren
was er in de halve eindstrijd vuurwerk
van Marco Teutscher. De speler van SPC
Woensel schoot een break van liefst 124
en Kevin van Megen was daar begrijpe-
lijkerwijs niet tegen opgewassen. Op
een andere pooltafel versloeg Donny van
Oosterhout favoriet Jelle Kijlstra. Het be-
slissende treffen om de titel leverde de
hoofdprijs op voor Van Oosterhout, die
Teutscher de baas bleef. Zilver voor Mar-
co Teutscher en daar zou hij, naar later
bleek, een abonnement op hebben. 
Het 8-ball
Bij de pupillen trokken regerend Euro-
pees kampioen Ivar Saris en Marc Bij-
sterbosch bij de laatste vier aan het kort-
ste eind. De finale ging tussen Ivo Aarts
en Etienne Hekkelman. Voor Hekkelman

Groepsfoto met dank aan Marcel Nendels van SPC Woensel

Eerste divisie pool Zuid

Jeto Tilburg verslaat Pirates en
Woensel nog altijd ongeslagen
In verband met het NK pool voor jeugd in SPC Woensel te Eindhoven wer-
den de wedstrijden van titelkandidaat Woensel uitgesteld. Het team heeft
alle zeven duels in winst omgezet en heeft de minste verliespunten. Woen-
sel 2 staat daarentegen nog altijd met lege handen. Jeto Tilburg heeft vier
keer gewonnen en verloren. Pirates uit de Distel te Roosendaal staat met
zeven uit zeven op de derde plaats van onderen.
Speelronde 5. Jeto Tilburg – Infinity 2 2-
5. Bobby Boleyn verloor in het 9-ball met
3-7 van Mark Labbé. In het koppel 10-
ball was hij samen met Cemil Yilmaz
met 7-5 te sterk voor de bezoekers uit
Wageningen. Het 8-ball werd voor Bole-
yn een nipte 5-6 nederlaag tegen Wilko
Moraal. Martin Sawicki trok in het 8-ball
en straight pool aan het kortste eind. Ce-
mil Yilmaz klopte Moraal in het 9-ball
met 7-5 maar ging in het straight pool
via 68-100 onderuit tegen Mark Lambé.
Speelronde 7. Woensel 2 – Scooby’s
Part One 1-6. De enige zege van de
thuisploeg kwam op naam van Richard
Klomp, die met 7-2 een maatje te groot
bleek voor Pascal van Dokkum en dat
was in het 9-ball. Danny James van der
Kruijs moest in het straight pool Willian
Gelens met 97-100 voor laten gaan. Je-
to Tilburg – X-Men 3-4. Aan de Prof. Ro-
meinstraat 17 was Cemil Yilmaz indivi-
dueel twee keer succesvol maar verloor

het koppel met Bobby Boleyn. Aziz
Moussati bleef Mario Martokarijo met 6-
5 nipt de baas maar verloor het straight.
Martin Sawicki redde het twee keer niet. 
Speelronde 8. Ames 2 – Woensel 2 5-2.
In Deurne ging Estelle Bijnen na een
spannende strijd met 5-6 de boot in te-
gen Danny James van der Kruijs. Mathijs
Paaps boog met 5-7 voor Mitchel Vrij-
sen. Bijnen en Paaps waren allebei te
sterk voor Gerard Vermeulen, terwijl
thuisspeler Rudi Zick ongeslagen bleef.
Jeto Tilburg – Pirates 5-2. Cemil Yilmaz
liet Danny Zwegers via 7-0 kansloos. Yil-
maz verloor het koppel samen met Aziz
Moussati. Martin Sawicki was in het 8-
ball middels 1-6 niet opgewassen tegen
Rik Cornelissen. Aziz Moussati bleef
Danny Zwegers met 100-55 de baas,
terwijl Moussati ook Rik Cornelissen op-
zij zette (6-3). Ayhan Ozver was succes-
vol tegen Mehmet Acikgoz (7-6 en 100-
80). 

was er zijn tweede zilver want Aarts
bleek een maatje te groot. Het 8-ball bij
de junioren bracht brons voor Donny van
Oosterhout en Kevin van Megen. Thuis-
speler Marco Teutscher nam het op tegen
Jelle Kijlstra maar Teutscher redde het
niet en dus wederom zilver voor hem. 
Het 9-ball
Op de slotdag haalde Ivar Saris het in de
halve finale bij de pupillen met 6-4 tegen
Etienne Hekkelman. Axel Grilk ging met
1-6 onderuit tegen Marc Bijsterbosch.
Een SPC Woensel finale was het gevolg
en Bijsterbosch was daarin met 7-2 de
betere van Saris. Voor Marc Bijsterbosch
de tweede gouden plak en voor Saris
voor het eerst zilver, na twee keer brons.
Bij de junioren was er de laatste kans
voor goud voor Marco Teutscher. Hij zet-
te Youri Luiken in de halve eindstrijd met
6-2 opzij. Jelle Kijlstra wees Donny van
Oosterhout met duidelijke 6-1 cijfers
terug. De finale was enerverend tot het
laatst. Met het kleinst mogelijke verschil
(7-6) ging de Nederlandse titel naar Jelle
Kijlstra, die daarmee Marco Teutscher
zijn derde zilveren medaille zag behalen.

Wat is RPC?
De Regionale Pool Competitie (RPC) is een betrouwbare poolvereniging
waar onze leden centraal staan. De leden zijn onze inspiratiebron en
hun waardering telt. De input komt van de leden en de output is voor
de leden.

Het RPC bestuur heeft een regiefunctie en is proactief in het vertalen en realise-
ren van onze doelen. Onze leden waarderen onze betrokkenheid en wij hebben
een reputatie als toonaangevend maatschappelijk vereniging.
De RPC organiseert voor haar leden een volledig poolcompetitie en een zestal
pooltoernooien op zondag. Ons "werkgebied" wordt ruwweg begrensd door
o.a., Eindhoven, Helmond, Deurne, Venlo, Weert, Valkenswaard, Veldhoven en
's-Hertogenbosch. 
Elk seizoen doen er gemiddeld 200 mensen mee oftewel 30 tot 35 teams, ver-
deeld over vier divisies. Het niveau varieert van gezellig-een-potje-poolen tot een
behoorlijk serieus niveau. Wij bieden de leden een sportieve uitdaging in een
aangename sfeer waarbij sportiviteit en ontspanning samengaan.
Normen en Waarden / cultuur bij RPC
1. We zijn een transparante poolvereniging, die kaders en randvoorwaarden

schept.
2. We zeggen wat we gaan doen, en doen wat we zeggen (afspraak = af-

spraak)
3. We blijven de bal spelen en niet de mensen.
4. We zijn innocent maar niet naïef: respectvol, fatsoenlijk, netjes, serieus, ….
5. We geven van (kritische) feedback, aanspreken op gedrag.
6. We zoeken altijd naar een juiste balans tussen emotie (mens) en zakelijk (re-

sultaat)
7. We zijn passievol, betrokken / empathie en doel-/oplossingsgericht
Wat heeft de RPC te bieden?
Als RPC-deelnemer mag je meedoen aan de volgende evenementen:
De 8-ball competitie wordt gespeeld van september tot en met mei. Jouw team
speelt een hele competitie (uit en thuis) tegen andere teams in dezelfde divisie.
De 9-ball competitie wordt gespeeld van september tot en met januari. Daarna
zullen de beste vier teams van elke divisie uitkomen in het 9-ball voor teams toer-
nooi. 
In de allround competitie speelt je team drie spelvormen: 8-ball, 9-ball en 14/1.
De finale in juni is tevens de afsluiting van het seizoen. Ieder team ontvangt dan
een blijvende herinnering.
De individuele toernooien (8-ball, 9-ball en 14/1) worden op verschillende da-
ta, op zondag, gespeeld. Iedereen mag als individuele speler hier aan deelne-
men.
Enfin, we zijn een fantastisch poolvereniging om er lid van te zijn. Daarom nodi-
gen wij u uit om onze internetsite www.rpcpool.nl te bezoeken.

Met vriendelijke groeten 
Wim van den Bosch, bestuursvoorzitter RPC
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Bandstoten klein 5e klasse district Venlo

Beste moyenne levert Henk van
Dam titel op in De Tijdt te Kessel

In café-zaal De Tijdt te Kessel eindigden
drie spelers op tien punten tijdens de
districtsfinale Venlo in de vijfde klasse
bandstoten klein. Het gemiddelde mocht
dus de beslissing brengen en aangezien
Henk van Dam namens BC Tegelen als
enige boven 1.00 was gefinisht, ging
het kampioenschap naar hem. Hij be-
haalde 1.03 en zorgde via 1.42 tevens
voor de beste partij van het toernooi. De
eer voor de hoogste serie ging met ne-
gen caramboles naar hekkensluiter
Grad Driessen. Het prestigeduel tussen
Margriet en Thijs Peulen werd een prooi
voor Margriet want zij behaalde in de
eindstand één punt meer dan Thijs. De

organisatie was in Kessel in handen van
vereniging De Maasoever. Henk van
Dam gaat samen met John Derks naar
de regiofinale en deze wordt van 6 tot
en met 8 februari gehouden bij BC Sib-
be in Amstenrade. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk van Dam BC Tegelen 10 1.03 5
2. John Derks De Jordaan 10 0.89 6
3. Bas Cuijpers ODS 10 0.84 8
4. Sjaak Driessen 't Klötske 8 0.84 7
5. Margriet Peulen 't Klötske 7 0.71 7
6. Thijs Peulen 't Klötske 6 0.84 7
7. Hay Hanssen De Maasoever 5 0.70 5
8. Grad Driessen D’n Hook 0 0.52 9
Toernooigemiddelde: 0.79

Foto: Math Nelissen 

Bandstoten klein 5e klasse district Veluwezoom

Peter Holstege wint in thuisbasis
biljartcentrum Renkum

In de eindstrijd bandstoten klein vijfde
klasse van het district Veluwezoom be-
gon Jan van de Bovenkamp namens de
organiserende vereniging BV Renkum
met een fantastische partij van 2.72
dankzij dertig caramboles in elf beurten.
Met een gemiddelde van 2.72 beteken-
de dit de veruit kortste partij van het ge-
hele toernooi. Ook Peter Holstege, Rie-
kie Arends en Belinda Jonker-Willemsen
bleven aan de goede kant van de score.
In de volgende ronde waren ze weer al-
le vier succesvol. In de derde sessie ver-
loren Belinda en Jan waardoor Riekie en
Peter hen in haalden. Dit hebben deze
vier het hele weekend volgehouden
waardoor het eigenlijk een finale werd
tussen de dames van WCK en de heren
van Renkum!. Na ronde vijf stonden zij
gezamenlijk op acht punten, alleen de
volgorde wijzigde nogal eens. De stand
na de voorlaatste ronde was Riekie
Arends koploper met tien punten, Peter
Holstege tweede met eveneens tien pun-
ten, Jan van de Bovenkamp op drie met
acht punten en Belinda Jonker vierde met
ook acht punten. In de laatste wedstrijd
stond er dus nogal wat op het spel!! Be-

linda Jonker-Willemsen was het snelst
met haar partij, zij versloeg Jan van de
Bovenkamp in 31 beurten. En uiteinde-
lijk won Peter Holstege zijn duel tegen
Riekie Arends na 28 pogingen, waar-
door hij dus op twaalf punten kwam.
Riekie en Belinda eindigden beiden op
tien punten maar het gemiddelde van
Belinda Jonker-Willemsen was net iets
beter, namelijk 0.84 tegen 0.81. Het
was gelukkig weer een leuke, gezellige
en vooral sportieve finale. In de regiofi-
nale treden Peter Holstege en Belinda
Jonker dus weer samen op en deze
wordt van 30 januari tot en met 1 febru-
ari gehouden bij café Ons Thuis aan
Maasdijk 36 te Ravenstein. De gege-
vens van dit toernooi vindt u elders in de-
ze biljartkrant.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Holstege BV Renkum 12 0.86 6
2. Belinda Jonker WCK 10 0.84 7
3. Riekie Arends WCK 10 0.81 7
4. Jan v. d. Bovenkamp BV Renkum 8 0.84 7
5. Leo van de Nat Op de klos 6 0.64 5
6. Henk van Zandwijk RBV 4 0.69 7
7. Nol Roelofsen Petersberg 4 0.51 5
8. Willie van de Kamp St. Marten 2 0.57 5

Tekst en foto: www.renkumbiljart.nl

Nat. voorw. driebanden groot 2e klasse

Bij De Tapperij en Van Tienen 
op 31-1 en 1-2
Twee poules van de nationale voorwed-
strijden driebanden groot tweede klasse
spelen op 31 januari en 1 februari in het
district Venlo. Een poule vindt plaats in
De Tapperij aan Blasiusstraat 7 te Deur-
ne-Zeilberg en de andere wordt afgewik-
keld bij Van Tienen aan Kaldenkerker-
weg 19 in Tegelen. Moyennegrenzen
0.475 tot 0.650 en het aantal carambo-
les is 25. Let op: beide dagen aanvang
al om 10.00 uur.
PPoouullee  DDee  TTaappppeerriijj VVeerreenniiggiinngg
1. Johan Ekkerink Metropole ’99
2. Jacky Geerlings DBA
3. Noud van Haren BC Tegelen
4. Huub Leijendeckers BC Tegelen

5. Harry Pluijmaekers OHVZ
6. Nico Smeets BVG
7. Frans Teleng Nazareth
8. John Titselaar De Oase
Poule Van Tienen Vereniging
1. Bernie Heijnen 't Pumpke
2. Pierre van Horck Reuver '03
3. John Knapen 't Pumpke
4. Pascal Kuijs ’t Klötske
5. Leon Mans BC Tegelen
6. Nico Reiding Den Handboog
7. Henk Schattefor BC Tegelen
8. Wilfrie Vermeer De Peel

Café the Paddock
Zeilbergsestraat 49

5751 LH Deurne-Zeilberg

Tel.: 0493-399316

+ 06-21631402

www.thepaddock.punt.nl

Café-biljart 
De Herströat
Herstraat 45
5961 GH Horst

Tel. 077-3987668
E-mail jeanine1959@live.nl

Thuisbasis BC De Jordaan

Bij vereniging OVNA in Ommel

LOLAAR nederlaagtoernooi 
2009 van start
Op zaterdag 31 januari begint het LO-
LAAR nederlaagtoernooi editie 2009.
Eerste tegenstander is Lolaar/OVNA.
Op zaterdag 7 februari komt de Deur-
ne/Liessel combinatie van D’n Anlaup
en VIOS op bezoek. 
Uitnodiging opgave 2009
Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te
nemen aan het LOLAAR nederlaagtoer-
nooi georganiseerd door OVNA in
samenwerking met café-zaal Eijsbouts,
Kluisstraat 1, 5724 AD Ommel.
Dit toernooi wordt gespeeld op zaterdag-
avond, aanvang 19.30 uur. Een team
bestaat uit 4, 5, 6 of 7 spelers. U bepaalt
zelf het aantal, wij passen ons daarbij
aan. Mochten een of meerdere spelers
willen bandstoten of driebanden dan
kunt u dat ook aangeven. Spelers met
een gemiddelde boven 4.00 dienen een
van de spelsoorten bandstoten of drie-
banden te kiezen.

Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro, te
voldoen op de wedstrijdavond. Dankzij
onze sponsor LOLAAR SPUITGIETTECH-
NIEK BV bent u, als u de wedstrijd wint,
geen inschrijfgeld verschuldigd. 
Er zijn vijf geldprijzen te winnen, samen
100% van het totale inschrijfgeld. U kunt
zich opgeven door bijgaand inschrijffor-
mulier naar onderstaand adres te retour-
neren. Inschrijven per e-mail kan natuur-
lijk ook, het e-mail adres luidt: j.verber-
ne12@kpnplanet.nl. U kunt zelf een da-
tum kiezen. Op de website www.astense-
biljartbond.nl, LOLAAR/O.V.N.A.
NEDERLAAG kunt u zien welke zaterd-
agen nog vrij zijn. Op voornoemde site
vindt u ook een inschrijfformulier. Probeer
zo spoedig mogelijk een datum vast te
leggen anders zijn anderen je misschien
voor. Er wordt een estafette gespeeld vol-
gens oplopend gemiddelde, daarom is
het beslist nodig dat de speler met het
laagste gemiddelde begint. 
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A1 BILJARTS
7 dagen per week telefonisch bereikbaar

www.a1biljarts.nl  •  www.alcade.nl  •  E-mail: info@a1biljarts.nl

Illinckstraat 6

6961 DM Eerbeek

Tel.: 031-3656122

Fax: 031-3659915

GSM: 06 53355131

BILJARTCENTRUM ARNHEM

VELPERPLEIN 10 - 6811 AG ARNHEM - 026-4455281

ONDER HET REMBRANDT-THEATER

BILJARTCENTRUM ARNHEM

Dart & Biljartcafé - Zalencentrum

DDDDeeee     OOOOnnnnddddeeeerrrrbbbboooouuuuwwww
Juliana van Stolberglaan 5 •  6981 EK Doesburg

tel. 0313-473984 en 06-22959921
4 biljarts (2.30-1.15)  •  www.onderbouw-doesburg.nl 

U kunt bij ons terecht op 2 Wilhelmina-tafels, ook aan de darter
of kaartspeler is gedacht. 
Gezellig voor een drankje, eventueel met een lekker hapje erbij.

Meer informatie vindt u op onze site: www.renkumbiljart.nl 
of bel of mail ons op: 0317-312904, renkumbiljart@live.nlGroeneweg 30a

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!

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

Restaurant De Matshoek
C a f é - P e n s i o n
Eigenaar: M. Kepser

Malburgse Sluis 23 • Arnhem
Tel. 026-3515919

www.championbiljarts.nl
Open van ma. t/m vrij.: 09.30-17.00, Zat. van 12.00-16.00 uur

Of u nou op zoek bent 
naar een biljart, keu, 

accessoires of onderhoud, 
dan bent u bij ons 

op het juiste adres!

• CARAMBOLE • POOL • SNOOKER 
• DARTS • VOETBALTAFELS 

• TAFELTENNIS • AIRHOCKEY

               06-12965073 
Elke dag live webcam op biljart(s)

Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.nl 

Voor gezelligheid, een partijtje biljart op eerste klas
materiaal en een goed glas bier op naar:

Café-biljarCafé-biljar t de Driesprt de Driesprongong
Uw gastheer & gastvrouw

John en Patricia
Koninginnelaan 28-30 • 6542 ZT Nijmegen

024-3773280
Clublokaal B.V. DWS sinds 1931

GEWOON
GEZELLIG

Bianca en Richard Groenendaal

Voor al uw:
• feesten • vergaderingen 
• koffietafels • of iets anders

2 biljarts 2.30-1.15

Kapelstraat 3a - 5447 AA Rijkevoort
Tel: 0485-371201

E-mail: info@cafezaalgroentjes.nl
www.cafezaalgroentjes.nl

Café-Zaal

Het laatste biljartnieuws
lezen 35.000 

biljartliefhebbers in

Gerard en Jacqueline Rooijakkers

Café Feestzaal Terras InterNos
Dorpsstraat 27

5758 AM Neerkant
Tel. 077 466 1987

06 53347070

www.cafe-internos.nl
info@cafe-internos.nl
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Snooker en Poolcentrum Woensel
Maandag t/m vrijdag 
open vanaf 12.00 uur 
Zaterdag en zondag 
vanaf 13.00 uur

16 pooltafels 
6 snooker 
2 carambole 
10 dartbanen

We hebben nog ruimte voor 
nieuwe teams en caramboleverenigingen.

Groot assortiment biljartkeus 
en accessoires.
Altijd voordeligste prijs.

WinkelcentrumWoensel 84d
5625 AE Eindhoven

040 2481112
www.spcwoensel.nlrookruimte  aanwezig

Libre 1e klasse NON 
afdeling 2 van 30-1 t/m 1-2
Regiofinale in Losser
In grand-café Smit aan Brinkstraat 34-36
vindt van 30 januari tot en met 1 februa-
ri de regiofinale NON afdeling twee in
de eerste klasse libre klein plaats. De
aanvang is op vrijdag om 18.00 uur.
Met een gemiddelde van 6.32 voert
Gerwin Peppelman uit Halle de ranglijst
aan. 
Naam Vereniging Plaats Gem
1. G. Peppelman Nieuw Rosegaar Halle 6.32
2. B. Vultink Op d’n Timp Aalten 6.25
3. G. van de Put S en V Twello 6.19
4. G.J. de Vries Grens/Ribbelt Enschede 5.76
5. J.M. Haarlink De Kroon Groenlo 5.71
6. R. Tutert Deventer ’83 Schalkhaar 5.41
7. W. Morsink 't Centrum Oldenzaal 5.32
8. J. Notten De Keu Hengelo (Gld) 4.36

Bandstoten 5e klasse MN af-
deling 2 van 30-1 t/m 1-2
Regiofinale in 
Ravenstein
In de vertrouwde handen van vereniging
KOT vindt van 30 januari tot en met 1 fe-
bruari de regiofinale bandstoten klein
van afdeling twee Midden-Nederland
plaats. Met een partijlengte van dertig
caramboles zijn de moyennegrenzen
0.25 tot 1.00. De eindstrijd begint vrij-
dag 30 januari om 19.00 uur. Zaterdag
en zondag is de aanvang 12.00 uur. De
strijd voor plaatsing op het NK wordt ge-
houden in café Ons Thuis aan Maasdijk
36 te Ravenstein. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. W. Koopmanschap Nijmegen Kaketoe '80 1.26
2. B. Soesan Nijmegen Kaketoe '80 1.13
3. F. Thijssen Wijchen Bellevue 1.08
4. J. van de Oever Oss Bellevue 0.87
5. P. Holstege Oosterbeek Renkum 0.86
6. A. van Nistelrooij Nuland Kerkzicht 0.85
7. B. Jonker Arnhem WCK 0.84
8. F. Klerkx Heeswijk-Dinther Elsie 0.81 

Libre hoofdklasse district
Venlo op 7 en 8 februari
Finale in De Tapperij
te Deurne-Zeilberg
Met zes deelnemers wordt op 7 en 8 fe-
bruari de eindstrijd libre klein hoofdklas-
se van het district Venlo gehouden. Dit
toernooi vindt plaats in De Tapperij aan
Blasiusstraat 7 te Deurne-Zeilberg. De or-
ganiserende vereniging De Peel heeft
met Jo Poels en Harrie Mennen twee ij-
zers in het vuur. Met moyennegrenzen
van 7.00 tot 11.00 gaan de partijen
over 180 caramboles. Er wordt op drie
biljarts gespeeld zodat er alleen op za-
terdag en zondag wedstrijden plaatsvin-
den. Aanvang beide dagen om 11.00
uur. 
Naam Vereniging
1. Paul Veger De Jordaan
2. Jo Poels De Peel
3. Huub Cleven Halfweg
4. Philip Dieryck BC Tegelen
5. Roger Leunissen Reuver '03
6. Harrie Mennen De Peel 

Libre klein 2e klasse district
Veluwezoom
Arjan Oonk de beste
in Ede
De als achtste geplaatste Arjan Oonk is
als eerste geëindigd tijdens de districtsfi-
nale Veluwezoom in de tweede klasse li-
bre klein. In zijn thuisbasis Gelre verza-
melde hij twaalf punten en hij bleef daar-
mee Rembrandt speler Veerkamp twee
punten voor. Meutstege, nummer drie van
het eindklassement, realiseerde via 3.01
het beste algemeen moyenne in Ede. De
beste partij was met 4.34 voor runner-up
Veerkamp, die met 39 caramboles ook
voor de hoogste serie zorgde. De regiofi-
nale heeft van 23-25 januari plaatsge-
vonden bij De Hazelaar in Rosmalen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. A. Oonk Gelre 12 2.90 20
2. R. Veerkamp Rembrandt 10 2.98 39
3. A. Meutstege TOG/Concordia 8 3.01 18
4. H. Schreurs Rembrandt 8 2.67 19
5. J. van de Ruit DVS 6 2.49 27
6. J. Cornelissen DVS 6 2.47 22
7. G. Camps Gazelle 4 2.73 22
8. H. Demoed DVS 2 2.52 19

Libre 1e klasse district Doetinchem

Jan Notten kampioen in Lobith
Met een toernooimoyenne van 4.25 kan
gesteld worden dat het niveau niet hoog
was tijdens de eindstrijd libre klein eer-
ste klasse district Doetinchem. In Lobith
waren het op vrijdag en zaterdag lange
speeldagen en dat zal zeker niet bijge-
dragen hebben tot de volle 100% con-
centratie. Nadat Jan Notten in de vierde
ronde met 130-92 na 33 beurten won
van Henk Zieverink werd zijn voor-
sprong op de concurrentie vier punten.
Deze voorsprong bleef voor de Hengelo-
ër met nipte winst in 21 omlopen tegen
Fred Kupper 127-130 intact. Die situatie
bleef ook na het spelen van de zesde
ronde gehandhaafd. Daarmee was de
eerste plaats voor Jan Notten veilig ge-
steld. Met de slotronde voor de boeg
ging hij ongeslagen aan de leiding, ge-
volgd door Gerwin Peppelman, Mike Jo-
link en Theo Rutjes met allen acht pun-
ten. De directe confrontatie tussen Jan

Notten en Gerwin Peppelman verloor de
speler van De Keu met 80-130 (22). De
winst van Peppelman zorgde ervoor dat
de Hallenaar op moyenne tweede werd
en evenals Jan Notten naar de regiona-
le finale zal gaan op 30 en 31 januari
en 1 februari 2009 bij café Smit in Los-
ser. In Lobith speelde Gerwin Peppel-
man met winst na twaalf pogingen (mo-
yenne 10.83) met tevens de hoogste se-
rie van 53 de beste toernooipartij tegen
Fred Kupper via 130-53. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Noten De Keu 12 4.36 32
2. Gerwin Peppelman Nw. Rosegaar 10 6.32 53
3. Theo Rutjes Martin 10 3.89 27
4. Mike Jolink De Peer 8 4.69 48
5. Fred Kupper Martin 6 4.84 35
6. Martin Messink W. van Ulft 4 4.35 31
7. Henk Zieverink KOT (V) 4 3.41 25
8. Frank Gries Scholtenhof 2 3.19 25
Toernooigemiddelde: 4.25

Libre 2e klasse regio NON afdeling 2

Henk Nissen regionaal kampioen in
Hengelo maar gaat niet naar NK
De moyennegrenzen van de libre twee-
de klasse liggen tussen de 2.50 en
4.00. Als men dan constateert dat er uit-
eindelijk een toernooigemiddelde van
3.86 is gespeeld tijdens de regionale fi-
nale NON afdeling twee dan is de con-
clusie dat het bij Concordia’54 in Hen-
gelo (Gld) hoog niveau was. Dat geldt
zeker voor Henk Nissen. Hij wist zelfs in
de derde ronde tegen Stephan Redman
met 43-100 in dertien beurten (moyenne
7.69) de beste partij neer te zetten. Het
bleef voortvarend gaan voor de speler
uit Tolkamer want na zes ronden was hij
met het gemiddelde van 4.58 nog
steeds ongeslagen. Zijn naaste concur-
rent Ronnie Arentsen van BVV’75 uit
Dinxperlo leed in de zesde ronde zijn
eerste nederlaag met 44-100 tegen Er-
win van Gerve. Arentsen had tien pun-
ten 4.28 achter zijn naam staan.. De
partij Henk Nissen tegen Ronnie Arent-
sen moest als sluitstuk de regionaal kam-
pioen aanwijzen. Nissen zou voldoende
hebben aan een kleine nederlaag. Het
werd een echte finalepartij waarbij de
spelers weinig voor elkaar onder deden.
Toch was het uiteindelijk Ronnie Arent-
sen die Henk Nissen via 100-85 de eer-
ste nederlaag toebracht. Daarmee had-
den beide spelers 12 partijpunten verza-
meld maar het moyenne van Nissen

4.42 was beter dan dat van Arentsen
4.26.  Tijdens de prijsuitreiking werd
duidelijk dat Henk Nissen enorm blij
was met de regionale titel en daarbij de
uitnodiging voor het NK van 27 februa-
ri tot en met 1 maart in Kerkrade. Toch
koos Henk Nissen volkomen begrijpelijk
voor een familie-uitje naar de winter-
sport dat al eerder gepland stond. Daar-
op werd Arentsen gevraagd om de
plaats van  Nissen in te nemen, hetgeen
positief werd beantwoord. Harrie Hesse-
ling zorgde met 34 voor de hoogste se-
rie. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. H. Nissen De Boei 12 4.42 28
2. R. Arentsen BVV ’75 12 4.26 32
3. J. Rouwhorst ’t Kevelder 8 4.12 32
4. H. Hesseling Scholtenhof 6 3.85 34
5. E. van Gerve Orderbos 6 3.75 27
6. S. Redman Bartelshoek 4 3.64 28
7. B. Riesmeijer Pomerans 4 3.63 31
8. R. Manuhutu Deventer ’83 4 3.26 29
Toernooigemiddelde: 3.86

Neerkant
CAFÉ - DARTS - BILJART

FEESTJES - PARTIJEN

Tel. 077 - 4662000

Bandstoten 3e klasse 
Veluwezoom 13-15 februari
Districtsfinale in
Brummen
Onder leiding van TOG/Concordia
vindt van 13 tot en met 15 februari de
eindstrijd bandstoten klein derde klasse
van het district Veluwezoom plaats. In ca-
fé-restaurant Concordia aan Engelenbur-
gerlaan 1 te Brummen is de aanvang op
13 februari om 19.00 uur. Zaterdag is
de start om 11.00 uur en zondag om
12.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. J. van Kleef DVS 2.04
2. N. Mortier Rembrandt 2.02
3. T. Scholten DVS 1.82
4. E. Eickhoff DVS 1.74
5. L. Willemsen WCK 1.62
6. J. de Man WCK 1.57
7. H.J. Schreurs Rembrandt 1.56
8. R. Veerkamp Rembrandt 1.52
Res. 1. H. Bouman F-Eckt 1.42
Res. 2. F. Evers Renkum 1.37
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Iedere werkdag geopend vanaf 19.00 uur
Zaterdag van 13.00 tot 01.00 uur en zondag van 14.00 tot 02.00 uur

Tot ziens bij Peter en Nicky
Berghemseweg 155 • 5348 CD Oss • Tel.: 0412-644055

www.tfabeltje.tk

• 3 BILJARTS 
• 8 DARTBANEN 

• FEESTEN 
• GEZELLIGHEID

Ook voor de jeugd

Thuisbasis van 

biljartvereniging Touché

DE  VLONDER 103 5427 DD BOEKEL  
TEL: 0492-325164

www.vandenberg-biljarts.com  
E-mail  info@vandenberg-biljarts.com

verkoop van nieuwe en gebruikte biljarts
alle biljartbenodigdheden

groot assortiment dartartikelen

Geuzendijk 35, 6002 TA Weert
Telefoon: 0495 - 52 43 00
Telefax: 0495 - 54 71 28

www.blaakven.nl

TOSCANA LICHTIDEE

VERLICHTING
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Voor de verzorging
van bruiloften,
jubilea, diners,
bedrijfsfeesten,

koffietafels,
tentoonstellingen en

vergaderingen.

Clublokaal van 
Biljartvereniging ‘t Klötske

Straelseweg 359, 5916 AB Venlo
Tel. 077 - 3512995 • Fax 077 - 3518035

www.feestzaal-tven.nl
Oud Hollandse spelen 

• Handboog schieten 

• Karaoke • Oriëntatietochten 

• Jeu de boules 

• Sumo worstelen

Gratis parkeergelegenheid
Prima eetgelegenheid
Er wordt gespeeld door eredivisie
topteam Paul Wissink Keukens, 
en 2 tweede, 2 derde en 3 vierde
divisieteams driebanden groot

Openingstijden:
Elke dag geopend vanaf 12.00 uur

‘s-Maandags gesloten

Biljartcentrum Kort Oisterwijck
Pannerdenseweg 47, 6686 BC Doornenburg

Telefoon 0481-421418 / 459913
biljartcentrum@kortoisterwijck.nl

www.kortoisterwijck.nl

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon:077 - 3731272

www.bctegelen.nl            
“B.C.TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

Wijkcentrum De Doorkijk Druten - Zuid

Hét ontmoetingscentrum van Druten
Clublokaal van BV Vogue

Wijkcentrum de Doorkijk - Langstuk 2
6651 HZ Druten 0487-516363

www.wijkcentrumdedoorkijk.nl

3 biljarts 230x115
4 dartbanen

Café Zaal Eetcafé

GGGG EEEE WWWWOOOO OOOO NNNN
GGGG EEEE NNNN IIII EEEE TTTT EEEE NNNN

•speeltuin • biljart 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

AAddrreess:: Voor-Oventje 32
5411 NV Zeeland (N.Br.)

TTeell:: +31(0)486 45 39 62

IInntteerrnneett:: www.hetoventje.nl
2 grote en 3 kleine biljarts

Maandag gesloten

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 “In den Sleutel”Café “In den Sleutel”
• biljarten • vergaderingen 

• barbecue • partijtjes 
• buiten accomodatie aanwezig

Stationsstraat 8 • 5751 HE Deurne
telefoon (0493) 31 44 45

‘s Woensdags geslotenFam. van Hoof
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PK driebanden 1e klasse DBB

Ties van Esch ongeslagen naar titel
in The Paddock te Deurne-Zeilberg
Het persoonlijk kampioenschap driebanden eerste klasse van de Deurnese
Biljartbond is een prooi geworden voor Ties van Esch. De biljartman bleef
zijn concurrenten royaal de baas in The Paddock te Deurne-Zeilberg.
Op de slotavond ging de openingspartij
tussen Jan Rosmulder en titelverdediger
Hennie van Moorsel. Rosmulder speelde
zijn enige goede wedstrijd van het toer-
nooi en won met 34-20 na 35 beurten.
Ook Martin van de Water beleefde
geen denderend PK maar hij versloeg
wel Frits van Seccelen met 23-14 na 38
pogingen. Ondanks deze winst kwam
de Liesselnaar niet meer van de laatste
plaats af. Vervolgens traden Jan Pluijm
en Henny Rooijmans in het strijdperk en
beiden zijn lid van vereniging D’n An-
laup. Rooijmans zou bij winst nog titel-
kansen hebben. Zover kwam het echter
niet want hij kon geen vuist maken tegen
een sterk spelende Pluijm. Deze speler
zette 1.066 als moyenne in de boeken
dankzij de 32-10 zege na slechts dertig
omlopen. Door het verlies van Henny
Rooijmans werd Ties van Esch zittend op
zijn stoel kampioen. De eindwinnaar
kwam nog uit tegen Hans van Eijk en het
duel was niet goed maar wel spannend
of Van Esch zijn ongeslagen status zou
behouden. Van Eijk tikte als eerste bij de
finish aan maar de kampioen produ-
ceerde in de nastoot zijn ontbrekende
carambole. Ties van Esch zorgde na-
mens vereniging O en O via 1.300 voor
de kortste partij. Hij realiseerde met ze-
ven caramboles ook de hoogste serie, al
moest hij deze eer wel delen met runner-
up Jan Pluijm. Deze nummer twee van

PK driebanden 2e klasse DBB

Ben Jonker vroegtijdig kampioen
in ’t Dorpscafé te Neerkant

Kampioen Ben Jonker
Al bij het ingaan van de slotavond was
Ben Jonker uit Helenaveen verzekerd
van de titel in de tweede klasse drieban-
den van de Deurnese Biljartbond. Met
twaalf punten uit zeven duels kon het
niet meer misgaan voor hem. De slotpar-
tij tegen Toon van Lieshout verloor Jonker

royaal maar dat bleef dus zonder gevol-
gen. Vervolgens kwamen Harrie Bakker
en Eric van Herpen tegen elkaar in het
strijdperk. Van Herpen, die indruk had
gemaakt met een fraai algemeen moy-
enne, liet ook nu zijn kwaliteiten zien en
bleef Bakker met 22-14 na slechts 24
beurten de baas. Als laatste speelde An-
dré van Wetten tegen Gerard Mennen
en bij winst zou Van Wetten beslag leg-
gen op de tweede plek. Zo ver kwam
het niet want Mennen zette hem met 18-
12 na 35 pogingen opzij. Door dit resul-
taat nam Kees Leijssen bezit van de
tweede positie in de eindstand. In ’t
Dorpscafé te Neerkant realiseerde Eric
van Herpen via 0.736 het beste ge-
middelde. Samen met kampioen Jonker
produceerde hij met 21 beurten de kort-
ste partij. Jonker had 23 treffers te gaan
en Van Herpen 22. De eer voor de
hoogste serie ging met acht caramboles
naar Kees Luijkx. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ben Jonker 't Kroegske 12 0.627 6
2. Kees Leijssen Neerkandia 10 0.311 3
3. Cor van de Schaaf Neerkandia 10 0.352 4
4. Gerard Mennen VIOS 9 0.426 4
5. Eric van Herpen HGL 8 0.736 4
6. André van Wetten Internos 8 0.371 6
7. Toon van Lieshout Internos 6 0.367 4
8. Kees Luijkx HGL 5 0.502 8
9. Harrie Bakker Internos 4 0.412 4

Libre speelweek 17 en 18

In de eerste en tweede klasse waren geen
duels onder de twintig beurten. Jos Hover
van TBK A verzamelde in de derde klasse
zijn 37 caramboles na zestien pogingen.
Bij Ons Vermaak was invaller John van
den Heuvel goed voor 51 uit achttien en
teamgenoot Marcel van de Heuvel zorg-
de voor 47 uit negentien. Theo van Dijk
(Pomerans) stond na negentien beurten bij
zijn 43 treffers. In klasse vier twee korte
duels namens OVU. Bart Wijlaars 37 uit
zeventien en Wim Sanders 52 uit acht-
tien. 
Libre speelweek 19
Jo van Cuijk (Pomerans) versloeg John van
den Beuken in de eerste klasse met 147-
132 na zestien beurten. Koploper ONA
had in de tweede klasse met Jan Kroezen
een sterke pion met 47 treffers na achttien
pogingen. Kopman Henk van de Kerkhof
(Pomerans) baarde in de derde klasse op-
zien door al na twaalf beurten bij zijn 49
punten te arriveren. Van de Kerkhof eve-

naarde met zeventien de hoogste serie.
De jeugdige Dennie Bellemakers van HGL
hoefde slechts één keer meer naar het bil-
jart voor zijn 34 treffers. Bij Keijzer viel
Herman Knorren op via 22 caramboles
en zeventien beurten. Uitblinker van de
week was een vierdeklasser. Bij Nooit Ge-
dacht B had Harrie van de Voort in thuis-
basis Marma bar te Liessel maar acht po-
gingen nodig om zijn totaal van 28 vol te
maken. Bij het A-team bleek Henk Penninx
goed voor 58 uit negentien. Edwin van de
Kerkhof (Oude Brouwhuis C) speelde
2.00 moyenne na vierendertig carambo-
les en zeventien omlopen.  
Libre speelweek 20
Vriendenkring is in de eerste klasse nog al-
tijd in de titelrace en had met Pieter Wilm-
sen een goede speler met 63 caramboles
na zestien beurten. Bij tegenstander Pome-
rans stond Mari van Hout na zeventien po-
gingen bij zijn totaal van 113 punten.
Koploper HGL maakte met 1-7 winst geen
fout bij Nooit Gedacht. In klasse twee was
Ben Jonker ('t Kroegske) als reserve goed

voor een hoogste serie van 31. Lijstaan-
voerder ONA maakte in de persoon van
Corné Fransen twee caramboles te weinig
om de titel al in de voorlaatste speelweek
in de wacht te slepen. Wim Janssen pro-
duceerde namens Vriendenkring 71 tref-
fers na zeventien omlopen. Bij Internos A
zorgde Luciën Janssen voor 63 uit negen-
tien. Carlo Manders bleek de beste man
bij D’n Anlaup via 52 caramboles en acht-
tien beurten. In de vierde klasse viel Piet
Vossen (Nooit Gedacht A) op met 31 uit
zeventien.  
Speelweek 21
De eerste kampioen van het libreseizoen
werd eersteklasser HGL, dat in thuisbasis
café In den Sleutel te Deurne met 6-2 afre-
kende met ONA. Bij de 4-2 tussenstand
leek het erop dat HGL niet verder zou ko-
men dan 4-4 want Frank Jonker zat flink in
de problemen tegen Adriaan Adriaans
(210 car.). Aangezien OVU op dat mo-
ment al met 8-0 had gewonnen, moest Jon-
ker minimaal gelijkspelen om de titel in de
wacht te slepen en zodoende een barrage
met OVU te verhinderen. De kopman van
de thuisploeg redde het voor zichzelf en
zijn team HGL want hij was met 111-182
na negentien beurten alsnog te sterk voor

zijn opponent. De succesvolle formatie be-
staat verder uit Ad Proenings, Michel Ber-
kers en Willy van Helmond. Deze laatste
verzamelde zijn 79 treffers al na achttien
pogingen. Adriaan Adriaans had als
schrale troost dat hij in 2008-2009 met
een serie van 117 voor de hoogste reeks
had gezorgd. Bij Pomerans stond Harrie
van Dam al na veertien omlopen bij zijn
91 punten. Piet Berkers (OVU) produceer-
de 55 uit negentien. Het was ook feest
voor ONA in de tweede klasse. In eigen
huis De Tapperij te Deurne-Zeilberg was de
titel al binnen voordat ze aan de slotwed-
strijd begonnen. Die eindigde overigens in
4-4 tegen Vriendenkring B. Berry Koppens
en Corné Fransen waren succesvol, terwijl
Jan Harmsen en Jan Kroezen onderuit gin-
gen. Jan van de Werf van 't Kroegske eve-
naarde met 26 de hoogste serie van good-
old Jeu Wijnands. Van de Werf stond al na
tien beurten aan de finish met zijn totaal
van 85 caramboles. Toon Stevens van
team Keijzer haalde in de derde klasse uit
met 43 treffers na dertien pogingen. In de
vierde klasse was er een goede prestatie
van Joep Hikspoors van het Liesselse 't Ou-
de Brouwhuis B via 41 uit zeventien. Louis
Verstappen (Steeds Vooruit) scoorde 34
punten na negentien beurten.

HGL 1e klasse met vlnr: Michel Berkers, Willy van Helmond, Frank Jonker en Ad
Proenings. Foto: Gerard Geurts

ONA met vlnr:  Berry Koppens, Corné Fransen, Jan Kroezen en Jan Harmsen

de eindstand bleek met 0.718 tevens de
speler met het beste algemeen moyenne.
De prijsuitreiking van dit soepel verlopen
toernooi werd verricht door Mari van
Hout, bestuurslid van de DBB. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ties van Esch O en O 13 0.600 7
2. Jan Pluijm D’n Anlaup 10 0.718 7
3. Henny Rooijmans D’n Anlaup 10 0.537 6
4. Hennie van Moorsel HGL 8 0.588 5
5. Hans van Eijk D’n Anlaup 7 0.511 4
6. Jan Rosmulder D’n Anlaup 4 0.614 6
7. Frits van Seccelen VIOS 2 0.384 5
8. Martin van de Water VIOS 2 0.355 4

Kampioen Ties van Esch   
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Alex ter Weele met nieuwe site

www.snelinkt.nl, De webshop
van Stealx Supplies

Alex ter Weele combineerde op jeugdi-
ge leeftijd het biljarten met voetballen.
De ene week stond hij achter de groene
tafel en de andere week op het groene
veld. Met een vader die een goede bil-
jarter was, ontwikkelde Ter Weele zich
snel. Op een zaterdagmorgen kreeg hij
op het voetbalveld een schop en hij nam
revanche. Dat laatste werd gezien en
ook een afkoelingsperiode mocht niet
meer baten. De boete bedroeg 2 gulden
50 en hij heeft nooit meer achter een bal
aangelopen. Zijn vader nam hem mee
naar Bep van der Wal maar zoonlief
was iets te eigenwijs, waarna wijlen Bep
hem wegstuurde met de mededeling dat
hij maar moest terugkomen als hij serieu-
zer kon zijn. Bij een NK jeugdteams in
Utrecht zag hij jongens series van hon-
derd en meer tegen hem maken en dat
vond maar hij niks. Dat wil zeggen: het
lange zitten op de stoel was voor de on-
geduldige jongen een last. Daarom be-
sloot Alex te gaan driebanden en dat
ging hem beter af. In 1988 werd hij met
Stokkers in de A-klasse driebanden-groot
met Theo Willemsen jr. en Robert Tabbes
Nederlands kampioen in Amersfoort.
Dat was zijn eerste grote succes op bil-
jartgebied. In deze tijd arbitreerde hij di-
verse artistiek toernooien en kwam zo
voor de eerste keer in aanraking met Bil-
jart Artistiek. Een andere NK titel behaal-
de hij in februari 2003. Dat betrof het
nationaal kampioenschap driebanden
klein hoofdklasse bij Amorti in Zevenber-
gen. Eerder, tijdens de gewestelijke fina-
le, troffen Alex ter Weele en Martin van
Rhee elkaar. Van Rhee kwam tijdens het
succesvolle NK in Zevenbergen kijken
als supporter en dat werd door de latere
Nederlands kampioen zeer ge-

waardeerd. Ze hielden een tijdje contact
maar dat werd na verloop van tijd min-
der. Bij een gewestelijke finale bandsto-
ten bij De Boei in Tolkamer, waar twee
clubgenoten van Van Rhee speelden,
werd het contact hersteld en de banden
werden aangehaald. Martin van Rhee
liep spoedig met reclame van Stealx
rond. Alex begon in het seizoen 2007-
2008 ook met het Artistiek en toen was
er maar één klasse. Zoals bekend zijn er
momenteel met de ereklasse en de eerste
klasse twee niveaus. De uitslag van de
eerste GP van de eerste klasse, onlangs
in Lisse, vindt u elders in deze biljart-
krant. Hier kan vermeld worden dat Ter
Weele met 177 punten een nieuw PR
neerzette. In Lisse was Jan Brunnekreef
ook aanwezig en zijn wijze woorden en
aanwijzingen hadden een positieve uit-
werking op Alex. Brunnekreef geeft we-
kelijks les aan Erik Vijverberg en Johnny
van Mil (debutant en winnaar in Lisse),
en zal ook de Lossenaar onder handen
nemen in de komende weken. 
Inkt is op: www.snelinkt.nl
Alex werkte bij een kaasboer op dag-
markten. Naast de kaaskraam stond een
Duitse Rus die cartridges vulde. Deze
man vroeg aan Alex, die interesse toon-
de, om voor hem de verkoop in Neder-
land te doen omdat hij de taal niet
machtig was. Deze Duitser heette Stefan
en samen met Alex was de naam Stealx
geboren. Enkele maanden later leverde
Alex ter Weele aan zijn voormalige com-
paan, die weigerde alles officieel via het
boekje te doen, waarna Ter Weele be-
sloot alleen te startten. In april 2003 be-
gon hij via de sites van eBay en Martkt-
plaats en ook op dagmarkten inktproduk-

ten aan de man te brengen. Toen kwa-
men langzamerhand ook de resellers in
beeld en inmiddels levert Stealx Supplies
zo’n 150 winkels in Nederland en Bel-
gië. Vanwege ruimtegebrek verhuisde
het gezin Ter Weele van Enschede naar
Losser. Daar hebben inmiddels alweer
enkele uitbreidingen van het pand plaats-
gevonden. Bestellen via de nieuwe site
www.snelinkt.nl heeft diverse voordelen.
Uiteraard is er een goede prijs voor de
eindgebruiker en ook is er alles te koop
wat in de vul- en cartridgewinkel aange-
boden wordt. Zodoende kunnen resellers
alles in Losser bestellen, dus slechts één
leverancier. Wie nog de oude site
www.stealx.nl aanklikt, wordt doorge-
linkt naar www.snelinkt.nl. Er zijn nu di-
verse stunten en aanbiedingen in ver-
band met de opening van de nieuwe si-
te. Te denken valt aan gratis printers,
USB sticks en fotopapier. Snelinkt is de
handelsnaam van Stealx.nl. 

Speciaal voor lezers van de
Biljart Ballen:  2,5 % korting
Het gebeurt iedereen wel eens: de inkt is
op, dus u moet snel inkt hebben, dat be-
tekent www.snelinkt.nl. Overigens heeft
www.snelinkt.nl meer te bieden dan ori-
ginele- of navulinkt. Te denken valt aan:
printers, navultoebehoor, papier, DYMO
labels, geheugenkaarten, USB sticks,
energyproducts, digitale fotoframes en
single-use camera’s. Lezers van De Biljart
Ballen die zich aanmelden via info@ste-
alx.nl krijgen een korting van 2,5% als
ze vermelden dat ze lezer van De Biljart
Ballen zijn. U schrijft eenvoudig een mail-
tje en krijgt een inlogcode, waarmee u
kunt bestellen op de site. De korting
wordt dan automatisch toegepast.  

Alex ter Weele met zijn elfjarige dochter Melanie

Een foto uit de oude doos (circa 1987) gemaakt bij Rembrandt in Arnhem. Ach-
ter vlnr: Theo Willemsen, Henk Dopmeijer, Rob Scholtes, Jan Brunnekreef, Frans
Tusveld, organisator, Jaap Brinkhuizen en Bep van der Wal. Voor vlnr: Alex ter
Weele, Jan van de Boogaart en Henny de Heus

Artistiek speler Alex ter Weele heeft onlangs een nieuwe site geïntrodu-
ceerd, namelijk www.snelinkt.nl. Met www.stealx.nl had de biljarter uit
Losser al een naam opgebouwd. Binnen de artistiekwereld dragen Sander
Jonen, Rob Scholtes, Martin van Rhee, Erik Vijverberg en Ter Weele zelf, de
naam van de site www.stealx.nl al op het biljarttenue. 
Met www.snelinkt.nl heeft Alex een naam die meteen duidelijk maakt wat
hij te bieden heeft. Overigens is er een veel ruimer assortiment dan alleen
inkt en toebehoren.  

www.stealx.nl - De Pol 3a Losser - 053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Bezoek onze site voor het complete assortiment

Johnny van Mil claimt eerste 
GP Artistiek 1e klasse in Lisse
Johnny van Mil liet er tijdens de eerste
GP Artistiek 1e klasse op 10 en 11 janu-
ari in Lisse geen twijfel over bestaan dat
hij de beste was. Hij eindigde dan ook
op de eerste plaats, met 29 punten voor-
sprong op de nummer twee Erik Vijver-
berg. Persoonlijke records waren er voor
Alex ter Weele, Patrick Adams en Johnny
van Mil.

Deze Grand Prix is verspeeld over de
sets F t/m B van het 100-figurenprogram-
ma, met een totaal van 5252 punten. 

Uitslag
Naam pnt pog. % rank. pnt.
1.  Johnny van Mil 237 173 34 45,14 13
2.  Erik Vijverberg 208 171 31 39,61 12
3.  Eric van Kampen 199 179 28 37,90 11
4.  Mark Janssen 196 177 27 37.33 10
5.  Patrick Adams 178 173 27 33,90 9
6.  Alex ter Weele 177 180 26 33,71 8
7.  René Dericks 162 184 22 30,85 7
8.  Robert van Veenendaal 141 194 22 26,86 6
9.  Cock Ooms 131 194 18 24,95 5
10. John Otten 107 185 16 20,38 4
11. André Renkens 94 194 15 17,90 3
12. Willem Schreuder 69 198 10 13,14 2

Van 30 januari tot en met 1 februari

Masters Biljart Artistiek in Aalten
Onder leiding van SBA vindt van 30 ja-
nuari tot en met 1 februari de Masters Bil-
jart Artistiek plaats. Het evenement wordt
gehouden in caféé De Driesprong aan
Plein-Zuid 12 te Aalten. De acht spelers
zijn in twee poules geplaatst op basis
van de totaalstand na drie GP’s ereklas-
se. Rob Scholtes verdedigt zijn titel en re-
serve is Roger Everaert uit het Belgische
Aartselaar. Op vrijdag 30 januari is de
officiële opening  om 11.30 uur. Om
12.00 en 15.00 uur speelt men dan de
eerste ronde poulewedstrijden. Om
18.00 en 21.00 uur wordt vervolgd met
ronde twee. Zaterdag staat de derde
ronde poulewedstrijden om 11.00 en
14.00 uur op het programma. Dan zijn
om 19.00 uur de halve finales. Slotdag

zondag 1 februari is om 12.00 uur de
strijd om de derde plaats. De ontknoping
inzake de Nederlandse titel staat om
14.00 uur gepland. De live uitzending
via internet zal worden verzorgd door
www.biljartenborculo.nl
Poule A Plaats
1. Sander Jonen Badhoevedorp
2. George Kenter Hillegom
3. Pierre Scheers Bellaire (B)
4. Ralf Laakmann Kevelaer (D)

Poule B Plaats
1. Rob Scholtes Voorschoten
2. Martin van Rhee Groenlo
3. Manfred Hekerle Doetinchem
4. Jean-Marie Limbourg Queue du Bois (B)

www.biljartpoint.nl
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Het WHet Wapen apen 
van Eerschotvan Eerschot

1e Divisie teams: Corfu
Particolare

2e Divisie teams: Het Wapen van Eerschot 1
aMate Communications

3e Divisie team: Diamant Sint-Oedenrode
4e Divisie teams: v.d. Berk Assurantiën

Didden Distributie

Stationsstraat 94 • 5281 GG Boxtel • Tel. 0411 - 677737

Libre overgangsklasse jeugd

Silvester Verschuren slaat in 
slotronde toe in Afferden

In de openingsronde van het NK libre
klein overgangsklasse jeugd bij ABC 't
Töpke in Afferden was plaatselijk favo-
riet Rowan Boerakker degene met de
beste start. Hij versloeg Ricardo Diters
met 300-5 na slechts vier beurten en een
serie van 293. In de tweede ronde deed
Mike Nijman van zich spreken door
slechts drie pogingen te gebruiken tegen
Shane Hilgers. De 300-40 score leverde
met 100.00 moyenne de kortste partij
van het toernooi op en via 295 tevens
de hoogste serie. Hilgers revancheerde
zich halverwege het NK door Boerakker
opzij te zetten. Na vier ronden hadden
Ricardo Diters, Rowan Boerakker en Mi-
ke Nijman allen zes punten. In de slot-

ronde trok Diters met 217-300 na vijf
omlopen aan het kortste eind tegen Mi-
ke Nijman. Rowan Boerakker pakte de
Nederlandse titel in zijn eigen clublo-
kaal niet want hij ging met 249-300
(14) onderuit tegen Silvester Verschuren,
die daarmee Nederlands kampioen
werd. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Silvester Verschuren Wapen van Ameide 8 25.03 252

2. Ricardo Diters Groene Hart 6 36.19 238

3. Mike Nijman Groene Hart 6 30.44 295

4. Rowan Boerakker ABC 't Töpke 6 23.96 293

5. Shane Hilgers Wapen van Ameide 4 20.16 235

6. Bart van de Hanenberg Rosmalen 0 18.47 124

Toernooigemiddelde: 25.25

Foto: Toon van Heesch

NK libre klein 4e klasse 

Henk van Deenen van invaller naar
Nederlands kampioen in Hilversum

Zo sta je niet op de uitnodiging en zo win je de nationale titel. Dat over-
kwam Henk van Deenen tijdens het NK libre klein vierde klasse in café ’t
Haagse Koffiehuis te Hilversum. 

Halverwege het evenement realiseerde
Bert Dekker met zestig caramboles na
achttien beurten via 3.33 de kortste par-
tij van het toernooi. Toch was Dekker
niet de grote favoriet na de voorlaatste
sessie. Hilvert Smits, Jan van der Heijden
en Henk van Deenen stonden toen na-
melijk alle drie op acht punten. De ver-
schillen waren erg klein want Bert Dek-
ker, Mario de Gelder en Bert Dekker
hadden toen zes punten verzameld. In
de slotronde was de spanning om te snij-
den. Het prachtige toernooi kreeg het
hoogtepunt dat het verdiende. Hilvert
Smits verloor met 58-60 na 28 beurten
van Bert Dekker. Smits eindigde met
2.26 op het beste algemeen gemiddel-
de van iedereen uiteindelijk als tweede.
Harry Antonisse bleef laatste na 50-60
(35) verlies tegen Mario de Gelder. Ber-
ry Haans bleef André Derkx royaal de

baas. De ontknoping volgde in de kraker
tussen Henk van Deenen en Jan van der
Heijden. Denekamper Van der Heijden
realiseerde in deze partij met zeventien
caramboles de hoogste serie van het NK
maar de nationale titel ging naar Deenen
die met twee treffers verschil won: 60-58
(26). Vereniging Onder Ons kan terug-
zien op een schitterende en uiterst spor-
tieve eindstrijd met een zeer verrassend
einde.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk van Deenen EBCL 10 1.82 12
2. Hilvert Smits De Harmonie 8 2.26 14
3. Jan van der Heijden 't Centrum 47 8 2.14 17
4. Bert Dekker B en S Den Helder 8 1.92 14
5. Mario de Gelder Amstenrade 8 1.51 11
6. Berry Haans Krijten dan stoten 6 1.94 14
7. André Derckx Touché 6 1.48 12
8. Harry Antonisse CDB 2 1.43 12
Toernooigemiddelde: 1.79 
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Eredivisie topteam speelronde 7

JB Fashion/Eekhoorn boekt 
dubbele winst
JB Fashion/Eekhoorn – Paul Wissink Keu-
kens 4-2. Op camping De Eekhoorn in
het Brabantse Oosterhout verloor Lyon
Megens het 47/2 in vier beurten met 62-
200 van Michel van Silfhout. Eddy Lep-
pens had ook vier pogingen nodig om
Freek Ottenhof met 150-23 kansloos te
laten. Peter de Backer en Jos Bongers
moesten liefst zestien keer naar de tafel:
100-84. 
Paul Wissink – ’s Lands Welvaren 6-0.
Michel van Silfhout bleek wederom na
vier omlopen succesvol en nu was Ian
van Krieken het slachtoffer. De winnaar
realiseerde een serie van 126. Freek Ot-
tenhof tegen Peter de Bree eindigde in
150-51 (7). Jos Bongers en Ad Koore-
vaar sloten af op 100-80 (19). 
’s Lands Welvaren -  JB Fashion/Eek-
hoorn 2-4. Ian van Krieken werd met 83-
200 na zeven beurten verslagen door Ly-
on Megens. Peter de Bree had niet vol-
doende aan de vier kansen die hij van
Eddy Leppens kreeg (18-150). Ad Koore-
vaar bleek met 11.11 als moyenne een
maatje te groot voor Peter de Backer, die
tot 7.55 reikte. 
J+B Küpers blijft ook Karel
Lassche en PDA de baas
PDA – Karel Lassche Speelautomaten 2-
4. Pierre Soumagne van Karel Lassche
moest bij het 71/2 met 150-76 in twee
beurten het onderspit delven tegen Dave
Krijnen, die daarbij een maximale serie
realiseerde van 150. Bij het 47/2 produ-
ceerde Martien van der Spoel een reeks
van 161 en zorgde in vier omlopen te-
gen John van der Stappen via 34-200
voor de Doetinchemse zege. Bandstoter
Frédéric Caudron bepaalde met 58-100
(9) tegen Fabian Blondeel de eindstand
op 2-4 voor het Achterhoekse team.
Karel Lassche – J+B Küpers 2-4. Kadrist
47/2 Raymund Swertz slaagde erin de
tweehonderd treffers vanaf acquit vol te
maken. Martien van der Spoel scoorde
in de nastoot nog 113 caramboles. Bij
het 71/2 had Pierre Soumagne met 84-
150 na vier pogingen geen antwoord
op het gedegen spel van Peter Volleberg,
die daarbij een serie van 112 produceer-
de. Frédéric Caudron redde met een
100-79 (11) overwinning tegen Dick Jas-
pers de eer.
J+B Küpers – PDA 6-0. Raymund Swertz
had met 50.00 moyenne weinig te duch-
ten van René Luijsterburg. Peter Volleberg
klopte Dave Krijnen met 150-99. Dick
Jaspers zorgde voor de maximale score
middels 100-38 (8) cijfers tegen Fabian
Blondeel.
Cubri/Etikon maatje te groot
voor Pelikaan en Dibo/The
City
Cubri/Etikon – De Pelikaan 6-0.
Wegens een brand in het thuishonk Hee-
ren van Borculo, moest er noodgedwon-
gen worden uitgeweken naar HCR Prin-

sen in Haarlo. Voor de biljartliefhebber
geen onbekend adres, want het Inkada
Grand Dutch Biljart Event zou hier enke-
le weken later ook plaatsvinden. Ludger
Havlik miste in het 71/2 de acquit en Pa-
trick Niessen profiteerde met een serie
van 54 waarna hij zijn speelbal een mil-
limeter te zacht stootte. Toen Havlik we-
derom niet tot productie kwam, zag
Niessen een reeks van 71 voor de twee-
de keer afbreken op een te zacht ge-
speelde bal. Het duurde uiteindelijk ze-
ven beurten voordat de Belg de verdedi-
gende Duitser de baas bleef. Henri Tille-
man realiseerde in de openingsbeurt al
een reeks van 151. Toen Matthijs Bakker
vervolgens zijn totaal op tien bracht, be-
sliste Tilleman het duel met een slotreeks
van 49 in de tweede omloop. Jean-Paul
de Bruijn had zich voorgenomen om een
streep te zetten onder het moeilijke 2008
en het nieuwe jaar maar eens te laten
zien dat de oude De Bruijn er weer aan-
komt. Waren het in ’t begin nog ballen
die gemaakt moesten worden om aan de
tafel te blijven, langzaam ontwikkelde er
zich een sensationele partij en serie. Het
eindigde met een reeks van honderd in
de eerste beurt, waarna een staande
ovatie hem ten deel viel. Een fantastische
prestatie. Tegenstander Dennis Timmers
kwam in de nastoot nog tot negen tref-
fers. 
De Pelikaan – Dibo/The City 2-4. Ludger
Havlik versloeg Sjors van Ginneken met
200-66. Matthijs Bakker was niet opge-
wassen tegen Thomas Nockemann: 29-
150 (2). Ad Klijn ging met 71-100
onderuit tegen Micha van Bochem. Dat
betekende belangrijke winst voor
Dibo/The City. 
Dibo/The City – Cubri/Etikon 2-4. Tegen-
strijdiger konden de spelers niet zijn: Tho-
mas Nockemann de robuuste, de defen-
sie strateeg en een zeer sterk “groot
veld” speler, tegen Patrick Niessen de ka-
derspecialist bij uitstek, met af en toe ge-
niale oplossingen. Het verwachtingspa-
troon van deze partij was, of één van de-
ze twee kemphanen maakte de altijd be-
laden partij in één beurt uit of het zou
wel eens tien beurten kunnen duren. Het
begin van het duel leek wel een schaak-
partij. Een ding werd duidelijk, de verde-
diging moest staan en het wachten was
op een foutje van de tegenstander. Na
drie pogingen was het Nockemann 0 en
Niessen 3. In de vierde omloop kreeg
Nockemann een bijna onmogelijke bal,
maakte deze en werkte zich langzaam in
een mooie serie van 112. Toen hij bij de
vijfde poging de partij uitmaakte, stond
Niessen op schamele zes caramboles. In
de nastoot moest hij na 78 treffers het
zeil strijken en schudde Nockemann ver-
diend de hand. Het was een bijzondere
partij tussen Sjors van Ginneken en Hen-
ri Tilleman. Tilleman was gaande de dag
behoorlijk ziek geworden. Een stijve nek
en schouder en ontstoken ogen speelden

hem parten. Hierdoor verloor hij menig-
maal zijn concentratie en miste ballen en
raakte mooie posities kwijt. Na zes beur-
ten stond er een tussenstand van 34-88
op het scorebord, in het voordeel van Til-
leman. Het geluk voor Tilleman was dat
Van Ginneken niet beter kon. De Dibo
speler had lang niet kunnen trainen. Na
tussenkomst van teamchef Bennie Dee-
gens, die wat woorden tegen Tilleman
sprak en een blik van beiden op de ande-
re tafel, waar Niessen leek te verliezen,
kwam het concentratievermogen van Tille-
man weer terug. Hij zette het treffen in de
zevende omloop alsnog naar zijn hand,
middels een serie van 112. Jean-Paul de
Bruijn had nu wat meer tijd nodig voor
zijn bandenspel tegen Micha van Bo-
chem. De vage hoop van de toeschou-
wers om nog een keer een glanspartij te
zien van De Bruijn, werd niet vervuld.
Om objectief te blijven zijn tien beurten,
natuurlijk ook niet slecht. Er zijn maar wei-
nig bandstootspelers, die een gemiddel-
de van 10.00 hebben of halen. Wat op-
viel is dat het beetje fortuin, maar speci-
aal zijn zelfvertrouwen weer terug zijn.
Hierdoor kon hij, waar hij vorig jaar nog
moest gaan zitten na een misser, toch
aan de tafel blijven. Het positieve voor Je-
an-Paul de Bruijn is, dat hij van hieruit
weer verder kan bouwen. Vanuit een
diep dal klimt hij met zekerheid weer
naar de top van de berg. Eindstand: 45-
100 (10).  
Borculose teams domineren
eredivisie
De Borculose eredivisie topteams Cu-
bri/Etikon en J+B Küpers gaan nog
steeds als nummer 1 en 2 aan kop.

Teamcaptain Bennie Deegens van Cu-
bri/Etikon :”Ik ben erg blij met onze ei-
gen overwinningen tegen De Pelikaan en
Dibo/The City. Maar wat het andere
team presteert is geweldig. Voor aan-
vang van de competitie hoopten we dat
ze de strijd aan konden met de gevestig-
de orde van de laatste jaren. Dat wij een
maatje te groot zijn is niet verwonderlijk.
We hebben het beste team van Europa
en ik durf wel te zeggen van de wereld.
Maar als je kijkt naar Paul Wissink Keu-
kens (afgelopen seizoen tweede en daar-
voor twee maal derde) en Karel Lassche
Speelautomaten (vorig seizoen derde en
daarvoor 2 keer tweede) staan nu al vijf
en negen punten achter op J+B Küpers.
We gaan langzaam hopen op misschien
wel twee podiumplaatsen.”
Programma 14 februari
De volgende wedstrijden zijn op 14 fe-
bruari a.s.. J+B Küpers speelt dan weer
in Borculo tegen Dibo/The City en JB
Fashion/Eekhoorn. Cubri/Etikon gaat
de confrontatie aan in Kort Oisterwijck te
Doornenburg tegen Karel Lassche en
Paul Wissink Keukens. De ploeg van
Bennie Deegens kan dan zijn andere
team een goede dienst bewijzen door de
punten mee naar Borculo te nemen. Ui-
teraard zal dan J+B Küpers zijn eigen
wedstrijden ook moeten winnen. De Peli-
kaan ontvangt in Deventer de teams van
PDA en ’s Lands Welvaren. 
Tekst met dank aan Bennie Deegens,
Toon Scholten en Chris Jansen.

Jean-Paul de Bruijn en Raymund Swertz allebei van acquit naar finish. 
Foto’s: www.biljartenborculo.nl

Ankerkader 47/2 eerste klasse 27/2 t/m 1/3

NK bij Verploegen in Wijchen
Stichting Biljartevenementen Wijchen
(SBW) leidt van 27 februari tot en met 1
maart het NK ankerkader 47/2 eerste
klasse. In deze klasse gaan de duels over
tweehonderd caramboles en de moyen-
negrenzen zijn 12.50 tot 40.00. En
40.00 gemiddeld is precies wat kopman
Harrie van den Boogaard achter zijn
naam heeft staan. Aanvang vrijdag 27
februari om 11.00 uur en het eind wordt
verwacht om 23.00 uur. Zaterdag gaan
de kaderspelers ook om 11.00 uur van
acquit en het eerste deel van ronde zes
staat dan om 19.00 uur op het program-
ma. Zondag het tweede deel vanaf
11.00 uur waarna de slotronde om

13.00 en 15.00 uur wordt gespeeld.
Het NK is te bezichtigen in Zaal Verploe-
gen aan Woeziksestraat 100 te Wij-
chen. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Harrie van den Boogaard Velden Woezik 40.00
2. Wiel van Gemert Heel Reuver '03 38.71
3. Roy van Raaij Kampen DOS 31.97
4. Peter de Bree Middelburg Kwadendamme 30.76
5. Robin Jonker Enschede Zandweerd 30.00
6. Matthijs Bakker Rotterdam De Pelikaan 29.80
7. Lyon Megens Wijchen Vriendenkring 21.23
8. Gerard Stijf Epe De Veemarkt 20.49
Res. 1. Rini Megens Oss Woezik 20.82
Res. 2. Dave Krijnen Tilburg Rosmalen 29.71
Res. 3. Frank Vermeulen Culemborg Carambole 16.72

Kader poule 3
Volop spanning aan
de kop
Speelronde 14. De Veemarkt –
Discus/Kaketoe '80 8-0. Hier waren
geen partijen onder de tien beurten te
bewonderen. De Buck – Metallbau Ny-
land 4-4. In deze topper bleek Martijn
Egbers in het 57/2 duel tegen Willem
Siebelink kansloos gezien de 83-200 uit-
slag na zeven beurten. De Korenmolen –
De Markt/De Onderbouw 6-2. Michel
van Silfhout, 57/1 speler, had maar zes
pogingen nodig om via 275-101 af te
rekenen met Wim de Vos. Van Silfhout re-
aliseerde een serie van 112. Willem Dul-
lemond wees Richard Meeuwissen met
150-53 na negen omlopen terug. 
Speelronde 17. Kabelrups – De Vee-
markt 5-3. Jan Tijdink versloeg Heribert
Leufgen met 150-105 na negen beurten. 
Speelronde 19. Moira – De Korenmolen
5-3. André Meijer produceerde bij zijn
moyenne van 16.67 een serie van 94.
Na, voor de meeste teams dertien wed-
strijden, is Metallbau Nyland met zestien
punten koploper. De Buck en Kabelrups
hebben echter evenveel punten, terwijl er
nog meerdere kapers op de kust zijn. 

Kader poule 6
Thuisnederlaag
BouwCenter Van
Hoppe
De van speelronde 13 vooruitgespeelde
wedstrijd tussen BouwCenter Van Hoppe
en De Vriendenkring eindigde in 2-6. In
De Donk te Duizel ging Jos Bierens met
92-130 na dertien beurten onderuit te-
gen Henk Bulte. Johan Martens kon geen
vuist maken tegen Johan Schluter: 47-
150 na acht pogingen. Uitblinker van de
avond was Piet van Dooren. Hij verza-
melde zijn 210 caramboles al na vier
omlopen en dat leverde hem behalve
een moyenne van 52.50 ook een serie
van 101 op. Tegenstander Jan van Don-
gen bleef bij een totaal van 45 steken.
Kopman Adri Dijkmans (175) strandde
in het zicht van de haven tegen Lyon Me-
gens: 153-300 (17).

Wilt u ook 
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Bel: 0416-343819
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Topteam jeugd poule 2

Koploper Lassche/De Veemarkt te
sterk voor A1 Biljarts/EGB
Speelronde 10. A1 Biljarts/EGB – 't Wa-
pen 2 2-4. Ramon Jillings verloor met 66-
75 (41) nipt van Don Opstal. Richard de
Jong versloeg Lisan van Os met 150-51
na 22 beurten. Tom Hagenus tegen Sil-
vester Verschuuren eindigde in 78-225
na tien pogingen. 
A1 Biljarts – 't Wapen 2 4-2. Maik Bruil
won met 75-43 (34) van Don Opstal. De
Jong had via 150-21 na dertien om-
lopen geen moeite met Van Os. Hagenus
ging nu met 109-225 na twaalf beurten
onderuit. 
Pearle/Obis – Lassche /De Veemarkt 2-
4. Jeffrey Lenaers boog met 63-100 voor
Kay Arends en dat was na twaalf om-
lopen. Ferry de Jong had aan 5.50 moy-
enne ruim voldoende om Luke Arends
opzij te zetten. Robin Bastiaan was niet
opgewassen tegen de serie van 123 en
slotreeks van 85 van Danny Zwoferink:
121-250 na elf beurten en dus gemiddel-
de van 22.72 voor de gast uit Gelder-
land.
Pearle/Obis – Lassche/De Veemarkt 1-5.
Lenaers bleef met 82-80 (23) aan de ver-
keerde kant van de score tegen Tim Ra-
telband. Ferry de Jong kwam in de na-
stoot met een serie van negentien op ge-

lijke hoogte met Kay Arends: 110-100
na twaalf pogingen. Robin Bastiaan
strandde middels 177-250 na dertien
beurten in het zicht van de haven tegen
Danny Zwoferink (serie 114). Dit bete-
kenden twee erg belangrijke overwinnin-
gen voor de bezoekers.
Speelronde 11. Lassche/De Veemarkt –
A1 Biljarts/EGB 4-2. In Doetinchem
bleef Tim Ratelband opponent Ramon Jil-
lings met 80-66 (28) nipt de baas. Luke
Arends bleek met 13.63 een maatje te
groot voor de 9.09 van Richard de Jong.
Kopman Danny Zwoferink moest on-
danks een serie van 154 met 213-200
na dertien beurten de eer laten aan Tom
Hagenus.       
Lassche/De Veemarkt – A1 Biljarts/EGB
4-2. Ratelband haalde het met het kleinst
mogelijke verschil tegen Jillings getuige
de 80-74 (28) cijfers. Arends zag De
Jong tien caramboles te weinig maken
en dat resulteerde na 21 omlopen in
100-140. Zwoferink beet met 116-200
na zeven beurten in het zand tegen Ha-
genus. Na twintig duels is Lassche/De
Veemarkt met 28 punten lijstaanvoerder.
Pearle volgt op vier punten en A1 Bil-
jarts/EGB op vijf.

Topteam jeugd poule 1

Wisselend succes Rioolnet Afferden

Speelronde 10. 't Wapen – Rioolnet Af-
ferden 4-2. Fabian van Hees bleef Joey
Kremers met 110-109 na negentien
beurten de baas. Hein Jordens kreeg
één kans minder van Guido Kauffeld,
die met de 209-160 winst vertrok. Sha-
ne Hilgers versloeg na evenveel pogin-
gen Rowan Boerakker met 135-150. 
't Wapen – Rioolnet Afferden 0-6. Jor-
dens kwam er deze keer niet aan te pas
tegen Kremers: 130-160 (15). Hilgers
kreeg met acht de minste beurten en dat
was tegen Kauffeld. De bezoeker vertrok
met de 110-160 winst en produceerde
daarbij een fraaie serie van 137 caram-
boles. Een gemiddelde van 20.00 was
de beloning voor de winnaar. Ricardo
Goud kon tegen Rowan Boerakker de
eer niet redden gezien de 125-250 cij-
fers na dertien beurten. 

Speelronde 11. Rioolnet Afferden –
Amorti 2-4. Joey Kremers zette Aaron
Meeuwissen met 160-122 (15) opzij.
Kauffeld leed een 88-170 nederlaag na
slechts zes pogingen en Brian Bakkers
was daarvoor verantwoordelijk. Rowan
Boerkakker verloor ondanks een serie
van 110 middels 204-200 (25) van Eef
Eijskoot. 
Rioolnet Afferden – Amorti 4-2. Kremers,
reeks van 123, had weinig moeite met
Meeuwissen getuige de 160-50 cijfers
na elf omlopen. Kauffeld bleef ook aan
de goede kant van de score met zijn
160-100 zege na negen pogingen te-
gen Bakkers. Boerakker trok aan het kort-
ste eind tegen Eijskoot: 69-200 na elf
omlopen. Met achttien punten na even-
veel wedstrijden staat Rioolnet Afferden
logischerwijze in de middenmoot.

Guido Kauffeld: serie van 137. Foto: Dianne van Essen, www.vanessenfotografie.nl

Biljartkeuen van alle 
gerenommeerde merken

Keutassen en -koffers

Allerlei gangbare 
accessoires voor carambole,

snooker en pool

Plaatsen van nieuwe 
pommerans en keureparatie 
op vakkundige wijze verricht

Open na telefonische afspraak

Adres: Seterseweg 4 (locatie camping de Eekhoorn)

4903 RV  Oosterhout N.Br.
0161 411 572 / 06 52 68 07 44

www.genoegkeus.nl

genoegkeus@aol.nl

Genoeg Keu’s
Joris Maas maakt 117-clearance
Jumbo Houdt titelkansen gaaf 
Jumbo Warmond is goed uit het loodzware dubbelweekeinde gekomen in de
Eredivisie Snooker. Na de nipte nederlaag uit bij Shioda op zaterdag, werd
zondag 18 januari in Breda met 6-3 gewonnen van Pierre de Jonge. 

Jumbo leidt nu in de stand met negen punten op NetExpress Europe/Oud West
1, dat zaalgenoot Oud West 2 met 8-1 versloeg. Joris Maas won met InterCon-
nect De Dieze Den Bosch van Westend Zaandam met 5-4 en sierde die zege
op met een 117-break

Niels Feijen genomineerd
Niels Feijen is in Den Haag genomineerd voor sportman van het jaar.
De sportman van het jaar wordt bepaald aan de hand van het aantal stemmen die
de sporter heeft gekregen via de site van de gemeente Den Haag. In de link
http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=67290&sp=1 kun je meer informatie vin-
den over het stemmen. Het sportgala is op zaterdag 31 januari.
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