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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

A1
BILJARTS
A1
BILJARTS

Hét adres voor al uw biljart- 
en dartartikelen en sportprijzen.

Webwinkel en showroom••Winkel/werkplaats 800m2

De goedkoopste..

manier van printen !

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

Wij bestaan 20 jaar.....

Iedere maand een 

knallende aanbieding
De goedkoopste biljart, dart en sportprijzen leverancier

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

Bezoek ook onze site: www.biljart-boetiek.nl

Dekkers
B I L J A R T S

Leverancier 
Wilhelmina 
Biljarts

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

Dorpstraat 73a 5241 EB Rosmalen
Telefoon 073-6415464 Fax 073-6488888
www.biljartsupplies.nl www.dekkersbiljart.nl

Topteam jeugd poule 2

Karel Lassche/De Veemarkt
uit Doetinchem de beste

Vlnr: Danny Zwoferink, Tim Ratelband, Luuk Arends en Kay Arends. 
Foto: Willem Siebelink

Op zondag 22 februari verzekerde Karel Lassche/De Veemarkt zich in de
thuisbasis te Doetinchem van de eindzege in poule twee van topteam
jeugd. De 6-0 winst en de remise tegen 't Wapen 2 zorgden voor een on-
overbrugbare voorsprong. Het succesvolle team bestaat uit Danny Zwofe-
rink, Luke Arends, Kay Arends en Tim Ratelband. De kampioenen en de
tweede teams van poule 1 + 2 plaatsen zich voor het NK. Dat wordt ge-
houden in De Veemarkt te Doetinchem en wel op zondag 5 april. 
Zoals reeds gemeld eindigde de eerste
wedstrijd tussen Karel Lassche/De Vee-
markt en 't Wapen 2 in een klinkende 6-0
overwinning. Tim Ratelband versloeg Don
Opstal met 80-53 na 46 beurten. Luke
Arends rekende na zeventien pogingen
met 150-100 af met Silvester Verschuuren.
Danny Zwoferink zette als kopman de
kortste partij neer tegen Michael Vuurens:
250-68 na zeven omlopen en voor de
winnaar een serie van 150. 
Het tweede duel kreeg een 3-3 eindstand.
Ratelband was nu met 80-56 (29) te sterk

voor Opstal. Kay Arends ging met 79-
225 na 21 beurten onderuit tegen Ver-
schuuren. Zwoferink en Vuurens deelden
de buit via 250-275 na 25 pogingen. 
Karel Lassche/De Veemarkt is met 24
wedstrijden en 35 punten uitgespeeld.
Runner-up Pearle/OBIS heeft 28 punten
na 22 duels. Horna en A1 Biljarts/EGB
zijn met respectievelijk 24 en 23 punten,
maar na pas twintig wedstrijden, ook
nog in de race om de felbegeerde twee-
de plaats. Er is nog een programma op
1 en 8 maart.
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Libre 3e klasse op 28-2 en 1-3

NK jeugd in Lichtenvoorde
Met vereniging De Driehoek als organi-
satie begint op 28 februari het NK libre
klein derde klasse jeugd. In deze klasse
zijn de moyennegrenzen 1.70 tot 2.50
en de partijen worden beslist over
tachtig caramboles. Met een gemiddel-
de van 2.51 voeren Erwin Ligtenberg en
Melvin van Doorn de ranglijst aan. De
pas 14-jarige Maik Bruil bezet met 2.41
positie drie. Er wordt op vier tafels ge-
speeld en de aanvang is op zaterdag
28 februari om 11.00 uur. De overige
partijen worden aansluitend gespeeld
met een minimale pauze van dertig mi-

nuten. De arbitrage is in handen van
district Berkel & Slinge. De nationale fi-
nale vindt plaats in café-restaurant De
Driehoek aan Lievelderweg 2 te Lichten-
voorde. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Erwin Ligtenberg Kaatsheuvel ’t Vaartje 2.51
2. Melvin van Doorn Lelystad De Jol 2.51
3. Maik Bruil Eibergen De Kroon Eibergen 2.41
4. Ramon Jillings Enschede EGB 2.34
5. Marc Groot Wervershoof Cultura 2.30
6. Jurian de Mol Heeswijk-Dinther Asperia 2.24
7. Martijn Bastiaansen Oosteind OBF 2.20
8. Lisan van Os Reeuwijk De Musketier 2.19

Libre 2e klasse van 
27-2 t/m 1-3
Nationale finale in
Kerkrade
Vereniging De Haander organiseert van
27 februari tot en met 1 maart het NK li-
bre klein tweede klasse. Met moyenne-
grenzen van 2.50 tot 4.00 gaan de du-
els over honderd caramboles. Peter Cra-
enmehr van BC De Jordaan uit Horst
voert de ranglijst aan voor Harrie Maas
van het Osse Touché. Op vrijdag 27 fe-
bruari is de aanvang 12.00 uur. Zater-
dag gaan de librespelers om 11.00 uur
van acquit en zondag ook om 11.00
uur. Café Oad Haander is te vinden aan
Meuserstraat 38 te Kerkrade.  
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Peter Craenmehr Meterik De Jordaan 4.60
2. Harrie Maas Oss Touché 4.51
3. Henk van der Vlist jr. Zoetermeer Hart van Lisse 4.37
4. John Rouwhorst Zieuwent 't Kevelder 4.12
5. Gijs van Rijn Ankeveen 't Centrum 3.90
6. Albert de Wilde Pingjum Harlingen 3.87
7. Frans Schroder Rotterdam De Maasstad 3.79
8. Mathieu Ververs Bergen op Zoom Op Tijd Krijten 3.42

Driebanden groot 2e klasse
nat. voorw.

Resultaten Deurne,
Tegelen en Reusel
Hieronder treft u de eindstanden aan van
enkele poules driebanden groot tweede
klasse inzake nationale voorwedstrijden.
De Tapperij te Deurne Vereniging Pnt Gem HS
1. Wilfried Godschalk VOP/DWH 11 0.557 5
2. Wilfrie Vermeer De Peel 10 0.709 4
3. Noud van Haren BC Tegelen 8 0.498 5
4. Frans Teleng Nazareth 6 0.485 4
5. Nivo Smeets BVG 6 0.407 4
6. Jacky Geerlings DBA 4 0.497 6
7. Harry Pluijmaekers OHVZ 3 0.431 5
8. Huub Leijendeckers BC Tegelen 0 0.347 4
Toernooigemiddelde: 0.483
Van Tienen te Tegelen Vereniging Pnt Gem HS
1. John Knapen 't Pumpke 10 0.634 7
2. Leon Mans BC Tegelen 8 0.632 5
3. Pierre van Horck Reuver '03 8 0.629 7
4. Bernie Heynen 't Pumpke 4 0.557 6
5. Nico Reiding Den Handboog 4 0.526 6
6. Pascal Kuijs 't Klötske 2 0.447 3
Toernooigemiddelde: 0.568 
De Vrachtkar Reusel Vereniging Pnt Gem HS
1. Piet Blankers De Vrachtkar 8 0.595 6
2. Guus van Grinsven Den Hoek 8 0.570 4
3. Martien v. d. Tillaart Wapen van Liempde 6 0.633 8
4. Benny Smits DAB Geldrop 6 0.584 6
5. Wim van Bakel Nooit Volleerd 6 0.566 4
6. Hans van Lierop Den Hoek 6 0.480 3
7. Jac Bierens D’n Engel 6 0.470 4
8. Albert de Weerd DAB Geldrop 2 0.430 4

Automatisering voor de biljartsport

BiljartPoint.nl, voor en door biljarters

Geoffrey Molenschot (l) en Peter Rijckaert (r)

Er is iets gaande in de automatiseringswereld van de biljartsport. Een hob-
byproject van Peter Rijckaert en Geoffrey Molenschot vergaart een groot
aandeel in o.a. competities en PK’s. De komende maanden zullen de heren
een stuk schrijven voor deze biljartkrant met steeds een wisselend onder-
werp. In deze editie zullen we kennis maken met BiljartPoint.

Wie zijn de mensen achter
BiljartPoint.nl?

BiljartPoint, automatisering voor de bil-
jartsport,wordt gemaakt door Peter Rijc-
kaert en Geoffrey Molenschot. 
Rijckaert is al jaren bestuurlijk actief en
heeft als biljarter zelfs de carambole top-
teamcompetitie eredivisie gehaald. Op
wat voor niveau er ook wordt gebiljart,
Peter kan altijd meepraten uit ervaring.
Nu speelt hij alleen nog voor de ont-
spanning driebanden en is vooral be-
stuurlijk en via BiljartPoint heel actief
voor de sport.
Molenschot is na een pauze van zes
jaar in 2006 op 20-jarige leeftijd weer
begonnen met biljarten. Van 2.00 moy-
enne voor de pauze is ondertussen een
gemiddelde van 20.00 neergezet tij-
dens het afgelopen PK libre. 
Naast het voordeel dat we beiden be-
schikken over kennis op biljartgebied,
hebben we ook allebei een ICT achter-
grond. Peter Rijckaert was al in de jaren
90 actief met biljart software.

Hoe is het begonnen?

Op het moment dat Geoffrey Molenschot
weer begon met biljarten, werd hem als
lid duidelijk dat er verbeteringen moge-
lijk waren op digitaal gebied. Toen Ge-
offrey wel wat wilde programmeren voor
district Midden Brabant is het contact met
Peter Rijckaert ontstaan. Peter had al ja-
ren ideeën en plannen maar de heden-
daagse technieken ontbraken bij hem.
Door de hoge bestuurlijke- en reglemen-
tenkennis van Rijckaert, gecombineerd
met de hedendaagse technieken van Ge-
offrey, is een goede mix ontstaan. Samen
delen we de passie voor biljarten.
Zo gezegd zo gedaan. BiljartPoint is be-
gonnen met het automatiseren van de
districtcompetities van KNBB Midden
Brabant. Dat werd opgemerkt door col-
lega organisaties en het balletje is gaan
rollen. Op dit moment werken meer dan
twintig organisaties met de competitie-
software en er staan al nieuwe organisa-
ties in de wachtrij om te starten. Het unie-

ke is dat iedere klant een maatpakket
krijgt. Alle reglementen, puntentellingen
en wat maar bedacht is, wordt gepro-
grammeerd zodat het perfect aansluit bij
de organisatie. 
Waarom al die moeite en
tijd?
Waarom gaan twee mensen, die fulltime
werken, in hun vrije uren zoveel tijd,
energie en geld investeren in biljartsof-
tware? Dat doen we voor de sport. Het is
volgens ons een tijd van doen en niet van
praten. Er zijn talloze bestuurlijke onder-
werpen waar eindeloze discussies over
gevoerd kunnen worden. De basis is ech-
ter dat we allemaal biljart spelen en de
leden de baas zijn, ongeacht KNBB
district of collega bond of wat dan ook. 
We merken dat de biljartwereld de voor-

waarde heeft dat de kwaliteit van auto-
matisering moet voldoen aan professio-
nele software uit het bedrijfsleven, maar
dezelfde biljartwereld kan de tarieven
van 100+ euro per uur niet veroorloven.
Wij leveren die dure kwaliteit en geloven
in de sport en de verbeteringen die mo-
gelijk zijn. We doen dat onder kostprijs
en klanten kunnen zelfs geld verdienen
met onze software. 
En nu verder?
We hebben van De Biljart Ballen de kans
gekregen om maandelijks iets te vertellen
over BiljartPoint. We hopen de komende
edities te kunnen laten zien hoe uitda-
gend het is om alles draaiende te houden
en wat er allemaal bij komt kijken. In het
kader ziet u wat BiljartPoint op dit mo-
ment omvat. De volgende keer vertellen
we graag wat meer over de competities.
Voor vragen, opmerkingen of suggesties
kunt u altijd een e-mail sturen naar in-
fo@biljartpoint.nl.
Graag tot de editie van 25 maart,
Peter Rijckaert & Geoffrey Molenschot
BiljartPoint.nl

BiljartPoint beknopt op dit moment:
• 350.000 paginaweergaves per maand
• 35.000 bezoekers per maand
• 14 puntentellingen en groeiende
• +/- 50.000 partijen ingevoerd via internet
• Alle nationale voorwedstrijden en finales van de KNBB worden softwarematig

ondersteund door BiljartPoint
• Live scoring, zoals bij de Inkada Grand Dutch te Haarlo in januari 2009
• Onafhankelijke software en passend voor elke organisatie

Op dit moment zijn de volgende organisaties aangesloten om competitie te spe-
len via BiljartPoint.nl :
Bedrijf Biljart Combinatie, Betuwse Biljart Bond, Biljart Federatie voor Ouderen
Noord-Limburg, Biljartbond Horst-Venray, Biljartkring Noord Limburg, De twee
provincien, Dongense Biljart Bond, Goirlese Biljart Bond, KNBB Betuwe Vee-
nendaal, KNBB Midden Brabant,  KNBB Nijmegen, KNBB Topteam Jeugd,
KNBB Venlo, Maas en Waalse Biljart Bond, NBF-regio Waalwijk/Kaatsheuvel,
Oosterhoutse Biljart Federatie, Regio Ouderen Biljart Rijnstreek & Vallei, Rijense
Biljart Federatie, Senioren-Biljart-Kring Oosterhout

www.debiljartballen.nl
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Advertentietarieven op aanvraag.

Verschijnt negen maal in het seizoen.

Totale oplage: 30.000 exemplaren

Het volgende
nummer 

verschijnt
25 maart

Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk voor 18 maart

Lossebander
De vorige uitgave kon ik nog openen met “Ajax zit AZ op de
hielen”. De volgende kan ik waarschijnlijk openen met “AZ
kampioen”. 
Echter dit is geen voetbalkrant, maar een biljartkrant. Waar-
van akte. Toch kan ik er niet onderuit vandaag terug te ko-
men op een aantal ideeën van voetbaltrainers. 
Op de eerste plaats het idee van onder andere mijn vriend
Marco: zet er camera’s bij. 
Het is toch te zot voor woorden dat vetbetaalde biljarters, die

vaak net zoveel per jaar verdienen als menig voetballer in een week of som-
migen op een dag, afhankelijk zijn van de welwillende blik van een scheids-
rechter, die soms wel op een afstand van vier meter claimt te kunnen consta-
teren, dat een bal al dan niet heeft bewogen, of dat al dan niet een derde
band is geraakt, voordat de derde bal werd beroerd, of dat een bal net wel
of net niet op de lijn ligt. Afhankelijk van de spelsoort kunnen we ons beper-
ken tot één camera boven de tafel bij libre, bandstoten en driebanden of vier
camera’s op de lijnen bij de kaderspelen. Natuurlijk een groot scherm erbij
en iedere speler een bepaald aantal keren de mogelijkheid geven de hawk-
eye te hulp te roepen. 
Een goedkoper alternatief is misschien het inzetten van lijnrechters zoals bij
tennis. Zet ze wel allemaal een capuchon op, zodat ze enerzijds niet te her-
kennen zijn voor kwaadwillende tegenstanders of spelers en anderzijds hele-
maal gefocust kunnen zijn op hun taak. Dat was ook een tip van Marco. Hoe
komt hij erbij hè? Het zal ook een biljartzaal verlevendigen door de geregel-
de kreten van de verschillende biljarts: “out” of “in” of “touched” of “foul” of
“no band” of “wood” (hout) of misschien moeten we wel een compleet eigen
terminologie ontwikkelen voor onze sport. Logischerwijze zou het in het Frans
moeten. C’est très difficile. Maar ja in een veranderende wereld kunnen we
niet achterblijven.
Tot zover deze eerste bespreking van het toepassen van regels uit andere
sporten in de biljartsport. Verdere suggesties zijn altijd welkom.
Deze week moet ik onder het mes. Daardoor schoot me een opmerking te
binnen die vorig jaar tijdens een wedstrijd gemaakt werd bij de tegenstander
tegen een medespeler op leeftijd die ook naar het ziekenhuis moest. Na de
mededeling dat hij geopereerd moest worden, werd hem de vraag gesteld:
“zijn daar dan nog onderdelen van?”. 

Gezellige carnavalsdagen of als ze al achter de rug zijn: een prettig herstel. 
Aan de niet-carnavalsvierders: prettige voortzetting van het seizoen.

HvdA

Driebanden landenteams 5 - 8 maart

Jean-Paul de Bruijn en Jean van
Erp naar WK in Viersen

Nederland zal tijdens het WK drieban-
den voor landenteams zijn vertegen-
woordigd door Jean-Paul de Bruijn en Je-
an van Erp. Reserve is niemand minder
dan Dick Jaspers. De Bruijn en Van Erp
stuiten in poule B op Korea en Egypte.
Deze twee landen spelen donderdag 5
maart al om 12.00 uur tegen elkaar.
Nederland treft de winnaar vervolgens
om 18.00 uur. De verliezer van het duel
Korea-Egypte treedt vrijdag om 13.00
uur aan tegen Nederland. In Viersen,
voor de twintigste keer gastheer van het
WK, strijden achttien tweetallen uit acht-
tien landen in zes poules. De winnaars
plaatsen zich voor de kwartfinales, za-
terdag om 16.00 en 19.30 uur. De zes
nummers twee spelen in een tussenronde

voor de overige twee plekken bij de laat-
ste acht. Op zondag staan om 11.00
uur de halve finales op het programma.
De mondiale eindstrijd is dan om 14.00
uur. 
Titelverdediger is Zweden, met Torbjörn
Blomdahl en Michael Nilsson. Zij zijn al
vanaf 2005 ongeslagen en jagen nu
hun vijfde wereldtitel op rij na. Blomdahl
was in zijn carrière al acht keer  wereld-
kampioen bij het driebanden voor lan-
denteams. Nederland is gewaarschuwd
want vorig jaar bracht Korea de Zwe-
den in de halve finale aan de rand van
de afgrond. Thuisland Duitsland wordt
vertegenwoordigd door Martin Horn (Es-
sen) en Christian Rudolph (Keulen).
Meer informatie is te verkrijgen via
www.wm-viersen.de. Livebeelden en li-
ve-scoring zijn alle vier dagen te bewon-
deren dankzij www.biljarten.borculo.nl.
Plaats van handeling is Festhalle aan
Hermann-Hülser-Platz 1 te Viersen.

Jean van Erp 

Topteam jeugd poule 1

Rioolnet Afferden in moeilijke fase
Speelronde 12. ’s Hertogenbosch – Ri-
oolnet Afferden 4-2. Stephan Vos zag
Joey Kremers op zes caramboles van de
finish stranden. Sven van Lokven had
maar acht pogingen nodig om Rogier El-
bers kansloos te laten. Jordy Kanters
moest met 102-160 na tien beurten zijn
meerdere erkennen in Guido Kauffeld,
die een serie van tachtig produceerde. 
’s Hertogenbosch – Rioolnet Afferden 5-
1. Vos haalde het deze keer met 100-
140 (21) tegen Kremers. Van Lokven
bleef Elbers vier treffers voor. Kanters en
Kauffeld deelden met 180-160 na vijf-
tien omlopen de buit. 
Speelronde 13. Werving/'t Groene
Hart – Rioolnet Afferden 4-2. De koplo-
per zag Jim van der Zalm met 170-139
(37) winnen van Joey Kremers. Brian Du-

valois trok met 70-160 na negen beur-
ten aan het kortste eind tegen Guido
Kauffeld. Mike Nijman bleek met 225-
137 (22) de meerdere van Rowan Boer-
akker. 
Werving/'t Groene Hart – Rioolnet Af-
ferden 4-2. Duvalois was met een moy-
enne van 22.22 en reeks van 125 een
maatje te groot voor Kremers. Nijman
boog via 143-160 voor Kauffeld, die
een serie van 129 in Honselerdijk maak-
te. Ricardo Diters kreeg weinig tegen-
stand van Boerakker gezien de 200-
108 cijfers na twintig beurten. Rioolnet
Afferden sluit op 1 maart de competitie
af met en thuiswedstrijd tegen ''t Wa-
pen, dat heel misschien nog meedoet
om de prijzen.       

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.

KNBB district den Haag
Finale libre klein
EOT klassen
Van 2 t/m 8 maart wordt er bij Biljart-
centrum Samonda aan de Mr. P.D. Fortu-
ynweg 22 in Den Haag het Haags
districtskampioenschap libre klein EOT
klassen gespeeld. Op  werkdagen is de
aanvang 19.30 uur en op zaterdag
12.00 uur.  
Naam vereniging moy. kl.moy. perc.
1.  Theo Oldenmark WMC 17,71 LK E 88,55

2.  IJsbrand Feeke WBd 12,45 LK E 62,25

3.  Aad Jutte Escamp BC 12,13 LK E 60,65

4.  Ruud Verschoor WMC 11,71 LK E 58,55

5.  Rick Pot WBd 20,48 LK O 58,51

6.  Piet Boon WBd 11,09 LK E 55,45

7.  René Vreeling Escamp BC 9,02 (d) LK E 45,10

8.  Harry Verschoor WMC 8,05 (d) LK E 40,25
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Zin om met vrienden poolcompetitie te spelen?

De RPC is op zoek naar nieuwe teams 
voor speelseizoen 2009-2010!

Voor meer informatie of inschrijven...
Kijk even op de site www.rpcpool.nl of mail naar info@rpcpool.nl 

Inschrijftermijn sluit op 1 juni 2009!!

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.

Libre hoofdklasse district 
Veluwezoom
Henk Jansen 
ongeslagen in Dieren
Met dertien punten en het veruit beste al-
gemeen moyenne van 15.00 ging de
districtstitel Veluwezoom in de hoofdklas-
se libre klein naar Henk Jansen. In zijn
thuisbasis Gazelle in Dieren bleef hij Frits
Willemse overigens maar één punt voor.
Nummer drie Hans van Reem van vere-
niging De Markt uit Doesburg zorgde
met 102 caramboles voor een fraaie se-
rie. Dit was echter niet de hoogste reeks
want Rembrandt speler Robert Aalderink
realiseerde een serie van 103. Runner-up
Willemse gaat van 6 tot en met 8 maart
naar de regiofinale bij Germenzeel in
Uden.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Jansen Gazelle 13 15.00 70
2. Frits Willemse Gelre 12 9.70 52
3. Hans van Reem De Markt 9 10.93 102
4. Henk Brouwer 't Pumpke 8 7.62 53
5. Hein van Diek Rembrandt 6 8.64 82
6. Robert Aalderink Rembrandt 5 8.50 103
7. Martin Zwoferink De Markt 3 11.18 97
8. Leo Berendsen De Markt 0 6.57 41

Foto: Sietse Postema

Bandstoten 2e klasse district
Venlo 6 t/m 8 maart
Finale in De Herströat
te Horst
Café-biljart De Herströat op Herstraat 45
in Horst ontvangt van 6 tot en met 8
maart de finalisten bandstoten klein twee-
de klasse van het district Venlo. In deze
klasse gaan de moyennes van 2.30 tot
3.50 en de partijlengte is 75 carambo-
les. Lijstaanvoerder Thieu Vinken heeft
zich namens de Deurnese vereniging De
Peel middels een gemiddelde van 3.80
al verzekerd van promotie. Gastheer ver-
eniging De Jordaan heet iedereen wel-
kom op vrijdag 6 maart en de aanvang
is dan om 19.00 uur. Zaterdag en zon-
dag gaan de deelnemers om 11.00 uur
van acquit. 
Naam Vereniging Gem
1. Thieu Vinken De Peel 3.80
2. Sjeng Cuijpers De Maasoever 2.95
3. Philip Dieryck BC Tegelen 2.74
4. Jac Joosten BC Tegelen 2.68
5. Leon Elbers De Vriendenkring 2.67
6. Jack Cleven Vors 2.59
7. Jo Poels De Peel 2.43
8. Paul Veger De Jordaan 2.34
Res. 1. Wim Wilmsen D’n Hook 2.38
Res. 2. Twan Backus De Peel 2.36

`t Huukske-VEKUVA driebanden
toernooi
Traditiegetrouw zal Biljartvereniging ’t Huukske in Hapert ook in 2009
weer de organisatie ter hand nemen van het alom bekende en ge-
waardeerde driebanden-klein toernooi voor koppels. Uitgebreide infor-
matie kunt u vinden op de website van het toernooi, maar hier volgt een
kleine samenvatting van de belangrijkste elementen.

Unieke telling

Gebleken is, dat het hanteren van een
op de Belgische telling gebaseerd pun-
tensysteem het toernooi verrassender en
spannender maakt. Winnen alleen is
niet langer genoeg; iedere carambole
telt mee in het eindresultaat. En dat geldt
voor beide teamleden!
Er vallen twee soorten punten te verdie-
nen:
• voor winst, gelijkspel of verlies krijgt

het koppel de gebruikelijke 2, 1 of 0
punten, en

• voor elke 10 procent van het aantal te
maken caramboles krijgt de speler 1
punt. Aangezien de partijen over een
vast aantal van 20 beurten gaan heeft
een speler dus de gelegenheid om bo-
ven zijn aantal-te-maken uit te komen
en hiermee dus zelfs meer dan tien
punten te verdienen.

Deze telling zal heel onverwachte resul-
taten en – vooral in de voorrondes - snel-
le wisselingen in de posities opleveren. 
Prijzengeld
Dankzij een aantal genereuze sponsors
zijn er voor de koppels aantrekkelijke
geldprijzen te verdienen: van € 350
voor de winnaars aflopend tot het kop-
pel op de vierde plaats, dat nog € 125

mag ontvangen. En ook de koppels 5
t/m 8 krijgen nog elk meer dan het in-
schrijfgeld, namelijk € 25. 
Elk van de twee voorrondes kent nog
drie extra individuele prijzen voor de
hoogste serie, welke worden berekend
op basis van het moyenne.
Veel partijen
De 32 beste koppels van de twee voor-
ronden (op basis van punten) gaan over
naar de volgende halve finale. Hiervan
gaan de beste acht koppels uitvechten
wie de winnaar wordt. Tot aan de finale
wordt in pouleverband (drie partijen per
ronde) gespeeld, waarna in kruisfinales
uitgemaakt wordt hoe de prijzen ver-
deeld gaan worden.
Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt € 15 per kop-
pel en er zal gespeeld worden op vier
tafels.
Het toernooi begint op 4 mei en de fina-
le is op 30 mei.
Inschrijven kunt u bij 
www.huukske-vekuva-toernooi.nl 
of bij Grand Café ̀ t Huukske, Kerkstraat
76 te 5527 EG Hapert. 
Tel 0497-385551 
of Hans van de Put, tel 0497-360558
(h.vandeput@chello.nl)

Bandstoten 4e klasse ZN 
afdeling 2 van 6-8 maart
Regiofinale in De
Zwaan te Middelbeers
In café-restaurant De Zwaan aan Hoog-
dijk 32 te Middelbeers wordt van 6 tot
en met 8 maart de regiofinale Zuid-
Nederland afdeling twee in de vierde
klasse bandstoten klein gehouden. In de-
ze  klasse zijn de moyennegrenzen 1.00
tot 1.50 en de partijen gaan over veertig
caramboles. Vrijdag 6 maart is de aan-
vang 19.00 uur en zaterdag en zondag
gaat men om 11.00 uur van start. 
Naam Vereniging Gem
1. Jan Baselmans Drie Eiken 1.93
2. Cyriel Schmeits KOT ’50 1.64
3. Roland Michels De Jordaan 1.59
4. Lion Duijckaerts De Ketsers 1.52
5. Leo Dale De Oase 1.44
6. Erwin Düsterwald WHC 1.39
7. Frans Verhoeven La Carambole ’54 1.33
8. Wim Vloedmans De Poedelhaters 1.27
Res. 1. Miel de Bruyn De Oase 1.39
Res. 2. Peter Moen Fairplay 1.25

Libre 1e klasse regio 
ZN afdeling 2
Peter Rutten 
succesvol in Reuver
Met twaalf punten plaatste Peter Rutten
zich voor het NK libre klein eerste klasse.
Tijdens de regiofinale Zuid-Nederland af-
deling twee had Rutten in Reuver liefst
vier punten voorsprong op Henk Weijers.
Terwijl de kampioen met 6.21 voor het
beste algemeen moyenne zorgde, was
Weijers via 16.25 goed voor de kortste
partij. De eer voor de hoogste serie ging
met 63 ook al naar de runner-up van BC
Maarland. Het NK is van 27 tot en met
29 maart in Gouda. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Rutten De Vriendenkring 12 6.21 40
2. Henk Weijers BC Maarland 8 6.14 63
3. Wilfried Godschalk VOP/DWH 7 4.22 43
4. Henk van der Leeden 't Vrijthof Libre 6 5.93 36
5. Rob van den Boom 't Vrijthof Libre 6 5.50 54
6. Jac Hubens BVG 6 5.39 39
7. Math Hecker Paesjsjtal 6 4.28 23
8. W. Snijders BC Maarland 5 5.37 69
Toernooigemiddelde: 5.28

13 t/m 15 maart in Oost-Souburg

Regiofinale hoofdklasse libre
Biljartvereniging V.E.G.A.B.V. organi-
seert van 13 t/m 15 maart de regiofina-
le hoofdklasse libre van de afdeling Zuid
1. Marcel Persoons van De Hoef uit Til-
burg staat met een gemiddelde van
13.190 als eerste vermeld op de deelne-
merslijst. Zijn clubgenoot Toon Berkel-
mans sluit de rij met 5.830. Het aantal te
behalen caramboles is bepaald op 180. 
Op vrijdag 13 maart begint men aan de
Dongestraat 107 te Oost-Souburg om
14.00 uur.

Deelnemers

Naam vereniging moy
1.  M. Persoons De Hoef 13.190

2.  K. Huiszoon V.E.G.A.B.V. 12.936

3.  G. de Regt De Kade 9.470

4.  P. van Dongen De Ram 8.090

5.  F. Lopulalan De Ram 7.234

6.  R. van Oosterom W.R.W. 8.794

7.  S. Westdorp V.E.G.A.B.V. 8.375

8.  T. Berkelmans De Hoef 5.830
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Bandstoten 3e klasse district Oss

Mari Kuijpers wint spannende 
finale in 't Fabeltje te Oss
Mari Kuijpers van DVK is in café 't Fa-
beltje in Oss districtskampioen gewor-
den van de derde klasse bandstoten
klein. Hij had in Gerard Bouten een
taaie tegenstander want alleen deze
speler van BC Zeeland wist in ronde vijf
de maximale score te behalen van tien
punten, waar Kuijpers en Jan van de
Ven hun partijen verloren. In ronde zes
wist Kuijpers weer tot winst te komen,
maar ook Bouten maakte geen fouten en
dus zou het aan gaan komen op de laat-
ste partij. Mari Kuijpers kwam tegenover
Jan van de Ven te staan en Gerard Bou-
ten, die dus aan een gelijkspel voldoen-
de had om de titel mee naar Zeeland te
nemen, kreeg te maken met Mark Rob-
ben van Jong Geleerd.
Kuijpers moest winnen en deed dat ook
en maakte aan alle illusies van Bouten
een einde want zijn 55 caramboles had
hij in veertien beurten bij elkaar ge-
speeld, wat hem een fraai gemiddelde
opleverde van 3.92. Gerard Bouten
kwam tegen Mark Robben niet in zijn
spel en zag zijn titelkansen met de mi-
nuut slinken. Daar kwam bij dat Robben
wederom een fraaie partij op het laken
neerlegde zodat Bouten ook zijn moyen-
ne zag slinken. Hij wist uiteindelijk toch
nog een tweede plaats te behalen. Mark
Robben tekende voor het kortste duel
van het toernooi, gemiddelde 4.23 na
55 caramboles en dertien pogingen.
Kampioen Kuijpers realiseerde middels
2.51 het beste algemeen gemiddelde.

De hoogste serie was voor Jan van de
Ven met 29 treffers. Mari Kuijpers gaat
samen met Gerard Bouten door naar de
regiofinale, die gespeeld wordt van 13
tot en 15 maart in het district Den Bosch
en wel bij vereniging Asperia in Aqua
Rest te Heeswijk.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Mari Kuijpers DVK 12 2.51 17
2. Gerard Bouten BC Zeeland 12 2.17 16
3. Mark Robben Jong Geleerd 10 2.16 15
4. Jan van de Ven BC Zeeland 8 2.12 29
5. Ben van Dorst DVK 6 1.59 11
6. Peter de Veth BC Zeeland 6 1.55 12
7. Harrie Maas Touché 2 1.64 11
8. Bert Pansier Touché 0 1.62 14

De kampioen wordt toegesproken
door wedstrijdleidster Corry Noor-
man. Foto: Jeannette Habraken

IN MEMORIAM
Zaterdag 7 februari bereikte ons het droeve bericht 
dat vrij plotseling is overleden

Pim Meeuwsen
Pim is 60 jaar geworden.

Pim was sedert 2002 lid van BV
De Zwaan uit Schaijk en bekleed-
de tevens de functie van voorzitter
en wedstrijdleider bij zijn club. Te-
vens was hij teamleider van een
biljartteam dat uitkwam voor de
KBO afd. Oss
Ook was hij degene die de web-
site van het district Oss gestalte
gaf en bijhield. Nog maar kort ge-
leden heeft hij, enthousiast als hij
was, de website een facelift gege-
ven. Men deed nimmer tevergeefs
een beroep op Pim, of het nu om
biljarten ging, problemen met de
computer, of andere zaken, hij
hielp waar hij kon.

Wij verliezen in Pim een fijn en
sportief man en wij wensen zijn
kinderen en familie veel sterkte
toe.

Libre hoofdklasse district Kempenland

Acht punten voldoende voor Dick
Kemkens in De Karper te Mierlo-Hout

De eindstrijd libre klein hoofdklasse van het district Kempenland werd in
café De Karper te Mierlo-Hout een bijzonder enerverend toernooi. Er ein-
digden liefst vier spelers met een totaal van acht punten en vanwege het
beste moyenne ging de titel naar Dick Kemkens. De organisatie was in
handen van vereniging JB Fashion.
Na twee ronden stond Kemkens nog met
lege handen. Eerst verloor hij met 172-
180 (25) van clubgenoot Roel Jeurninck.
Dit bleek achteraf samen met de ont-
moeting tussen Roel Jeurninck en Harry
Vogels de langste partij van het week-
end. In ronde twee zorgde Harry Vogels
voor het kortste duel van de finale door
Kemkens met 180-80 na slechts zes
beurten te verslaan. Na de vijfde ronde
was Dick Kemkens plots koploper met
zes punten en hij werd gevolgd door het
drietal Sjef van Sambeeck, Ad van Mol
en Roel Jeurninck. Die hadden ook zes
punten maar een lager gemiddelde. De
overige deelnemers beschikten allen
over vier punten. In de voorlaatste sessie
baarde Jeroen de Vries opzien met een
serie van 171 en dat betekende de
hoogste reeks van het toernooi. Slachtof-
fer was Ad van Mol maar ook de titel-
kandidaten Kemkens en Jeurninck red-
den het niet. Daarmee werd Van Sam-

beeck de nieuwe nummer één. In de slot-
ronde ontmoette Sjef van Sambeeck op-
ponent Dick Kemkens en het werd 156-
180 na dertien pogingen in het voordeel
van Kemkens. Door dit resultaat nam
Dick Kemkens definitief bezit van de eer-
ste plaats en eindigde Sjef van Sam-
beeck op moyenne als tweede. Met
eveneens acht punten moesten Harry Vo-
gels en Roel Jeurninck genoegen nemen
met respectievelijk de derde en vierde
positie. De regiofinale is van 13 tot en
met 15 maart in Eijsden. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Dick Kemkens 't Groen Koffiehuis 8 12.13 113

2. Sjef van Sambeeck 't Huukske Hapert 8 10.72 60

3. Harry Vogels DBC Sandré 8 10.12 112

4. Roel Jeurninck 't Groen Koffiehuis 8 7.31 59

5. Jeroen de Vries De Toerist 7 9.95 171

6. Kees Castelijns Dubac 7 9.06 60

7. Ad van Mol EMM 6 7.40 125

8. Cees van Loon De Ster 4 9.66 78

2e Gelders Triatlon Biljarttoernooi
Café De Driesprong
Koninginnelaan 28 
6542 ZT  Nijmegen
Tel: 024-3773280

Dinsdag 14 april t/m zondag 26 april 2009
Inschrijving : schriftelijk d.m.v. het aanwezige inschrijfformulier.
Sluitingsdatum : 2 april.
Inschrijfgeld : € 15,-   per persoon.
Spelsoort : driebanden, bandstoten en libre* (* of kader)
Deelnemers : maximaal 48 personen. (poules van 4 personen)

(elke deelnemer  speelt in de voorrondes de 3 disciplines)

Prijzengeld:

1e prijs: € 400,-
2e prijs: € 250,-
3e prijs: € 125,-
4e prijs: € 75,-
5e t/m 8e prijs: € 15,-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
J.v. Zwam:  tel.nr: 06-23790859 - tel.nr: 024-6775808
of cafe de Driesprong: tel.nr. 024 - 3773280

Gedurende het toernooi kan men leuke prijzen winnen middels een loterij.

Bandstoten 3e klasse 27/2 t/m 1/3
Districtsfinale in Reuver
Het district Venlo organiseert van 27 fe-
bruari tot en met 1 maart de eindstrijd
bandstoten klein derde klasse. Plaats van
handeling is biljartcentrum Karé aan
Keulseweg 31 te Reuver. In de derde
klasse gaan de moyennes van 1.50 tot
2.30 terwijl de partijlengte 55 carambo-
les is. Op vrijdag 27 februari wordt om
19.00 uur begonnen. Zaterdag en zon-
dag is de aanvang 11.00 uur. Met een
gemiddelde van 2.23 voert Huub Leijen-
deckers namens BC Tegelen de ranglijst
aan. 

Naam Vereniging Gem
1. Huub Leijendeckers BC Tegelen 2.23

2. Loe van de Laak D’n Hook 2.08

3. Peter Craenmehr De Jordaan 2.04

4. Jan van Geffen De Peel 1.98

5. Loek Nooyen Reuver '03 1.96

6. Pascal Kuijs 't Klötske 1.96

7. Gunther Verstappen BC Tegelen 1.88

8. Bert Hendriks 't Klötske 1.75

Res. 1. Floor Krah sr. De Jordaan 1.74

Res. 2. Jack Naus 't Anker 1.93

Res. 3. Mart Gielen De Jordaan 1.68
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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

TOSCANA LICHTIDEE

VERLICHTING
KKKK aaaa tttt tttt eeee nnnn bbbb uuuu rrrr gggg     3333 9999     ••••     DDDD rrrr uuuu tttt eeee nnnn     ••••     TTTTeeee llll .... ::::     0000 4444 8888 7777 ---- 5555 4444 0000 5555 9999 2222

(((( bbbb iiii jjjj     dddd eeee     kkkk eeee rrrr kkkk ))))

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

www.blaakven.nl

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 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

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

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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Van Esch Biljarts per 1 juli naar
andere locatie

Zoals uit bijgaande foto blijkt, staat het pand van Van Esch Biljarts aan de Jan
van Goyenstraat 16 in Deurne te koop. De biljartvakhandel vindt nog tot 1 ju-
li 2009 in Deurne plaats en daarna wordt Van Esch Biljarts voortgezet op het
adres Van Kuppenveldweg 5 te Asten. De contactgegevens blijven per die da-
tum ongewijzigd. Dat betekent onder andere dat telefoonnummer 0493-
313118 niet verandert. Ook de website www.vaneschbiljarts.nl en e-mail in-
fo@vaneschbiljarts.nl blijven gehandhaafd.

Bandstoten 4e klasse van 27-2 t/m 1-3

Regiofinale Midden-Nederland 
in De Driesprong te Nijmegen
Vereniging DWS organiseert van 27 fe-
bruari tot en met 1 maart de eindstrijd
bandstoten klein vierde klasse van regio
Midden-Nederland afdeling twee. Het
evenement vindt plaats in café De Drie-
sprong aan Koninginnelaan 28 te Nij-
megen. In de vierde klasse gaan de ge-
middeldes van 1.00 tot 1.50 en de par-
tijlengte is veertig caramboles. Ben de
Visser uit Heeswijk-Dinther heeft zich met
1.67 als eerste weten te plaatsen. Mar-
tijn van Uden (BC Zeeland) volgt hem via
1.57 op de voet. Op vrijdag 27 februari

is de aanvang 19.00 uur. Zaterdag en
zondag wordt er om 12.00 uur begon-
nen. 
Naam Vereniging Gem
1. Ben de Visser Elsie 1.67

2. Martijn van Uden BC Zeeland 1.57

3. Henk Schipper Hoogerd 1.52

4. Jan Dunk 't Dorstige Hert 1.39

5. Henk Toonen 't Zwaantje 1.38

6. Frank Uitterhoeve Zambomba 1.30

7. Frits Messing Rembrandt 1.29

8. Joop Peterse F-Eckt 1.29   

Libre 1e klasse regio MN afdeling 2

Lambert van Maasacker plaatst
zich in Dieren voor NK
Lambert van Maasacker is bij Gazelle in
Dieren regiokampioen Midden-Neder-
land afdeling twee geworden van de
eerste klasse libre klein. Hij was, samen
met KOT clubgenoot Frans van Driesten,
afgereisd naar Gelderland om te probe-
ren een prijs te pakken. Beiden haalden
het niveau van de districtsfinale Oss niet,
maar dat zal Van Maasacker echter
koud gelaten hebben. Aan het eind van
de rit kon hij het toernooi afsluiten met
één partijpunt meer achter zijn naam
dan zijn directe opponenten, de heren
Pesch en Verbruggen. Runner-up Geurt
Pesch wist echter wel de hoogste serie
van het toernooi te maken (69) en tevens
produceerde hij met 6.29 het beste alge-

meen moyenne. Verbruggen tekende
voor de kortste partij met 130 carambo-
les uit elf beurten en dat leverde 11.81
op. Lambert van Maasacker gaat door
naar de nationale finale, die gespeeld
wordt van 27 tot en met 29 maart in
Gouda. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. L. van Maasacker KOT 11 5.39 49

2. G. Pesch Gelre 10 6.29 69

3. A. Verbruggen KOT 10 6.20 64

4. J. Lammerts Kaketoe '80 8 5.15 39

5. J. Damen De Markt 7 4.83 27

6. F. van Driesten KOT 4 5.00 33

7. J. Smeenk TOG/Concordia 3 5.10 32

8. G. Samson Moira 3 4.01 61

Driebanden groot 3e klasse

Johan Bosters heeft de langste
adem tijdens NK in Purmerend

Kampioen Johan Bosters staat achteraan tweede van rechts. 
Foto: www.3bandenvkg.nl 

Biljartcafé De Wellse Vaert uit Steenbergen heeft er weer een Nederlands
kampioen bij. In een bloedstollende nationale finale rekende Johan Bosters
in het beslissende duel af met Glenn Indallal. De organisatie was in handen
van vereniging VKG uit Purmerend. 
Johan Bosters begon met twee zeges
maar ging toen onderuit tegen Anton
Braaksma. In ronde vijf zorgde de speler
van vereniging DVBK voor de kortste
partij van het Nederlands kampioen-
schap. Hij versloeg toen concurrent Mar-
tijn Roefs met 20-14 na slechts 21 beur-
ten en dat leverde een moyenne op van
0.952. In de voorlaatste sessie gebeur-
de er van alles. Glenn Indallal, koploper
en nog zonder puntverlies, ging met 20-
18 (34) onderuit tegen Roefs. Johan
Bosters en Eric Elbertse deelden op de
andere matchtafel de punten. Gevolg
was dat  Indallal lijstaanvoerder bleef
met tien punten. Naaste achtervolger
Bosters had één punt achterstand en
Roefs had zich verzekerd van minimaal
brons dankzij acht punten. In het eerste
gedeelte van de allesbeslissende ronde

realiseerde Anton Smits de hoogste serie
van het NK, namelijk acht caramboles
voor de biljarter van Net Mis, thuisbasis
Thekes Herpen. De twee titelkandidaten
leverden in het slotstuk de langste partij
van het gehele NK af. Voor Johan
Bosters klonk het Wilhelmus want hij ze-
gevierde na vijftig pogingen met 20-12
over Glenn Indallal. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Johan Bosters DVBK 11 0.572 4

2. Martijn Roefs NAS 10 0.545 4

3. Glenn Indallal De Jol 10 0.520 4

4. Anton Smits Net Mis 6 0.478 8

5. Eric Elbertse Stolwijk 5 0.580 6

6. Anton Braaksma De Friesche Club 5 0.463 5

7. Gerrit Rijkenberg Stokkers 5 0.436 4

8. Dirk Sakkers Scheiwijck 4 0.431 6

Toernooigemiddelde: 0.500

Bandstoten 5e klasse regio MN afdeling 2

Peter Holstege plaatst zich in 
Ravenstein voor nationale finale 
Eind januari werd in Ravenstein ge-
speeld om het regiokampioenschap
Midden-Nederland afdeling twee in de
vijfde klasse bandstoten. Kampioen
werd Peter Holstege van BV Renkum die
het toch nog knap benauwd kreeg, want
hij wist op slechts 0.02 Wilja Koopman-
schap van het lijf te houden. Deze speler
hield de race om de titel tot het einde toe
vol en wist dus ook tien punten te beha-
len. Nummer drie Ad van Nistelrooij ein-
digde eveneens op tien punten maar
kwam niet verder dan een moyenne van
0.76. Kampioen Peter Holstege reali-
seerde met 1.04 het beste algemeen ge-
middelde. Tevens produceerde hij met
veertien caramboles de hoogste serie.

De kortste partij kwam met 1.76 op
naam van runner-up Koopmanschap.
Winnaar Holstege gaat dus door naar
het NK dat gespeeld wordt in Epe van
13 tot en met 15 maart. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Holstege BV Renkum 10 1.04 14

2. Wilja Koopmanschap Kaketoe '80 10 1.02 10

3. Ad van Nistelrooij Kerkzicht 10 0.76 7

4. Belinda Jonker WCK 9 0.97 7

5. Frans Thijssen Bellevue 8 0.85 6

6. Berry Soesan Kaketoe '80 5 0.96 6

7. Jan van de Oever Bellevue 2 0.69 7

8. Frans Klerkx Elsie 2 0.68 4

Libre hoofdklasse MN 
afdeling 2
Regiofinale 7 en 8
maart in Uden
In Wijkcentrum Germenzeel aan Ger-
menzeel 800 te Uden wordt op 7 en 8
maart de regiofinale Midden-Nederland
afdeling twee in de hoofdklasse libre
klein georganiseerd. In deze klasse gaan
de gemiddeldes van 7.00 tot 11.00 en
de duels worden beslist over 180 caram-
boles. Jan Braks uit Sint-Anthonis voert na-
mens 't Zwaantje de deelnemerslijst aan
middels een moyenne van 13.84.  Er
wordt op drie biljarts gespeeld en de
aanvang is voor de zes deelnemers za-
terdag 7 maart om 12.00 uur. Ook op
zondag gaat men op dat tijdstip van
start. 
Naam Vereniging Gem
1. J. Braks 't Zwaantje 13.84
2. A. van der Meijden 't Ivoor 12.00
3. F. Willemsen Gelre 9.70
4. H. Auener Zambomba 9.65
5. W. Vissers KOT 8.56
6. M. Gloudemans De Leeuwerik 7.13
Res. 1. C. Hurkmans BC Zeeland 9.21

7 en 8 maart in Sportfoyer
De Hazelaar 
NK 2e klasse libre
jeugd in Rosmalen
Biljartvereniging Rosmalen is op 7 en 8
maart verantwoordelijk voor de organi-
satie van het NK libre klein jeugd 2e
klasse. De partijlengte in Sportfoyer De
Hazelaar aan de TM Kortenhorstlaan 6
te Rosmalen is 100 caramboles. Joris
Vastré van JBV Wij Willen Biljarten voert
met een gemiddelde van 4.49 de deel-
nemerslijst aan. Joris zal wel rekening
moeten houden met 12-jarige Raymon
van Heumen. Deze jongste deelnemer
van J.B.C.W. uit Waalwijk, staat met
4.36 als derde genoteerd.

Op zaterdag en zondag vangen de
wedstrijden aan om 11.00 uur.
Deelnemers
Naam vereniging moy
1.  Joris Vastré WWB 4.49
2.  Jeffrey Lenaers OBIS 4.46
3.  Raymon van Heumen JBCW 4.36
4.  Robert Kooyman BV Waterland 4.27
5.  Stephan Vos JBGB 3.82
6.  Kay Arends De Veemarkt 3.73
7.  Sergio Bolognini BV de Jol 2.92

www.debiljartballen.nl
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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 klein 3e klasse 

Willem van der Biezen maakt 
favorietenrol waar op NK in Losser

Kampioen Willem van der Biezen staat linksachter. Foto: Jan de Haan

Grand Café Smit in het Twentse Losser was in het weekend van 6 tot en met
8 februari voor de vierde keer op rij gastheer van een Nederlands kampi-
oenschap carambole biljarten. Na de vijfde en tweede klasse libre klein en
het ankerkader 38/2 eerste klasse waren nu de derde klassers aan de
beurt. Willem van der Biezen eiste de nationale titel voor zich op. 

Twee finales achter elkaar voor de orga-
niserende vereniging Pomerans 1928,
die een week voor deze nationale eind-
strijd de regiofinale eerste klasse libre
klein organiseerde. Niettemin hadden
ze de zaakjes weer uitstekend voor el-
kaar en zijn de derde klassers niets te-
kort gekomen. Onder leiding van wed-
strijdleider Dick Maalderink en de Twent-
se arbiters Fred Dekker, René Vaanholt,
Gerard Alberink en Gerard Kock werd
het programma vlot afgewerkt en kon
bondsafgevaardigde Gerrit van de Put
zondagmiddag rond 16.00 uur samen
met voorzitter Ben Veger de spelers hul-
digen. Het Wilhelmus en de kampioen-
smedaille waren voor Willem van der
Biezen uit Venlo. Het lid van BC Tegelen
maakte zijn favoriete status (hij was als
eerste geplaatst) volledig waar. In de fi-
nale tegen de Haagse Louis van Swin-
deren was hij duidelijk de sterkste en
verloor alleen op zaterdagmorgen in de
derde ronde van Robert Kroezen uit De
Krim. Deze laatste zorgde wel voor de
beste partij in dit toernooi. Tegen de als
laatste geëindigde Gert Groeneveld uit

Scherpenzeel was hij in vijftien beurten
uit. Een moyenne van 5.33 dus! De
hoogste serie was voor Michel Dokter
met 24 caramboles. Deze regionale fa-
voriet uit Almelo had vrijdagavond een
uitstekende start door overwinningen op
Cees Roks en Robert Kroezen maar
moest zaterdag door drie nederlagen op
rij afhaken. Robert Kroezen realiseerde
met 2.96 het beste algemeen moyenne.
Willebrorder Roks haakte in de voorlaat-
ste ronde af voor de titel door een neder-
laag tegen Van der Biezen. Hennie van
Vught uit Uden en Arie Rotteveel uit Aven-
horn werden met vier wedstrijdpunten
zesde en zevende. Tekst: Dick Maalde-
rink.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Willem van der Biezen BC Tegelen 12 2.74 15
2. Louis van Swinderen Zuiderkwartier 9 2.74 23
3. Cees Roks TOG 9 2.69 23
4. Robert Kroezen De Driesprong 8 2.96 13
5. Michel Dokter BCA 8 2.41 24
6. Hennie van Vught Germenzeel 4 2.56 19
7. Arie Rotteveel Horna 4 2.03 11
8. Gert Groeneveld Hertog van Gelre 2 1.92 12
Toernooigemiddelde: 2.49.

Driebanden groot 2e klasse

Nationale finale bij Biljartcentrum
De Westhoek in Drunen
Café Biljartcentrum De Westhoek aan de
Eindstraat 50 te Drunen staat van 27 tot
en met 29 maart in het teken van de na-
tionale finale driebanden groot tweede
klasse. De acht deelnemers uit alle wind-
streken krijgen de opdracht 25 caram-
boles te maken, terwijl de moyennegren-
zen zijn bepaald tussen de 0.475 en
0.650. Er zal worden gespeeld op Eure-
ka tafels voorzien van Iwan Simonis la-
kens. van BV de Peel uit Deurne voert
met een gemiddelde van 0.709 de deel-
nemerslijst aan. Johan Zwiers uit Oss sluit
de rij met 0.605. Biljartvereniging De
Westhoek staat garant voor de organisa-
tie onder toeziend oog van wedstrijdlei-
der Niels Verlouw. Op vrijdag 27 maart
beginnen de wedstrijden om 13.00 uur,
zaterdag om 13.00 en zondag om
11.00 uur. 
Deelnemers
Naam vereniging moy.
1.  W. Vermeer De Peel 0.709
2.  T. van Essen De Posthoorn 0.665
3.  T. Vellinga De Bargebeck 0.658
4.  R. Burgemeester BV Carambole 0.651
5.  J. Zijlstra H.B.C. 0.649
6.  T. Platjouw HGL/KOT ’86 0.647
7.  J. Kolenbrander N.H.D. 0.628
8.  J. Zwiers VDO 0.605

Wilfrie Vermeer voert de deelnemers-
lijst aan

Bandstoten 5e klasse 
13-15 maart
Nationale finale 
in Epe
In Het Wapen van Epe aan Markt 40
vindt van 13 tot en met 15 maart het NK
bandstoten klein vijfde klasse plaats. In
deze klasse zijn de moyennegrenzen
0.25 tot 1.00 en de duels worden beslist
over dertig caramboles. Met een ge-
middelde van 1.36 voert Lucien Vossems
de deelnemerslijst aan. Achter Jo van
Gerwen bezet Peter Holstege van BV
Renkum plaats drie. Op vrijdag 13
maart is de start om 19.00 uur. Zaterdag
en zondag gaan de bandstoters om
11.00 uur van acquit. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Lucien Vossems Zwaag NHD 1.36
2. Jo van Gerwen Son Matchroom 1.06
3. Peter Holstege Oosterbeek BV Renkum 1.04
4. Arie Broekhuizen Hilversum KOT 1.03
5. Jan Peter de Wit Drunen DOT 0.99
6. Henrico Polinder Zwolle DOS 0.97
7. Adèle van Tol-van Boven Rotterdam De Posthoorn 0.93
8. Arnold Gerards Silvolde De Paasberg 0.89

Op 14 en 15 maart 
in Tilburg
NK 1e klasse libre
jeugd
Op 14 en 15 maart wordt aan de Broe-
khovenseweg 111 te Tilburg de nationa-
le jeugdfinale eerste klasse libre klein ge-
speeld. De organisatie is in handen van
biljartvereniging de Hoef. Bij moyenne-
grenzen tussen 4.00 en 7.00 is de par-
tijlengte 130 caramboles. De biljarts zijn
van het merk Verhoeven en de lakens
zijn van Iwan Simonis. Met zijn 12 jaar
is Sam van Etten van BV Horna uit Scher-
merhorn de jongste deelnemer en staat
met een gemiddelde van 7.70 als eerste
genoteerd. Op zaterdag 14 maart be-
ginnen de wedstrijden om 11.00 uur.
Deelnemers
Naam vereniging moy
1.  Sam van Etten Horna 7.70
2.  Brian Bakkers Amorti 6.37
3.  R. Groot Het Witte Huis 6.15
4.  Ivo Opstal Concordia 5.36
5.  Fabian van Hees JBV Effect 5.36
6.  W. de Wildt OBIS 5.27

Regio Midden Nederland
afd. 2
Derde klasse band-
stoten in Rosmalen
Op 13, 14 en 15 maart organiseert bil-
jartvereniging Rosmalen de regiofinale
derde klasse bandstoten. De plaats van
handelen is Sportfoyer De Hazelaar aan
de T.M. Kortenhorstlaan 6 te Rosmalen.
De partijlengte is 55 caramboles.

Deelnemers
Naam vereniging moy
1.  Kuijpers Vriendenkring 2.51

2.  N. Mortier Rembrandt 2.39

3.  M. Coppens Vriendenkring 2.29

4.  J. van Alebeek Asperia 1.97

5.  J. van Kleef DVS 1.96

6.  T. reuvers Moira 1.96

7.  N. van Alebeek Asperia 1.90

8.  R. Groenendaal De Uitdaging 1.51

Tweede divisie poule 2

Dallinga/Fast aan de leiding
In poule 2 van de tweede divisie drie-
banden staat Dallinga/Fast met twee
punten voorsprong aan de leiding. Tij-
dens de thuiswedstrijd tegen J&W Elec-
trogroep uit Zundert, die een 6-2 winst
opleverde, was het vooral Mathieu Vle-
rick die uitblonk. Het jonge talent van de
thuisclub speelde met een gemiddelde
van 1.111 Puck J. van Aart met 40-19

van tafel. Berry Dallinga moest verlies in-
casseren. Jean Paul de Kraker en Patrick
Vasseur wonnen beiden. 
In de uitwedstrijd tegen Teletronika moest
de ploeg uit Sluiskil met 4-4 een punt la-
ten liggen. Jochems was daar met 35-26
te sterk voor Patrick Vasseur. De Zundert-
se kopman René Vermeiren reikte naar
1.250, wat teveel was voor een toch

goed presterende Berry Dallinga
(1.062). 
Een week later in HCR Dallinga zorgde
Jean Paul de Kraker in de wedstrijd te-
gen Business & Fun voor de stunt, door
een gemiddelde van 1.458 neer te zet-
ten. De Kraker speelde tegen Van der
Herk via een serie van tien zijn bord in
24 beurten vol (35-11). Ook Mathieu
Vlerick was met 1.142 weer goed op
dreef. Winst was er ook voor Dirk Vle-
rick. Berry Dallinga kon het tegen Wit-
veld niet redden.
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Thuisbasis BC De Jordaan

Familie Cox nieuwe eigenaar 
café De Herströat in Horst
Sinds 1 augustus 2008 staan Twan en Jeanine Cox achter de bar in café De
Herströat aan Herstraat 45 te Horst. Met deze wijziging heeft de grote en
actieve vereniging BC De Jordaan een echte biljartfamilie achter zich staan. 

In café De Herströat zijn diverse biljart-
liefhebbers die er regelmatig een ballet-
je rollen. Zo telt KNBB vereniging BC De
Jordaan liefst veertien teams in de libre-
en driebandencompetitie van het district
Venlo. Als deze competities zijn afge-
lopen spelen vier formaties mee met het
bandstoten. Twan Cox en zijn zoon Jef-
frey vertonen hun kunsten wekelijks in de
C2 klasse. Vereniging BC De Jordaan
biedt ook regelmatig onderdak aan
districts- en regiofinales. Zo vonden er
onlangs de finales bandstoten vierde
klasse en libre eerste klasse plaats. Voor
zondag 17 mei staat de eindstrijd regio
Zuid-Nederland afdeling twee in de C4
klasse op het programma. 
Iedere vrijdagmiddag is er van 14.00
tot 17.30 uur biljarten voor 55 plussers
en dat geldt voor de periode september
tot en met mei. Elke vrijdagavond strij-
den De Sterrenboys op het groene la-
ken. Deze 45 plussers waren oorspron-
kelijk voetballers maar ze hebben de
voetbalschoenen ingeruild voor de keu
en stoten hun balletje van september tot

en met april. 
Nieuwe leden en 
openingstijden
Met drie 2.30 tafels, alle voorzien van
een kelder, heeft café De Herströat nog
ruimte voor nieuwe biljarters. Dit geldt
zowel voor de KNBB vereniging als voor
de liefhebbers op vrijdagmiddag. Om-
dat de biljarts de grond in kunnen, is de
ruimte ook beschikbaar voor feestjes en
partijen tot honderd personen. Voor de
toekomst zijn er plannen om livemuziek
te brengen. De Herströat is tijdens het
biljartseizoen zeven dagen in de week
geopend. 
Maandag tot en met donderdag van
18.30 tot 02.00 uur. Vrijdag vanaf
14.00 uur, zaterdag gaan de deuren
om 16.30 uur open en zondag is men al
vanaf 11.00 uur welkom. In het week-
end sluit men later. Meer informatie is te
verkrijgen via telefoonnummer 077-
3987668 of e-mail jeanine1959@li-
ve.nl. 
Even binnenlopen, kan natuurlijk ook.

Twan en Jeanine Cox 

Biljartvereniging De Maasoever

Opgave voor Open Kessels 
driebandenkampioenschap in De Tijdt 

Ook in 2009 vindt weer het reeds jaren
bekende Open kampioenschap drie-
banden plaats. Dit toernooi, waaraan
maximaal 50 biljarters kunnen deelne-
men, wordt gespeeld in café-zaal De
Tijdt aan Dorpstraat 36 te Kessel. De or-
ganisatie is in handen van vereniging
De Maasoever, dat wat organiseren be-
treft een reputatie heeft hoog te houden.
Het evenement wordt gehouden vanaf
maandag 20 april en de finales vinden
plaats op vrijdag en zaterdag 22 en 23
mei. Behalve een prachtige prijzenpot
van 450 euro is er een geweldige
wisselbokaal en voor alle deelnemers
een uitgebreid warm en koud buffet na
afloop van de finale. Aangezien de ge-
middelde leeftijd van de Nederlandse
biljarter met de jaren stijgt en steeds
meer mogelijke deelnemers de voorkeur
geven aan een partijtje biljart op de
middag in plaats van de avond zullen er
ook voorwedstrijden gehouden worden
op de maandag, woensdag en zater-
dagmiddag. De avondsessies zijn op
maandag, dinsdag, woensdag, donder-
dag en vrijdag.
Glorieus winnaar afgelopen jaar werd
Floor Krah die voor de derde keer aan het
toernooi deelnam en in de finale onge-
naakbaar toesloeg. In slechts veertig beur-
ten verwees hij Huub Leijendeckers naar
de tweede plaats. Drie maal is scheeps-
recht zullen we maar zeggen. Dit jaar
mag hij op meer tegenstand rekenen.
Deelname aan dit toernooi  is mogelijk
voor elke biljarter (lidmaatschap van de
KNBB is hiervoor is niet noodzakelijk)
ongeacht leeftijd of moyenne.

Inschrijven voor 31 maart
2009 en vol is vol
Inschrijven doe je voor slechts ? 10,00
euro bij Peter Janssen, tel. 077-
4621840 of Truus Hanssen, tel. 077-
3544804 en e-mail truushanssen@ho-
me.nl. Opgave uiterlijk dinsdag 31
maart en het maximale aantal deelne-
mers bedraagt vijftig. Het verloop van
het toernooi kunt u volgen op www.de-
tijdt.nl. De loting en poule indeling vin-
den plaats vrijdag 10 april. 
Aanvang toernooi maandag 20 april.
Eerste finaleronde volgens knock-out
systeem vrijdag 22 mei en de loting is
dan om 18.15 uur en aanvang wedstrij-
den 18.30 uur. Finales volgens knock-
out systeem zaterdag 23 mei om 12.00
uur precies. Prijsuitreiking en buffet di-
rect na afloop circa 18.30 uur.
P.S. bij overschrijding van het opgege-
ven gemiddelde, in de voorrondes, met
meer dan 20% volgt voor de halve fina-
les een eenmalige aanpassing van 50%
van de overschrijding. Dit geldt voor al-
le deelnemers. Naar de eindstrijd gaan
van elke poule de nummers één en twee,
zonodig worden deze aangevuld met
de beste nummers drie tot het maximum
van zestien is bereikt.  Het % gemaakte
caramboles is hier doorslaggevend. In
de voorronde wordt een maximum par-
tijlengte van zestig beurten gespeeld met
eventueel nastoot. Zonodig beslist het
percentage gemaakte caramboles wie
winnaar is. 
In alle gevallen waar geen duidelijkheid
bestaat neemt het bestuur van BV De
Maasoever een bindende beslissing.

Kampioen 2008 Floor Krah

Ondergetekende
wenst deel te nemen aan het Open Kessel driebandenkampioenschap
Zijn gemiddelde is………………………………of te wel het aantal te maken caramboles 
bedraagt………………………………

SPEELT BIJ VOORKEUR OP
1E KEUS maandagmiddag/maandagavond/dinsdagavond/woensdagmiddag/
woensdagavond/donderdagavond/vrijdagavond/zaterdagmiddag
2E KEUS maandagmiddag/maandagavond/dinsdagavond/woensdagmiddag/
woensdagavond/donderdagavond/vrijdagavond/zaterdagmiddag
3E KEUS maandagmiddag/maandagavond/dinsdagavond/woensdagmiddag/
woensdagavond/donderdagavond/vrijdagavond/zaterdagmiddag
Naam;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode en woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Handtekening voor akkoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bij vereniging OVNA in Ommel

LOLAAR nederlaagtoernooi 2009 
Op zaterdag 14 februari nestelde Nooit
Gedacht uit Asten zich met 129% aan
kop van het LOLAAR nederlaagtoernooi
2009. Daarmee werd Lolaar/OVNA
naar de tweede plaats verdreven. De
combinatie D’n Anlaup/VIOS uit Deurne
en Liessel heeft met 77% de rode lan-
taarn stevig in handen. Volgens de voor-

lopige planning komt Ons Vermaak uit
Vlierden op 14 maart op bezoek. Het
Liesselse Steeds Vooruit volgt op 21
maart. 
Team Plaats % Speeldatum
1. Nooit Gedacht Asten 129 14-2
2. Lolaar/OVNA Ommel 109 31-1
3. D’n Anlaup/VIOS Deurne/Liessel 77 7-2
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CAFÉ
D
E

M
I
X
X

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

SSSSppppeeeecccciiiiaaaallll iiiisssstttt     
iiiinnnn    

bbbbiiii llll jjjjaaaarrrrttttbbbbrrrriiii llll lllleeeennnn
Ook voor hoortoestellen



De Biljart Ballen, 12e jaargang, maart 2009 pagina 11

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

Bandstoten 3e klasse district Nijmegen

Max Coppes houdt titel in Bergharen
Namens de organiserende vereniging
De Vriendenkring heeft Max Coppes in
Bergharen de districtsfinale Nijmegen in
de derde klasse bandstoten klein op zijn
naam gebracht. In zijn thuisbasis bleef
Coppes dankzij twaalf punten naaste
achtervolger Theo Reuvers twee punten
voor. De plaatselijke favoriet zorgde met
2.29 tevens voor het beste algemeen
moyenne. Ook realiseerde Max Coppes
via 3.05 de kortste partij. De eer voor
de hoogste serie ging met achttien ca-
ramboles naar runner-up Theo Reuvers
van vereniging Moira uit Nijmegen.

Coppes en Reuvers gaan naar de regio-
finale, die van 13 tot en met 15 maart
wordt gehouden bij vereniging Asperia
in Heeswijk-Dinther. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Max Coppes De Vriendenkring 12 2.29 17
2. Theo Reuvers Moira 10 1.96 18
3. Gerard van der Mark Vogue 9 2.06 14
4. Geert Jan Peters Rit Luctor 7 1.72 14
5. Jan Damen Moira 6 1.92 15   
6. Henny de Waal Central 6 1.86 12
7. Albert Rutten De Vriendenkring 4 1.81 14
8. Jan Braks 't Zwaantje 2 1.89 16
Toernooigemiddelde: 1.93

Bandstoten 3e klasse district Twente

Titel voor Wim Morsink bij 
BCA/’t Hoekje in Almelo 

Het was weer een gezellig weekend tij-
dens de districtsfinale Twente in de der-
de klasse bandstoten klein. Er waren he-
le mooie en spannende wedstrijden te
zien met een finale tussen Wim Morsink
en Stan Scholten. Niet rechtstreeks tegen
elkaar, maar wel tegelijk in de laatste
ronde tegen een andere tegenstander.
Morsink en Scholten hadden allebei tien
punten na zes wedstrijden. Dus span-
ning ten top. Wim Morsink werd uitein-
delijk na negentien beurten de winnaar
tegen Frank Olde Olthof (schouderbles-
sure). Stan Scholten ging mede door de 
spanning ten onder tegen Johnny van

Engelen na 27 pogingen. Dus Morsink
kampioen en promotie naar de tweede
klasse, evenals Scholten. Zij beiden ver-
tegenwoordigen het district Twente bij
de regiofinale, die gehouden wordt op
13, 14 en 15 maart a.s. ook bij BCA Al-
melo.
Toon Verdijsseldonk vertegenwoordigde
het districtsbestuur en huldigde de win-
naar 
en reikte iedereen de medailles, een be-
ker en plaquettes uit. Jan Buursink over-
handigde namens BCA/’t Hoekje aan
alle spelers een fraai boekwerkje met de
uitslagen en een bloemstukje. Al met al
een heel gezellig weekend voor spelers,
publiek, organisatie en natuurlijk met
dank aan de arbiters en uiteraard ook
de schrijvers en de clubarbiters, 
Ria Klein Haarhuis, Willem de Ronde,
Alfred Dokter, Dick en Jos Molenaar.
Wim en Stan veel succes in de regiofi-
nale. Tekst en foto: Jan Buursink.
Naam Plaats Pnt Gem HS
1. Wim Morsink Denekamp 12 2.46 20

2. Stan Scholten Enter 10 2.36 14

3. Adriaan van der Veen Enschede 8 2.18 16

4. Albert van Veen Losser 8 2.10 19

5. Johnny van Engelen Hengelo 8 2.04 15

6. Teun Christiaans Almelo 4 1.74 13

7. Joop Walda Enschede 4 1.68 13

8. Frank Olde Olthof Almelo 2 1.72 13

Bandstoten 3e klasse district Doetinchem

Henk Nissen eerste in Etten
De districtsfinale Doetinchem in het
bandstoten klein derde klasse gaat de
geschiedenis in als geslaagd. Het toer-
nooi in Etten begon ongelooflijk sterk
voor Henk Nissen, die met series van
12, 14 en 12 in drie beurten al 38 ca-
ramboles had gescoord. Het werd uit-
eindelijk winst in twaalf beurten (moyen-
ne 4.58) en dat mag als een record de
boeken in. Tegenstander René Leijzer
had begrijpelijk tegen dit sportieve ge-
weld geen antwoord en kwam tot tien
van de 55 te maken caramboles. Na vijf
ronden ging Henk Nissen ongeslagen
met tien partijpunten en een gemiddelde
van 2.77 aan de leiding, gevolgd door
Toon Meijer en Jo Beijer met allebei acht
punten en een lager moyenne. In de zes-
de ronde moest Jo Beijer met 50-55 ver-
lies na 24 pogingen tegen Henk Nissen

afhaken. Meijer bleef met goede winst
de naaste concurrent. Een geconcen-
treerde Toon Meijer liet Henk Nissen in
het afsluitende duel in 23 beurten bij 28
van de 55 te maken caramboles staan.
Beiden nemen van 13 tot en met 15
maart bij BCA ’t Hoekje in Almelo deel
aan de regiofinale. Jo Beijer zette met
zeventien treffers de hoogste serie neer
in Etten. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Nissen De Boei 12 2.45 14
2. Toon Meijer Köster 12 2.27 12
3. Jo Beijer Martin 8 2.09 17
4. Jos Sloot Köster 7 1.91 10
5. René Leijer Köster 6 2.10 14
6. Bert Aalders Martin 6 2.08 12
7. Alfred Horstik Ter Voert 3 1.55 10
8. Harrie Hesseling Scholtenhof 2 1.74 10
Toernooigemiddelde: 2.00

Libre hoofdklasse NON  van
27/2 t/m 1/3
Regiofinale in 
Zutphen
In De Pelikaan aan Graaf Ottosingel
187 te Zutphen wordt van 27 februari tot
en met 1 maart de regiofinale Noord
Oost Nederland afdeling twee in de
hoofdklasse libre gehouden. In deze
klasse zijn de moyennegrenzen 7.00 tot
11.00 en de partijen gaan over 180 ca-
ramboles. De aanvang is op vrijdag 27
februari om 18.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. M. Witteveen Raalte ’90 10.46
2. G. de Jong EGB 8.79
3. S. Scholten ’t Zumpke 8.76
4. M. Ernst BVA/HCR Pot 8.12
5. B. v.d. Esschert Het Wapen van Epe 7.79
6. W. van Wessel De Boei 6.63
7. B. Ketelaar Te Pas 6.16
8. H. Bongers De Driehoek 6.10

Bandstoten 4e klasse district
Veluwezoom
Joop Peterse 
succesvol in Rheden
De districtsfinale Veluwezoom in de vier-
de klasse bandstoten klein is een prooi
geworden voor Joop Peterse van vereni-
ging F-Eckt. Bij 't Pumpke in Rheden ein-
digde Peterse op elf punten. Naaste
achtervolger Frits Messing (Rembrandt)
nam de tweede positie voor zijn reke-
ning. Johan Hegh realiseerde via 1.30
het beste algemeen moyenne. Doy Jas-
perse zorgde met 2.50 voor de kortste
partij en tevens scoorde hij middels acht-
tien caramboles de hoogste serie. De re-
giofinale is van 27 februari tot en met 1
maart bij De Driesprong in Nijmegen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Joop Peterse F-Eckt 11 1.29 9

2. Frits Messing Rembrandt 8 1.29 9

3. Myra Erpeka 't Pumpke 8 1.21 11

4. Martin Hogervorst WCK 8 1.00 7

5. Doy Jasperse WCK 7 1.24 18

6. Johan Hegh WCK 6 1.30 9

7. Oscar Degen Elderhof 5 1.08 5

8. Leon Pijnenburg Renkum 3 1.28 13

Bandstoten 3e klasse district Veluwezoom
Nico Mortier wint in Brummen
Rembrandt speler Nico Mortier heeft de
eindstrijd bandstoten klein derde klasse
van het district Veluwezoom op zijn
naam gebracht. In Brummen eindigde
Mortier op twaalf punten en bovendien
realiseerde hij met 2.39 het beste alge-
meen moyenne. De Arnhemmer zorgde
samen met runner-up John van Kleef en
Eric Eickhoff via 3.05 ook voor de kortste
partij. Joop de Man zette met achttien ca-
ramboles de hoogste serie in de boeken.

De regiofinale is van 13 tot en met 15
maart in Heeswijk-Dinther. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Nico Mortier Rembrandt 12 2.39 12
2. John van Kleef DVS 10 1.96 14
3. Joop de Man WCK 10 1.89 18
4. Leo Willemsen WCK 10 1.64 14
5. Eric Eickhoff DVS 6 1.92 9
6. Herbert Schreurs Rembrandt 3 1.55 10
7. Herman Bouman F-Eckt 3 1.36 12
8. Ron Veerkamp Rembrandt 2 1.51 11

www.debiljartballen.nl
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Energieweg 17-19 
Gemert 

Tel. 0492-343054
www.petervandelaar.nl

R.A.S

Het adres voor

Europese 

auto-onderdelen

Nieuw & gebruikt

Biljarten onderdeel van de 
Senior Games 2009
In Zeeland gaan in september van dit jaar maar liefst 4500 sporters van
vijftig jaar en ouder in Europees verband de sportieve strijd met elkaar aan
voor de hoogst haalbare prestatie. Er wordt tijdens de Senior Games 2009
in 22 takken van sport gestreden om het goud, waaronder biljarten. 

De provincie Zeeland heeft hiermee de
primeur, aangezien een dergelijk sport-
evenement voor 50-plussers niet eerder
in Europa heeft plaatsgevonden.
Biljart is dus één van de sporten uit het
hoofdprogramma. Dit programmaonder-
deel wordt georganiseerd door Biljart-
district Delta Zuid-West, Delta N.V. en
Carambowl in samenwerking met de
KNBB. De wedstrijd vindt plaats in het
Vrijetijdscentrum De Parel te Domburg.
Deelname is mogelijk voor leden (dames
en heren) van zowel de KNBB, CEB en
UMB.

Programma*
Klasse Libre Hoek

Hoofdklasse 7.00 t/m11.99 Kleine hoek 180

Extra klasse 12.00 t/m 19.99 Kleine hoek 250

Overgangsklasse 20.00 t/m 34.99 Grote hoek 300

Topklasse en hoger 35.00  Grote hoek 350

* Het programma is onder voorbehoud
van wijzigingen.
Deelname is mogelijk vanaf 50 jaar. Ver-
der is er geen indeling.

Deelnemersbijdrage
Registratie SG2009   € 50,- (incl. diver-
se faciliteiten)
Onderdeel biljarten:  € 45,- 

De organisatie van de Senior Games
2009 nodigt u van harte uit om u voor 1
mei 2009, via de website www.senior-
games2009.com in te schrijven voor dit
unieke sportevenement. Ook voor meer
informatie kunt u op deze website te-
recht.

Schrijf u snel in, want er zijn maar een
beperkt aantal plaatsen!

Biljartvereniging Kort Oisterwijck
Pannerdenseweg 47
6686 BC Doornenburg
Tel:0481-421418
www. Kortoisterwijck.nl 
Email: biljartcentrum@kortoisterwijck.nl

11e Open Driebandentoernooi 
Kort Oisterwijck Doornenburg

* Inschrijving driebanden toernooi  11-12-13-14-15  maart 2009*

Voor de Fleuren Ranking Cup

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en Plaats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer Gem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hieronder staan de wedstrijddatums van de voorrondes, geef door middel van
twee kruisjes achter de speeldatum uw voorkeur aan. U ontvangt een bevesti-
ging met daarbij de speeldatum waarop wij u verwachten

Woensdag 11 maart Poule  1 t/m 4 Van 19,00 - 23,00 uur
Donderdag 2 maart Poule  5 t/m 8 Van 19,00 - 23,00 uu
Vrijdag middag 13 maart Poule  9 t/m 12 Van 14,30 - 19,00 uur
Vrijdag 13 maart Poule 13 t/m 16 Van 19,00 - 23,00 uur
Zaterdag 4 maart Poule 17 t/m 20 Van 09,30 - 14,00 uur
Zaterdag 14 maart Poule 21 t/m 24 Van 14,00 - 19,00 uur

De winnaars van Poule 1 t/m 16 zullen spelen op zaterdagavond
De winnaars van Poule 17 t/m 24 samen met de 8 best geklasseerde spelen
op zondagmorgen

De eerste en tweede uit deze poules gaan door naar de 3e ronden waarin ge-
speeld zal worden
In vier poules van vier. Alleen de poulewinnaars van de derde ronde spelen
voor de finale plaatsen d.m.v.  kruisfinales. (Winnaar partij 1 tegen winnaar
partij 3 en winnaar partij 2 tegen winnaar partij 4).
De winnaars van deze wedstrijden spelen de finale
De datum van uw inschrijving is onder voorbehoud. Bij eventuele wijzigingen
zullen wij telefonisch contact met u opnemen

Met  vriendelijke groeten biljartvereniging Kort Oisterwijck

www.debiljartballen.nl

De Biljart Ballen nu ook op internet
Biljartkrant De Biljart Ballen heeft sinds enkele weken ook een digitale versie,
die qua inhoud geheel identiek is aan de papieren uitgave. Men kan de krant
online bekijken via www.debiljartballen.nl. Uiteraard blijft de gedrukte krant
in zijn huidige vorm bestaan en zal deze zelfs in de nabije toekomst nog ver-
der worden uitgebreid. Evenals de papieren krant heeft de digitale versie ook
een editie West en een editie Oost. 
Enkele dagen nadat de krant is uitgegeven, verschijnt ook op internet de
nieuwste versie. Deze kan in PDF formaat (circa 5 MB) worden gedownload.
Verder zal het mogelijk worden om eerdere uitgaven op te roepen, zodat een
gemist artikel altijd nog gelezen kan worden. De nodige contactgegevens per
regio zullen op een speciale pagina op de site worden weergegeven. Met de
publicatie op internet verwacht de uitgever nog meer biljartliefhebbers te be-
reiken dan voorheen. Het is iedereen toegestaan om een link te plaatsen naar
www.debiljartballen.nl. Indien het logo van de biljartkrant daarvoor gewenst
is, kan men een e-mail sturen naar duoprint@planet.nl.

Ankerkader 38/2 eerste klasse 13-15 maart

Nationale finale in Hattem
Onder leiding van DOS Hattem vindt
van 13 tot en met 15 maart het NK an-
kerkader 38/2 eerste klasse plaats in
Hattem. In De Triangel aan Veenburg-
weg 15 is de partijlengte 250 carambo-
les bij moyennes van 18.00 tot 27.00.
Otto Exters heeft zich namens vereniging
Touché, thuisbasis ’t Fabeltje in Oss, met
een gemiddelde van 29.78 als beste
weten te plaatsen. Op vrijdag 13 maart
is de aanvang 14.00 uur. Zaterdag be-
gint de derde ronde om 12.00 uur en
op zondag gaat men om 11.00 uur van
acquit. 

Naam Plaats Vereniging Gem

1. Otto Exters Heesch Touché 29.78

2. Theo Zwarthoed Asperen Carambole 26.31

3. Cock van Hooff Castricum OBIS 24.39

4. Ies ’t Mannetje Brielle Honky Tonk 23.15

5. Tommie van Dopperen IJsselstein Parkzicht 22.69

6. Edgar de Hek Nieuwegein Hektisch 21.73

7. Herman Woeltjes Eibergen De Kroon 21.44

8. Berend Erends Groningen De Harmonie 19.60

Res. 1. Ron. v. Gooswilligen Doetinchem De Veemarkt 19.59

Res. 2. Emile van Steenis Heerlen Niet Klossen 24.32

Res. 3. Martin Boomkens Zuidlaren BV 1977 23.67

Libre 2e klasse jeugd 
regio ZN
Fabian van Hees
sterk in Venray
Met tien punten na zes partijen werd Fa-
bian van Hees winnaar van de regiofi-
nale Zuid-Nederland in de tweede klasse
libre klein jeugd. De speler van vereni-
ging Effect realiseerde met 4.90 tevens
het beste algemeen moyenne bij
VOP/DWH in Venray. De 18-jarige Rije-
naar zorgde via 6.66 tevens voor de
kortste partij en ook zijn serie van veertig
was het hoogste van iedereen. Runner-up
Joris Vastré uit Kaatsheuvel gaat naar het
NK op 7 en 8 maart in Sportfoyer De
Hazelaar in Rosmalen. Zie voor aankon-
diging elders in De Biljart Ballen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Fabian van Hees Effect 10 4.90 40
2. Joris Vastré WWB 6 4.49 28
3. Raymon van Heumen JBCW 6 4.36 32
4. Ivo Vastré WWB 2 4.08 35

Fabian van Hees

Libre klein van 6 tot en met 8 maart

NK dames in Hoensbroek

Marieke Mulders
Op vrijdag 6 maart gaat het NK libre
klein dames van start. Met een partij-
lengte van 150 caramboles of maximaal
dertig beurten zijn de moyennegrenzen
5.00 en hoger. Middels een gemiddelde

van 81.81 is Monique van Exter uit Lely-
stad de torenhoge favoriet. De aanvang
is op de openingsdag om 19.00 uur en
21.00 uur. Zaterdag gaan de dames
om 12.00 uur van acquit en zondag om
11.00 uur. Plaats van handeling is bil-
jartcentre La Plaza aan Markt 2 te
Hoensbroek.  
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Monique van Exter Lelystad De Korenmolen 81.81

2. Christel Willemse Alphen a/d Rijn Jacobswoude 11.11

3. Marie Therese Ikink Bredevoort BCA 7.50

4. Graddy Borst-de Wit Rijpwetering Jacobswoude 6.72

5. Harmie Evenhuis Appingedam BV 1977 5.73

6. Joke Breur Terneuzen BVV 1939 5.59

7. Marieke Mulders Tilburg ’t Centrum 5.42

8. Francine van Yperen Willemstad De Wellse Vaert 4.46

Tweede divisie poule 2
’s Lands Welvaren
laat Royal de Parel
voor gaan
’s Lands Welvaren moest in de thuiswed-
strijd tegen Royal/De Parel de punten
met 3-5 afgeven. Jaap Hameling kwam
tegen Eddie van Goethem in 44 beurten
niet verder dan 28-35. Richard de Bruin
mocht ervaren hoe Jens van Dam
(1.379) in slechts 29 omlopen naar een
17-40 overwinning speelde. Derde man
Pankow had wel succes en bleef Tony
Dobbelaere met 35-27 voor. Ronald van
Geyt en Dion Bergmans deelden de pun-
ten.
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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

Van 13 t/m 15 maart
NK Ankerkader
57/2 in Alkmaar
Bij De Viaanse Molen aan de Havingha-
straat 13 te Alkmaar is BV de Daimonds
van 13 t/m 15 maart verantwoordelijk
voor de organisatie van het NK anker-
kader 57/2. Met een partijlengte van
200 caramboles zijn de moyennegren-
zen tussen 12.50 tot 25.00 bepaald. De
lijst van deelnemers vermeldt klinkende
namen. Zo staat Alex Ulijn met een ge-
middelde van 29.80 als eerste geno-
teerd. Sjef Jansen uit Mill met 25.71 is
tweede. Verder is Marcel Hopmans pre-
sent. Na enkele jaren van afwezigheid
maakt Hopmans onder de vlag van De
Wellse Vaert weer deel uit van het biljart-
peloton. Op alle dagen vangen de wed-
strijden aan om 11.00 uur.
Deelnemers 
Naam vereniging moy
1.  Alex Ulijn BV Rosmalen 29.80
2.  Sjef Jansen ’t Zwaantje 25.71
3.  Boudewijn Alink ’t Readthuys 24.71
4.  Marcel Hopmans Wellse Vaert 24.24
5.  Kees Klijbroek BC Schagen 23.50
6.  Piet Gerrits Op de Klos 21.05
7.  Piet van de Geest BC Schagen 20.51
8.  Raymon Gielens Zandweert 19.51

Eredivisie topteam speelronde 8

Cubri/Etikon verstevigt koppositie en
J+B Küpers vaster op tweede plaats

Sven Daske boekte bij zijn debuut voor J+B Küpers twee zeges in het bandstoten.
Foto: www.biljartenborculo.nl 

Met nog vier speelronden te gaan, hebben de biljartteams uit Borculo, die
uitkomen in de eredivisie voor topteams, uitstekende zaken gedaan. Kop-
loper Cubri/Etikon versloeg in een rechtstreeks duel de nummer drie op de
ranglijst Paul Wissink Keukens uit Doornenburg. De voorsprong op de for-
matie van biljartcentrum Kort Oisterwijck is uitgegroeid tot elf punten. Met
nog zestien punten te vergaren zal de titel zeker naar een van de twee Bor-
culose teams gaan. Want de enige concurrent is het andere team uit Bor-
culo, J+B Küpers. Voor promovendus ’s Lands Welvaren zal klassenbehoud
zeer moeilijk worden. Vijf punten uit zestien wedstrijden is te weinig om in
de eredivisie te blijven. Overigens hadden veel teams in speelronde acht te
maken met het dubbelprogramma in de eredivisie driebanden. 

Cubri/Etikon – 
Karel Lassche 2-4
Voor het begin van de 47/2 wedstrijd
werd de kersverse 3-voudig Nederlands
kampioen Henri Tilleman geëerd en in
de bloemetjes gezet. Daarna was het
snel gedaan met de lofprijzingen, want
Tilleman moest aan de bak tegen voor-
malig kampioen Martien van der Spoel.
Deze speelt heel graag tegen de boer uit
Dronten en ook altijd goed. Het was dit
keer niet anders. Nadat de serie van Til-
leman stokte bij 44 caramboles, kwam
Van der Spoel zeer geconcentreerd aan
tafel. Bij 198 treffers moest hij, om zijn
kaderpositie te behouden, een niet te
moeilijke 2-bander spelen. Ongelukki-
gerwijs gaf hij iets te veel effect,
waardoor hij miste. Tilleman kon hier
echter geen moed uit putten en moest na
acht caramboles weer gaan zitten.
Daarna maakte Van der Spoel de reste-
rende twee punten en zette zijn ploeg
verrassend op 2-0 voorsprong.
De Belg Patrick Niessen snelde in het
71/2 via 1-103-46 naar een ruime 150-
14 zege op zijn leerling Martijn Egbers.
Het bandstoten was ook al een ongelijke
strijd tussen Jean-Paul de Bruijn en Shy-
aam Poedai. Na vijf omlopen stond de
100-8 score op het bord. Spectaculair
was het allemaal niet, maar De Bruijn is
prof genoeg om een goede partij te la-
ten zien aan de vele toeschouwers.
Paul Wissink – 
Cubri/Etikon 2-4
In het bandstoten ontmoetten de twee
toppers Jos Bongers en Jean-Paul de
Bruijn elkaar. Bongers maakte vanaf het
begin een goede indruk en begon met
26 caramboles. Na drie pogingen was
het echter 27-34 in het voordeel van De
Bruijn. In de vierde omloop nam Jos Bon-
gers afstand met een mooie serie van
46. Aansluitend finishte hij met een
reeks van 26 en dat leidde tot 100-37
(5). Weer moest Cubri/Etikon beginnen
met een 2-0 achterstand.
Dat Tilleman op 1 dag tweemaal verliest
komt zelden voor. Voor het laatst ge-
beurde dit in de voorwedstrijden van het
Europees kampioenschap tegen de
Spanjaard Esteve Mata. Het was hem
aan te zien dat hij in het 47/2 niet op
herhaling wilde en produceerde, nadat

Ottenhof miste na 25 caramboles, een
mooie serie van 151. Na drie beurten
viel het doek voor Ottenhof gezien de
55-200 uitslag en dus 2-2 als tussen-
stand. 
Niessen had zich aardig warm kunnen
draaien tegen Egbers en begon vol zelf-
vertrouwen aan de belangrijke partij te-
gen Michel van Silfhout. Vanaf acquit
vond Niessen direct zijn geliefde kader-
lijnen. Doordat hij een butage kreeg,
miste hij na 79 caramboles met een
restez dedans. Van Silfhout voelde de
druk toenemen. Het duurde 22 treffers,
waarna Niessen in recordtijd zijn reste-
rende 71 punten maakte. Michel van Silf-
hout kwam in de nastoot niet verder dan
een reeks van 24. 
Karel Lassche – 
Paul Wissink 0-6
Kadrist 47/2 Martien van der Spoel wist
met 116-200 in vijf beurten niet tot winst
te komen tegen Freek Ottenhof. Datzelf-
de gold voor kadrist 71/2 Martijn Eg-
bers die tegen Michel van Silfhout bleef
steken bij 69-150. Bandstoter Shyaam
Poedai kon met 30-100 verlies in negen
omlopen het tij niet keren tegen Jos Bon-
gers. 
J+B Küpers – 
Dibo/The City 4-2
In het onlangs verbouwde Heeren van
Borculo ondervond de in een meer dan
uitstekende vorm verkerende Raymund
Swertz geen tegenstand van Henny de
Heus. De speler uit Afferden finishte in
een sobere 47/2 partij in de vijfde
beurt, maakte een hoogste serie van 116
en zat zelf slechts gedurende dertien tref-
fers van De Heus op de stoel. 
Peter Volleberg had het lastiger tegen de
altijd goed spelende Thomas Nocke-
mann in het 71/2. Volleberg nam wel
het initiatief middels reeks van 56 maar
zag meteen Nockemann counteren met
125. Dit was direct de beslissing in de
partij tussen deze twee angstgegners:
85-150 (3).
De beslissing moest vallen in het band-
stoten. Debutant en Duits kampioen in
die spelsoort, Sven Daske, kreeg dus me-
teen redelijk wat druk op de ketel tegen
Micha van Bochem. Het werd dan ook
een zware partij die wat weg leek te
hebben van driebanden. Gelukkig voor

J+B Küpers was het Daske die via twee
goede reeksen van respectievelijk 36 en
25 het beste van het spel had. Doordat
Van Bochem finishte met vijf pijnlijke poe-
dels op rij, gaf dat Daske de mogelijk-
heid de teamwinst veilig te stellen via
100 om 72 na twintig pogingen.
Dibo/The City – 
JB Fashion/Eekhoorn 2-4
Micha van Bochem leed een 84-200
(14) nederlaag tegen André Peereboom.
Thomas Nockemann redde via 150-9 na
vier omlopen de eer tegen Lyon Megens.
Henny de Heus was in het bandenspel
niet opgewassen tegen Francis Forton:
31-100 na twaalf pogingen. 
J+B Küpers – 
JB Fashion/Eekhoorn 6-0
Raymund Swertz had na vier beurten
reeds honderd punten voorsprong tegen
André Peereboom.  Vanaf dat moment
stokte de productie, kwamen er butages
en lieten beide spelers groot spel zien,
waardoor Peereboom stiekem dichterbij
sloop. Toch was het Swertz die in de elf-
de omloop de 200-166 winst boekte.
Peter Volleberg gebeurt het niet vaak dat
hij tweemaal een topteamwedstrijd op rij
verliest, dus begon hij goed gemotiveerd
aan zijn partij tegen Lyon Megens. Na
vijf beurten leek een voortijdige beslis-
sing reeds werkelijkheid te zijn gewor-
den want Volleberg kwam met 125 te-
gen 29 voor. Megens naderde,  maar
niet voldoende: 150-111 (9). Het band-
stoten tussen Sven Daske en Francis For-
ton was voor de teamuitslag slechts een
formaliteit maar voor de eer werd het
een echte wedstrijd. Daske, die duidelijk
de intentie had hier zijn visitekaartje af te
geven om zodoende de continuïteit van
zijn Nederlands optreden te garande-
ren, startte zeer sterk. Na vier pogingen
en een hoogste serie van 56 stond er een
veilige voorsprong van 81 om 9 op het
scorebord. Vanaf dat moment kwam For-
ton dichterbij en werd er enigszins be-
houdend gespeeld maar uiteindelijk
bracht Daske de 6-0 op het scorebord in

een keurige tweede wedstrijd in de kleu-
ren van J+B Küpers: 100 om 79 in tien
beurten.
De Pelikaan – PDA 3-3 
Dennis Timmers en John van der Stappen
deelden na vijf beurten via 200-200 de
buit. Ludger Havlik versloeg Michael Lub-
bes met 150-133 (11). Ad Klijn trok met
56-100 na dertien pogingen aan het
kortste eind tegen Fabian Blondeel. 
PDA – ‘s Lands Welvaren 4-2
John van der Stappen, serie van 196,
rekende in twee omlopen af met Ian van
Krieken. Michael Lubbes bleef Peter de
Bree middels 150-66 (7) voor. Fabian
Blondeel kwam er niet aan te pas tegen
de 14.29 gemiddeld van bandstoter
Wiel van Gemert. Blondeel maakte in
zijn zeven pogingen evenveel carambo-
les als Van Gemert in zijn hoogste serie,
namelijk 53. 
’s Lands Welvaren – De Pelikaan 1-5. Ian
van Krieken ging met 87-200 na zes po-
gingen onderuit tegen Ludger Havlik. Pe-
ter de Bree bleef met lege handen tegen
Dennis Timmers: 122-150 (8). Wiel van
Gemert en Ad Klijn kwamen remise over-
een met 100-100 (13). 
Het programma
Op 7 maart ontvangt hekkensluiter ’s
Lands Welvaren in Kwadendamme het
één plaats hoger geklasseerde Dibo/The
City en de derde van onderen Karel Las-
sche Speelautomaten. PDA krijgt bezoek
van lijstaanvoerder Cubri/Etikon en JB
Fashion/Eekhoorn, dat uitzichten heeft
op de derde plek. De Pelikaan strijdt in
Deventer tegen de nummers twee en
drie, te weten J+B Küpers en Paul Wis-
sink.
Zaterdag 21 maart treffen PDA,
Dibo/The City en Paul Wissink elkaar bij
PDA in Lelystad. J+B Küpers en Cubri/Eti-
kon duelleren dan in Borculo met ’s Lands
Welvaren. Camping De Eekhoorn in het
Brabantse Oosterhout is dan strijdtoneel
van JB Fashion/Eekhoorn, Karel Lassche
en De Pelikaan. Tekst met dank aan Ben-
nie Deegens, Toon Scholten, Gerard ten
Lohuis en Willem Siebelink.

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 kleine
tafel. De moyennegrenzen gaan van
1.000 tot 1.500 en de duels worden be-
slist over vijftig caramboles. Op vrijdag
27 februari is de aanvang om 19.00
uur. Zaterdag en zondag wordt overdag
gespeeld. Café De Mixx is gelegen aan
Bogardeind 112 te Geldrop. 
Naam Vereniging
1. Eric Aerts ’t Trefpunt

2. Leon Keulen Fairplay

3. Rob Mans BC Tegelen

4. Jaap Peerenboom Biljartakademie Eindhoven

5. Christian Steenbakkers Karper '83

6. Ad Vermeer De Vrachtkar

7. Maarten Wiersema DBA
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Kader poule 4

Van Esch Biljarts/De Peel in 
achtervolging op koploper Halfweg

Speelronde 12. Janssen de Jong/Maa-
soever – Van Esch Biljarts/De Peel 6-2.
In De Tijdt te Kessel besliste Wim Welten
zijn partij tegen Roland Deelen met een
slotserie van 74 in de achtste beurt. Een
gemiddelde van 25.00 was de beloning
voor Welten. 't Zwaantje – VOP/DWH
4-4. Hans Toonen verloor na zeven po-
gingen van Leon Elbers. Sjef Jansen ver-
zamelde zijn tweehonderd punten na
acht omlopen en Raymund Swertz deed
er twee beurten meer over voor zijn 275
caramboles in het 57/1. 
Speelronde 13. Halfweg – De Tappe-
rij/Optiek van Gool 4-4. Thieu Vinken
met 110 uit acht en Jos Verberne via
130 uit tien brachten de bezoekers op
een 0-4 voorsprong. Eric Dericks en Piet
Volleberg maakten er in de eindstand re-

mise van. Van Esch Biljarts – 't Zwaantje
6-2. Noud Janssen begon met 63 en ver-
sloeg Sjef Jansen in het kortste duel met
150-90 na zes pogingen. Roland Dee-
len bleef Raymund Swertz middels 175-
125 (8) de baas. Biljartakademie Eind-
hoven – Janssen de Jong/Maasoever 2-
6. Wim Welten bleek met 25.00 moy-
enne wederom succesvol. Bij de thuis-
ploeg finishte Michel van Bommel na ne-
gen beurten. 
Speelronde 14. De Tapperij/Optiek van
Gool – VOP/DWH 2-6. Thieu Vinken
redde met 110 uit acht de eer. 't Zwaan-
tje – Janssen de Jong/Maasoever 6-2.
Raymund Swertz stond na acht pogin-
gen aan de eindstreep met 275 treffers
en een reeks van 171. Sjef Jansen hoef-
de één keer minder naar het biljart voor

De Tapperij/Optiek van Gool met vlnr: Thieu Vinken, Gerrit van Asten, 
Jos Verberne en Peter Hendriks 

zijn tweehonderd punten. Leo Karmanns
realiseerde namens de bezoekers het
kortste duel met honderdvijftig uit zes.
Maarland Villa Nova – Van Esch Biljarts
2-6. John van Glabbeeck gunde met
230 caramboles Harry Vogels maar drie
kansen. Jan van Oosterhout realiseerde
150 uit acht. 
Speelronde 15. De Tapperij/Optiek van
Gool – Van Esch Biljarts 2-6. Beste speler
bleek Jan van Oosterhout die zijn 150
treffers al na vier omlopen bij elkaar
had. Dat betekende een gemiddelde van
37.50 en serie van 71. Roland Deelen
en Noud Janssen kwamen met respectie-

velijk zeven en acht beurten ook sterk
voor de dag. Biljartakademie Eindhoven
– 't Zwaantje 4-4. Jaap Peerenboom, se-
rie van 107, versloeg Raymund Swertz
met 175-121 (7). Jan Noten moest Hans
Toonen via 84-110 (9) voor laten gaan.
Maarland Villa Nova – Janssen de
Jong/Maasoever 8-0. Met nog zes wed-
strijden voor de boeg heeft Halfweg drie
punten voorsprong op naaste achtervol-
ger Van Esch Biljarts/De Peel. Op maan-
dag 2 maart ontmoeten beiden concur-
renten elkaar in De Tapperij te Deurne-
Zeilberg.

Kader poule 3

Competitie belooft spannend slot
Speelronde 15. Moira – Zaal Verploe-
gen 2-6. André Meijer verloor in La
Zambomba te Nijmegen met 186-250
na acht beurten van Rini Megens. De
Markt/De Onderbouw – Buitenlust/Van
Kommer 1-7. Harry van Heumen moest
Sander van Haaren met honderddertig
uit acht met de winst laten vertrekken. 
Speelronde 16. 't Kevelder Zieuwent –
De Markt/De Onderbouw 6-2. Roy
Gierkink zag Wim de Vos in de zevende
omloop op één carambole van het einde
stranden (190-169). De Vos realiseerde
wel een serie van 119. William Willem-
sen, reeks van honderd, had ook maar
zeven pogingen nodig tegen Richard
Meeuwissen. Sjaak Sessink verloor met
97-130 (7) van Maarten Broers. De Ko-
renmolen – Metallbau Nyland 3-5. De
enige partij onder de tien beurten werd
een remise tussen Monique van Exter en
Willem Siebelink: 210-200 (9). 
Speelronde 17. Metallbau Nyland – Bui-
tenlust/Van Kommer 3-5. Heinz Schma-
le kreeg slechts zes kansen van Henny
de Heus die met 92-175 uithaalde. Wil-
lem Siebelink trok met 115-225 na ne-
gen pogingen aan het kortste eind tegen

Eric van der Linden, serie van 179. Bij
de thuisploeg kwam Ronald van Goos-
willigen als enige tot winst via 190-131
(9) cijfers tegen Elzo van Kampen. Moi-
ra – De Buck 6-2. Sven Nabuurs liet
Hans Berendsen met 210-57 na zeven
beurten kansloos. André Meijer was na
acht omlopen succesvol maar Chris Jans-
sen ging in hetzelfde tijdsbestek onderuit
tegen Rudy Gerritsen. 't Kevelder Zieu-
went – Metallbau Nyland 4-4. De beste
partij was voor Heinz Schmale die
Sjaak Sessink met 118-200 (8) voor-
bleef. Teamgenoot Ronald van Gooswil-
ligen produceerde een reeks van 135.
Er maken nog liefst zeven viertallen kans
op de titel zodat een enerverend einde
is te verwachten.
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Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64

www.eureka-billard.nl
Openingstijden showroom:

Ma t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Radium Ralux Ring 
(24W - cool white) 
geeft 150 Watt
Van € 35,50 voor € 29,95

Keutas suède
zwart/bruin
Van € 49,00 
voor € 39,00

Keutas Raymond 
Ceulemans  
zwart suede 
Van € 25,00 voor € 19,95

Keutas Raymond Ceulemans ®
zwart voor 4 
toppen en 
2 ondereinden
Van € 55,00 voor € 45,00

Keutas 
met rits Lady
Van € 14,00
voor € 9,95

Artemis keu  model 2 Van € 49,00 voor € 39,00

Artemis keu model 5 + 6 Van € 65,00 voor € 55,00

Artemis keu trendline  model 6 Van € 58,00 voor € 48,00

Artemis  keu model trendline 5 Van € 65,00 voor € 55,00

Longoni keu model black fox Silver Van € 144,00 voor € 130,00

Raymond Ceulemans model HQ-01A zwart
Van € 122,00 voor € 100,00

Dick Jaspers biljarter van
het jaar 2008

In het Hilton Hotel te Antwerpen is Nederlands driebandentrots Dick Jaspers ge-
kroond als biljarter van het jaar 2008. Jaspers ontving uit handen van Ludo Die-
lis een prachtige trofee en mocht daarnaast een bedrag van € 5.000.- incas-
seren. In totaal kreeg de Brabander 293 stemmen, Daniël Sanchez werd twee-
de met 222 stemmen, Marco Zanetti derde met 165 en Frédéric Caudron vier-
de met 124 stemmen. 
Dick Jaspers werd in 2008 Europees kampioen en won vier wereldbekertoer-
nooien.

Kader poule 2

B3WB2 Borculo onderuit 
bij Deventer ’83
Speelronde 16. Buiting 3 – B3WB2 Bor-
culo 6-2. Pavlos Karaberis was met
slechts vijf beurten kansloos tegen Tom
Temmink. De 59-190 score redde de eer
voor de bezoekers. 
Speelronde 17. B3WB2 Borculo – Ga-
zelle 5-3. Weer was het Temmink die als
enige onder de tien pogingen bleef. Nu
was Hans Jansen met 190-88 (9) het
slachtoffer. 
Speelronde 18. Deventer '83 – B3WB2
Borculo 6-2. Oliver Müller begon voor-
varend met een serie van 54 en stond
na vijf beurten ruim over de honderd ca-
ramboles. Mannes Lieftink kon met een
serie van 39 iets van zijn achterstand
goedmaken. In de veertiende omloop
herpakte Müller zich en besliste het duel
met een reeks van negentien. Ook Peter
Heutinck begon sterk. Hij opende vanaf
acquit met 43. Tegenstander Bram Tapa-
liwatin, goed voor 110 caramboles,
startte stroef maar kon met kleine series
achtervolgen. Heutinck nam in de tiende
beurt weer het initiatief en leek gemak-

kelijk naar een overwinning te gaan. De
laatste treffers blijken vaak de moeilijkste
te zijn. Dit gold zeker voor Heutinck. Op
1 carambole voor het eind bleef de teller
staan. Bij de veertiende poging deed Ta-
paliwatin de deur definitief dicht.
Brian ter Braak werd door Aart de Laak
kansloos gelaten. Ter Braak opende met
46 maar De Laak antwoordde met 52.
Binnen veertig minuten had De Laak in
zeven beurten de partij naar zich toe ge-
trokken. Ter Braak bleef staan op 87 ca-
ramboles. Gerard ten Lohuis tegen Char-
les de Bie kende een gelijk opgaande
partij. In de achtste omloop leek Ten Lo-
huis het voortouw te nemen middels een
serie van dertig. Nadat beide spelers
hadden gemist, kwam De Bie in de ne-
gende poging aan de tafel om er niet
meer van af te komen. Met een serie van
honderd was de overwinning voor De-
venter '83 een feit. 

De Borculose formatie heeft nu zestien
punten na veertien wedstrijden.

Kader poule 6

BouwCenter Van Hoppe deelt 
met Touché
Speelronde 12. Touché – Wapen van
Liempde 4-4. Met 40.00 moyenne en
een serie van 125 was Otto Exters al na
vijf beurten aan de eindstreep. 
Speelronde 14. Zaal Verploegen 2 –
BouwCenter Van Hoppe 4-4. Herold
Slettenaar klopte Adri Dijkmans met
250-151 (8). Theo van der Ven deed er
dezelfde tijd over om Johan Martens met

130-114 voor te blijven. Touché – De
Vriendenkring 2-6. Otto Exters boog via
36-200 (5) royaal voor Jan van Dongen,
serie van 106. Nicky van Venrooij ver-
ging het al niet beter tegen Johan Schlu-
ter gezien de 161-150 (5) score. Erwin
van Schaijk zag Lyon Megens een reeks
van 162 produceren en dat leidde tot
42-300 na zeven pogingen. 

Speelronde 15. BouwCenter Van Hoppe
– Touché 4-4. Jos Bierens trok in De Donk
te Duizel met 63-150 na tien omlopen
aan het kortste eind tegen Harold Me-
gens. Johan Martens redde het niet tegen
Piet de Jongh getuige de 124-175 (8) cij-
fers. Piet van Dooren, serie van 140,
haalde in zes beurten middels 210-90 uit

tegen Nicky van Venrooij. Adri Dijkmans
bleef Otto Exters met 175-180 (8) de
baas, ondanks het feit dat de bezoeker
een reeks van 149 op het biljart toverde.
Na vijftien wedstrijden doet Touché met
negentien mee in de bovenste regionen.
BouwCenter Van Hoppe blijft daar met
negen punten bij achter.
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Serie van 18 voor Frans van Kuijk

Frédéric Caudron slaat met 5.555
weer genadeloos toe
In de eredivisie driebanden heeft de Belg Frédéric Caudron weer genade-
loos toegeslagen. Nadat hij op zaterdag 14 maart in Waalwijk met een
gemiddelde van 2.631 Roland Uydewillegen naar huis had gestuurd, eve-
naarde hij een dag later zijn persoonlijk en wereldrecord. In slechts negen
beurten was Arie Weijenburg van Nedglas met 50-5 het slachtoffer, wat
goed was voor 5.555. 
Door twee nederlagen zakte het Oosterhoutse Nedglas verder weg en kan
een plaats in de play-offs wel vergeten.

Crystal Kelly - 
Seat Noordhoek 6 -  0
Gezien het verschil in teamgemiddelde
had Crystal Kelly (1.675) in Castle City
weinig moeite met Seat Auto’s Noord-
hoek (1.105). Alleen Frans van Kuyk
bleef met zijn 1.138 tegen Jac van Peer
onder de maat. Dit kostte de tweede
man van de Waalwijkers dan ook de
overwinning (41-50). Eerder had Rai-
mond Burgman met 50-22 uit 29 duide-
lijk afgerekend met Kay de Zwart. Ray-
mond Ceulemans zette Jack van der
Steen al na zeven omlopen op een 18-4
achterstand. Waar Van der Steen voort-
durend haperde, bleef de Vlaming pro-
duceren en sloot dan ook in 30 beurten
met 50-17 winnend af. De klapper van
de middag was de partij die Frédéric
Caudron tegen Roland Uydewillegen
neer zette. De Belg in Waalwijkse dienst
speelde in negentien pogingen naar een
50-37 overwinning, wat goed was voor
2.631. Met een moyenne van 1.947
mag de prestatie van Uydewillegen ove-
rigens ook in de boeken
Nedglas - 
A1 Biljarts 2 – 6
Voor Nedglas was het beslist geen suc-
cesvol weekeinde, want ook tegen A1
Biljarts ging het mis. Ad Broeders moest
de eer aan Addy Wienk laten en Frank
Martens verloor met 40-50 van Nick
Zuijkerbuijk. Jac Wijnen won wel, met
50-42 liet hij Dick van Uum achter zich.
Met 15-50 uit 19 moest Arie Weijen-
burg er tegen Michael Nillson onder-
door, wat hard aankwam voor de man
uit Oss, niet wetend wat hem een dag la-

ter tegen Caudron nog te wachten
stond. 
Crystal Kelly  - Nedglas 6 – 2
Met een ongekend hoog teamgemiddel-
de van 2.164 haalde Crystal Kelly in ei-
gen huis uit tegen het Oosterhoutse Ned-
glas. Van de gastheren moest alleen 
Raymond Ceulemans buigen. Met 34-
50 bleek Ad Broeders na 32 beurten de
sterkste. Raimond Burgman nam van
meet af aan afstand van Jac Wijnen. In
omloop zeventien gaf Burgman met een
reeks van tien de genadeslag en kwam
op 37-14. Het werd uiteindelijk 50-25
uit 26. De tweede sessie was van korte
duur. Zoals eerder vermeld was Cau-
dron in negen beurten klaar met Weijen-
burg. Hierbij mag wel vermeld worden,
dat de kopman van Crystal Kelly in de
vierde beurt een serie van zestien liet no-
teren om vijf omlopen later met een ne-
gen af te sluiten. Op het andere biljart
zorgde ook Frans van Kuyk voor het no-
dige biljartvermaak, door met een
twaalf te openen. Of dat nog niet ge-
noeg was, prikte hij er in beurt negen
nog een achttien tegenaan. Toen de Wil-
lebrorder in poging achttien met een
drietje zijn bord vol speelde, kon tegen-
stander Frank Martens net de 25 volma-
ken.
Seat Noordhoek - 
Van Donge & De Roo 0 – 8
Jack van Peer was in Zundert tegen Jean
van Erp dicht bij een overwinning, maar
zag de jongste telg van de lijstaanvoer-
der toch met 49-50 uit 53 winnen. Jack
van der Steen ging er ook onderdoor en

zag Ad Koorevaar de punten pakken.
Roland Uytdewillegen was de teleurstel-
ling van een dag eerder tegen Crystal
Kelly nog niet ten boven en moest met
27-50 diep buigen voor Martin Horn.
Francis Forton maakte het Dick Jaspers
even moeilijk maar moest met 42-50
toch de zege aan de Willebrorder laten. 
Twentevisie - 
Delta/Frans Bevers 1 – 7
Stefan Lenting  kon in Borculo ondanks
een goede start geen vat krijgen op
Henk Habraken  en verloor met 34-50 ui
31. Tegen Peter de Backer leek Erwin
van den Heuvel op winst af te stevenen.
Doch de serie van tien die De Backer in
omloop 29 liet bijschrijven bracht een
wending in de partij. Met 50-40 sloot De
Backer na 39 beurten winnend af. Dave
Christiani zag Jean-Paul de Bruijn als eer-

ste aantikken, maar wist de gelijkmaken-
de beurt optimaal te benutten en verza-
melde de zes nog benodigde treffers
(50-50 uit 37). Het leed was voor Twen-
tevisie al geleden toen ook Christian Ru-
dolph er onderdoor ging. Eddy Leppens
was met 50-42 uit 34 iets sterker.
Delta/Frans Bevers-Kaleido-
scope Gift-Wrap 4 – 4
Bij HCR Dallinga te Sluiskil speelde Henk
Habraken tegen Jelle Pijl naar een 50-39
overwinning, terwijl Peter de Backer
daar Anno de Kleine met 50-37 uit 33
terug wees. Voor Jean Paul de Bruijn ver-
liep het minder succesvol. Hij trof een ge-
motiveerde Tayfun Tasdemir (2.500 en
serie van 16) tegenover zich en mocht al
na 20 beurten de Turk met 26-50 felicite-
ren. Met 49-50 was Eddy Leppens dicht
bij succes, maar moest toch de Span-
jaard Daniël Sanchez voor laten gaan.

Arie Weijenburg kreeg een paar fikse klappen te incasseren Foto: Ted Gijsel

Eerste divisie driebanden poule 1

De Tipmast/De Vrachtkar in Reusel
te sterk voor Darten-Biljarten.nl 
Speelronde 14. De Tipmast/De Vracht-
kar – Darten-Biljarten.nl 6-2. Toine Dek-
kers bleef Henk van Mourik met het
kleinst mogelijke verschil de baas. Ad
Vermeer maakte bij zijn zege op Wim
Vredeveldt evenals Dekkers een serie
van acht. Rik van Beers bleek met 1.451
enkele maatjes te groot voor Stephan
Hetzel. Johan Loncelle stond na 24 beur-
ten al op 39 caramboles (1.625). Dat
was echter niet voldoende want Torsten
Frings was, na onder andere een serie
van tien, reeds aan de finish en dat le-
verde 1.875 op. 
Speelronde 15. Darten-Biljarten.nl – La
Plaza Hoensbroek 6-2. Ondanks 0.947
was Wim Vredeveldt niet opgewassen
tegen Heinz Jacobs 1.184. Stephan Het-
zel 1.071, Torsten Frings 0.900 en
Henk van Mourik 0.803 zorgden voor
de winst. Jumbo Warmond – De Tip-
mast/De Vrachtkar 3-5.  René Peters
had een gemakkelijke middag tegen in-
valler Van Es. De 25-45 winst leverde na
veertig beurten een moyenne van 1.125
op voor Peters. Ad Vermeer leek middels
30-39 (37) op weg naar een zege op
Peter Berndsen. De volgende vijftien om-
lopen kon Vermeer echter meer twee
keer scoren en dat kostte hem de kop.
Rik van Beers leek hopeloos achter te
staan tegen Peter Vlaar. De 39-25 tus-
senstand na maar twintig pogingen be-
tekende weinig goeds voor de Bladel-

naar. In de volgende twaalf beurten
bracht Van Beers de stand echter alsnog
in evenwicht: 45-45 na 32 omlopen en
voor beiden 1.406. Johan Loncelle be-
leefde een moeilijke start maar de Belg
bewees alweer dat hij een maatje te
groot is voor de eerste divisie. De 45
treffers na slechts 29 beurten zorgden
voor een gemiddelde van 1.552. De
gasten uit Reusel realiseerden een fraai
teammoyenne van 1.150. De Tip-
mast/Vrachtkar heeft nu vijftien punten
na vijftien wedstrijden. Darten-Biljar-
ten.nl heeft één punt minder.  

Rik van Beers: 1.451 en 1.406. Foto:
Frank Sanders, www.quadphotos.eu

Vierde divisie driebanden poule 8

Arnold van der Linden uitblinker
bij TMC Group 
Speelronde 14. TMC Group – ’t Ivoor 3-
5. Kopman Arnold van der Linden
vestigde de aandacht op zich door de
dertig caramboles al na 29 beurten te
verzamelen en dat leverde een moyenne
op van 1.034. Eekhoorn 6 – DAB Geld-
rop 8-0. Nol Nooten 0.694 en Arie Her-
mans 0.517 gaven in Oosterhout het
goede voorbeeld. 
Speelronde 15. Billet-Snellen – TMC

Group 6-2. Jan van Steen versloeg Ar-
nold van der Linden met 30-23 na 47
pogingen. Rosmalen/De Hazelaar 4 –
DAB Geldrop 4-4. In de Sportfoyer zorg-
den Karel Dekkers 0.666 en Jan Peters
0.555 voor mooie cijfers. Na vijftien
wedstrijden heeft TMC Group zestien
punten verzameld. DAB Geldrop volgt
op de ranglijst met twee punten minder.

Supercup voor Marco Zanetti
Jaarlijks wordt in Antwerpen tussen de wereldkampioen en de wereldbekerhou-
der driebanden gespeeld om de Supercup. Het werd deze keer dus een treffen
tussen Dick Jaspers en de Italiaan Marco Zanetti. Gespeeld werd in sets van ze-
ven. Jaspers eigende zich de eerste set met 7-5 toe. Het antwoord van Zanetti
was met 7-0, 7-1, 7-1 en 7-6 duidelijk. De cup en de bijbehorende € 5.000.-
gaan hierdoor naar Bolzano. 
Voor Jaspers was het de tweede keer dat hij om de supercup speelde. 
In 2004 moest hij de Spanjaard Daniël Sanchez voor laten gaan.
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Verdienstelijk debuut Jens van Dam

Glenn Hofman wint EK 
driebanden groot jeugd in Krefeld
Op 15 februari heeft de 19-jarige Glenn
Hofman te Krefeld de Europese titel drie-
banden groot voor jeugd behaald. De
Hagenaar zegevierde in zijn poule in al-
le drie partijen, waarbij hij in zijn beste
set een gemiddelde van 2.142 reali-
seerde. In de kwartfinale won hij tegen
landgenoot Jens van Dam de eerste set
maar trok in de volgende set aan het
kortste eind. Set drie en vier waren ech-
ter weer voor Hofman. Op de slotdag
volgde in de halve eindstrijd eerst de
krachtmeting met de uittredende Spaan-
se Europees kampioen Antonio Ortiz.
Deze werd in drie sets verslagen. Daar-
na volgde een zinderende vijfsetter te-
gen de regerend wereldkampioen junio-
ren Javier Palazon, eveneens uit Spanje.
Deze had onze Nederlander in de WK
finale nog verslagen. Via 15-5, 2-15,
15-5, 11-15 en 15-5 speelde Glenn Hof-
man in dit beslissende duel het fantasti-
sche moyenne van 1.657. Zijn oppo-
nent reikte tot 1.323 zodat de  toe-
schouwers werden getrakteerd op een
adembenemend schouwspel van zeer
hoog niveau!! De tijdens het toernooi 18
jaar geworden Jens van Dam maakte
een zeer verdienstelijk EK debuut door
meteen al de kwartfinales te bereiken. In
de poule won Van Dam twee van de
drie partijen en eindigde hij als tweede.

Vervolgens bleek Hofman bij de laatste
acht een maatje te groot Hofman en fi-
nishte Jens van Dam in het eindklasse-
ment op de achtste plaats. Runner-up Ja-
vier Palazon realiseerde middels 1.179
het beste toernooigemiddelde. De Span-
jaard bracht met 5.000 moyenne ook
de kortste set op zijn naam en tevens
bleek zijn serie van negen het hoogste
van iedereen. De Fransman Cédric Mel-
nytchenko zorgde met 2.142 voor de
beste partij. De Duitsers konden in eigen
land geen rol van betekenis spelen. 
Naam Nationaliteit Gem HS
01. Glenn Hofman Nederland 1.046 7
02. Javier Palazon Spanje 1.179 9
03. Antonio Ortiz Spanje 0.896 7
03. Tolgahan Kiraz Turkije 0.821 6
05. Joao Ferreira Portugal 0.828 6
06. Mathieu Vlerick België 0.778 5
07. Cédric Melnytchenko Frankrijk 1.025 7
08. Jens van Dam Nederland 0.693 5
09. Kabilay Sahin Turkije 0.614 3
10. Kenny Miatton België 0.930 6
11. Pavel Novak Tsjechië 0.588 5
12. Markus Schuster Oostenrijk 0.729 5
13. Leo Dubernet Frankrijk 0.707` 4
14. Bryan Tempelers Luxemburg 0.547 5
15. Philipp Hreczuch Duitsland 0.533 5
16. Alexander Will Duitsland 0.398 3
Toernooigemiddelde: 0.809

Vlnr: Glenn Hofman en Javier Palazon. Foto: Cees Sprangers
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Peter van de Laar Schadeauto’s en
Onderdelen en BC Tegelen op jacht
Speelronde 14. BC Tegelen – Van Rijs-
selt 4-4. De bezoekers behaalden hun
eerste punt in de competitie en dat was
verrassend bij de nummer drie van de
ranglijst. Voor Paul Savelkoul 0.921 en
Michael Schlieper 0.833 liep alles naar
wens. Lutz Heller had een slechte dag en
Rob Mans 0.843 ontmoette Paul Jaubin,
die voor 1.250 en serie van elf zorgde.
Geld en Woning – Peter van de Laar
Schadeauto’s en Onderdelen 4-4. Erwin
Hens trok ondanks 0.863 aan het kort-
ste eind tegen de 0.909 van Bart van
Hove. 
Speelronde 15. Burgmans – BC Tegelen
4-4. De topontmoeting ging tussen Uwe
Arndt en Rob Mans. De 31-40 eind-
stand leverde na maar 29 pogingen mo-
yennes op van respectievelijk 1.068 en
1.379. De Beer Beveiliging – Peter van
de Laar Schadeauto’s en Onderdelen 0-
8. Hier bewees Bart van Hove namens
de gasten zijn goede vorm. De Belg tik-
te zijn 35 treffers al na 25 omlopen bij
elkaar en dat leverde een fraai ge-
middelde van 1.400 op. Peter Heerkens
0.816, Piet Volleberg 0.952 en Hans
Vermulst 0.625 maakten het succes com-

pleet. Runner-up Peter van de Laar Scha-
deauto’s en Onderdelen is nog altijd de
naaste achtervolger van koploper Boers
en Roosenboom. BC Tegelen volgt direct
daarna met één punt achterstand op Pe-
ter van de Laar. 

Bart van Hove: moyenne 1.400 

Eerste divisie driebanden poule 2

Tonny Freriks Horeca Makelaars
deelt met W. van der Sanden
Speelronde 14. De Liefhebber – Tonny
Freriks Horeca Makelaars 8-0. Ramazan
Durdu had aan 1.023 ruim voldoende.
Herman Slikker nam na zeventien beur-
ten al een 31-15 voorsprong tegen Peter
Heerkens en aan de finish had de thuis-
speler nog 1.406 over gezien de 45-31
(32) cijfers. Tom Beemsterboer zag Wil-
jan van den Heuvel met een serie van
tien van acquit gaan. Toen de bezoeker
in de slotfase stilviel, profiteerde Beem-
sterboer. Murat Gokmen beschikte
steeds over een geringe marge tegen Le-
on Smolders en dat resulteerde in 45-
41. WAM v.d. Broek Haarlem – De
Vrachtkar 2 8-0. Adrie Demming 1.323
en Arno Peterson 1.022 gaven het goe-
de voorbeeld namens de gastheren.
Huisman – W. van der Sanden 3-5.
Marc Roofthooft eindigde via 1.363 als
enige boven 1.000 moyenne. 
Speelronde 15. De Vrachtkar 2 - De Lief-
hebber 5-3. In Reusel deelde Jac van
Beers 0.957 en serie van acht de punten
met Bart Ceulemans. De beste partij
ging tussen Luc Royberghs 1.451 en
Herman Slikker 1.129. Eric Hendrickx
realiseerde 1.153 bij zijn zege op
Beemsterboer. Serg van Gennip begon
namens de bezoekers sterk via 22 uit
vijftien. Aan de eindstreep had hij nog
1.071 over. Leon Smolders leek met 42-

23 op weg naar een gemakkelijke over-
winning. Toen toverde Marc Roofthooft
echter een fraaie serie van dertien uit de
hoge hoed maar Smolders liet zich niet
meer verrassen: 45-37 (46). Na vijftien
duels staat De Vrachtkar 2 voorlaatste
met tien punten. Tonny Freriks bezet met
twaalf punten één plaats hoger en Van
der Sanden heeft dertien punten.

Marc Roofthooft: serie van 13

Eerste divisie driebanden poule 1

Corfu verrast koploper en punt
voor Particolare
Speelronde 14. Schuler Cues – Corfu 6-
2. Steven van Acker ging ondanks
1.166 als enige onderuit tegen de
1.250 van Michel van Camp. Particola-
re – Hultermans 4-4. In Sint-Oedenrode
waren er remises van zowel Rudy de La-
et en Marc Celen. Wilco van Wijk had
voldoende aan 45 uit 45 voor zijn over-
winning. 
Speelronde 15. Corfu – ATC Zwart 6-2.
Wil Janssen 0.937, Freddy Staelens
1.125 en Michel van Camp 1.000 be-
zorgden de voormalige koploper een
verre reis terug naar Den Helder. Schuler
Cues – Particolare 6-2. De thuisploeg

profiteerde en nam de koppositie over
van ATC Zwart. Steven van Acker 1.216
bleek de meerdere tegen de 1.135 van
Rudy de Laet. Marcel van Berkel redde
met 1.000 moyenne de eer. Na vijftien
wedstrijden staat Particolare met dertien
punten op de vierde plaats van onderen.
Met elf punten bezet Corfu de voorlaat-
ste plek.

Vierde divisie driebanden poule 12

Teams BC Tegelen achtervolgen
lijstaanvoerder Van Hulst
Speelronde 17. DAB 2 Geldrop – Van
den Berk Assurantiën 4-4. Twan van Zant-
voort had aan 0.657 onvoldoende want
Edwin van den Boom eindigde tegen
hem op 0.789. Piet van de Vleuten reali-
seerde 0.606 bij de formatie uit Sint-Oe-
denrode. BC Tegelen – Van Hulst 3-5. In
deze topper scoorde Leon Mans 0.769. 
Speelronde 18. Didden Distributie – Led-
Ned/De Peel 3-5. De ervaren Paul van
Rooy zorgde bij de bezoekers voor
0.625. Teamgenoot Eric Vanderplaetsen
produceerde een serie van zes. Van
Hulst – Van den Berg Biljarts 2 6-2. Nol
van Dongen 0.789 was een maatje te
groot voor de 0.657 van Eric van Thiel.
Mari Kerkhof 0.609 en reeks van zes
redde de eer. Van den Berg Biljarts – De

Zwaantjes '82/4 4-4. Arie Smetsers
bleek met 0.638 de beste. BC Tegelen 2
– BC Tegelen 3-5. Bij Van Tienen was het
vooral Tom Smaak die met 0.892 ge-
middeld de aandacht trok. John van Tie-
nen presteerde op zijn eigen matchtafel
0.625. 
Speelronde 19. De Zwaantjes '82/4 –
Van Hulst 7-1. In De Zwaan te Bakel gaf
Christ van der Heijden met 0.833 het
goede voorbeeld. Van Hulst heeft met
24 punten weliswaar de leiding maar
heeft al achttien wedstrijden achter de
rug. Runner-up BC Tegelen 2 staat met
twee duels minder twee punten achter.
Het eerste team van BC Tegelen beschikt
eveneens 22 over punten maar dan na
zeventien ontmoetingen.
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Rembrandt in Arnhem onderuit 
tegen runner-up Derks Optiek 
Speelronde 14. Derks Optiek – De Die-
ze 4-4. In Kort Oisterwijck te Doornen-
burg bleef Jurgen de Ruyter opponent
Jos de Brouwer met 35-33 nipt voor. De
marge tussen Jan Roelofs en Huub Adri-
aanse was vier caramboles. Carambole
– Wapen van Eerschot 2-6. Ad Heesak-
kers bleek via 0.875 de beste bij de
gasten. Dirk Harwardt 0.812 trok met
het kleinst mogelijke verschil aan het
kortste eind tegen Gijs van Aarle 0.833.
DBL Hol. Mineraal – Thekes Herpen 6-2.
Fabian Blondeel was met 1.379 een
maatje te groot voor de 0.862 van Ton
de Keijzer. Bij de bezoekers redde Har-
rie Janssen middels 1.029 de eer. 
Speelronde 15. Rembrandt – Derks Op-
tiek 2-6. Stefan Spilleman zette Jan Roe-
lofs met 40-31 na 45 beurten opzij. Op-
vallendste man was echter Joop Baars
van Derks Optiek. Hij realiseerde een se-
rie van tien bij een moyenne van 1.176.
Jos Derks 0.760 en Jurgen de Ruyter
0.875 kwamen namens de nummer
twee van de ranglijst ook tot winst. The-
kes Herpen – aMate 6-2. Erwin Vos had
zijn veertig treffers al na 38 pogingen
bij elkaar. Jan Verkijk 0.952 redde de
eer. Wapen van Eerschot – Sportcen-
trum Flash 5-3. Ad van der Aa en Gert
Jan Esvelt speelden 0.921 tegen elkaar.
Joop van Hastenberg 0.851 haalde het
met het kleinst mogelijke verschil tegen
Joost van Baal. Gijs van Aarle maakte
twee caramboles te weinig tegen André

Nab 0.851. De Westhoek/Polonia –
Interproff 4-4. Niels Verlouw bleef met
0.813 als enige boven 0.800. 
Speelronde 16. aMate – DBL Hol. Mine-
raal 2-6. In dit vooruitgespeelde duel gaf
de Duitser Fabian Blondeel via 1.176
het goede voorbeeld bij de lijstaanvoer-
der. Derks Optiek volgt als runner-up met
twee punten achterstand. Wapen van
Eerschot en Thekes/Herpen volgen op
enige achterstand. De Westhoek/Polo-
nia strijdt met Carambole om de degra-
datieplaats.  

Joop Baars van Derks Optiek: serie
van 10 en 1.176 

Derde divisie driebanden poule 8

Remise Van Esch Biljarts/De Peel
en DBC Geldrop

Speelronde 14. In De Tapperij te Deur-
ne-Zeilberg ging Hans van Eijk onderuit
omdat Frans van Nunen (0.638) zeven
caramboles maakte in de laatste zes
beurten. Wim Wellessen verloor van
Benny Smits. Met een gemiddelde van
0.833 bracht Wilfrie Vermeer de achter-
stand terug tot 2-4. Paul Goelen zorgde
voor de remise door Gerben de Greef
voor te blijven. De Zwaantjes ’82/3 –
De Vrachtkar 3 4-4. Absolute uitblinker
Roger de Kleine eindigde op een moy-
enne van 1.129 na 35 caramboles en
slechts 31 beurten. Namens de gasten
zette Piet Blankers 0.897 in de boeken.
Couwenberg/De Vrachtkar – Bax 4-4.
Hans van Lierop 0.853 en Tom Ronge
0.813 wonnen in Reusel. 
Speelronde 15. DBC Geldrop – Cou-

wenberg/De Vrachtkar 2-6. Tom Ronge
realiseerde wederom 0.813. De Vracht-
kar 3 – Alwako De Valk 6-2. Bij de be-
zoekers produceerde Toon Vereyken een
serie van acht. Van Esch Biljarts – MBA
6-2. Willem van Arkel 0.813 redde te-
gen Paul Goelen de eer voor de Limbur-
gers. Coninx – De Zwaantjes '82/3 0-8.
Vierde man Piet Daniels werd met zijn
0.718 nog overtroffen door zijn kop-
man Peter van der Heijden 1.029. Met
vijfentwintig punten na vijftien wedstrij-
den heeft De Zwaantjes '82/3 een mar-
ge van twee punten op naaste achter-
volger DBC Budel. De twee teams van
De Vrachtkar volgen daar weer vier pun-
ten achter. DBC Geldrop en Van Esch
Biljarts bivakkeren met vijftien punten in
de middenmoot.

Van Esch Biljarts met vlnr: Hans van Eijk, Wim Wellessen, Paul Goelen, Wilfrie
Vermeer en Ties van Esch

Derde divisie driebanden poule 7

Lijstaanvoerder Scheers Bestratingen
ziet concurrentie naderen 
Speelronde 13. Autoschade Schreuder
– Scheers Bestratingen 4-4. In deze uit-
gestelde wedstrijd kwam Hans Scheers
tot 1.071. Ruud Willemsen 0.972 ver-
sloeg André Nab 0.833 en serie van ze-
ven. 
Speelronde 14. Scheers Bestratingen –
Biljarts Hekerle Veemarkt 4-4. Kopman
Dennis Hoogakker kwam met 0.921 en
serie van negen voor de dag. André
Nab realiseerde wederom een reeks
van zeven. De Veemarkt – Autoschade
Schreuder 2-6. Hier waren het Theo Wil-
lems, serie van zeven, en Ruud Willem-
sen 0.760 die namens de gasten voor
de beste resultaten zorgden. Thekes Her-
pen 2 – Thekes/Genea 8-0. Geert-Jan
Manders vestigde de aandacht op zich
via reeks van negen en 0.875. Team-
maat Hans van de Haterd scoorde der-
tig uit veertig. Diamant Sint-Oedenrode
– Rosmalen/De Hazelaar 5 6-2. Ton Ro-
vers 0.795,  Pieter Hulsen 0.700 en

Martien van den Tillaart 0.681 bleven
aan de goede kant van de score. 
Speelronde 15. Autoschade Schreuder
– Diamant Sint-Oedenrode 4-4. Namens
de thuisploeg produceerde Micha van
Bochem 0.744. Bij de Brabanders bleek
Ton Rovers goed voor 0.760. Biljarts He-
kerle Veemarkt – De Veemarkt 2-6. In de-
ze Doetinchemse zaalderby ging Robert
van Veenendaal met 26-35 na 42 po-
gingen onderuit tegen Ayhan Celik.
Dustin Jäschke zette 0.789 voor de win-
nende ploeg op het bord. Pegra –
Scheers Bestratingen 2-6. André Nab
verzamelde de 35 caramboles na 34
beurten en dat leverde 1.029 op. Ploeg-
genoot Toon van Heumen scoorde
0.714. Koploper Scheers is na vijftien
duels nog altijd ongeslagen. Door enke-
le remises zag het de voorsprong op
Diamant Sint-Oedenrode tot drie punten
slinken. Rosmalen/De Hazelaar staat
daar weer één punt achter.

Derde divisie driebanden poule 6

Volle buit Biljartcentrum Arnhem 
Speelronde 14. De Anerhof – Biljartcen-
trum Arnhem 0-8. Bij de bezoekers zorg-
den Rudy Gerritsen 0.744 en Pim Jan-
sen 0.652 voor de beste partijen. Paul
Schonberger 0.573 en Ronald de Booijs
0.526 droegen ook hun steentje bij aan
de maximale winst. BZN – Meijer Mon-
tage 4-4. Kopman Nico van de Borden
gaf met 0.636 het goede voorbeeld na-
mens de thuisploeg. Voor de gasten
maakte Henk Nijhuis (0.625) een serie

van zeven. 
Speelronde 15. Van Buren – BZN 4-4.
Marcel Krikhaar was met 35-26 na 48
beurten te sterk voor Nico van de Bor-
den. Biljartcentrum Arnhem – Thebo 8-0.
Rudy Gerritsen 0.760 en Paul Schon-
berger 0.625 waren het snelst klaar.
Met negentien punten na zestien wed-
strijden staat Biljartcentrum Arnhem op
geringe afstand van de kopgroep. BZN
werkte zich uit de onderste regionen.

Vierde divisie driebanden poule 11
Thekes Herpen 3 wint topper van Ulti Print
Speelronde 14. Thekes Herpen 3 – Ulti
Print 6-2. In dit topduel realiseerde Theo
Fleuren via 0.681 het beste moyenne
van iedereen. Veiligverkeer – BC Arn-
hem 2 2-6. Bas van der Meiden bleef
met 0.612 als enige boven de 0.600 ge-
middeld. Trucks – Biljartcentrum Arnhem
3 6-2. Thuisspeler Jan Duynhoven zette
0.781 en serie van acht in de boeken.
Thekes Herpen 5 – Broekman-mode 6-2.
Hennie Reintjes stond na 34 pogingen

aan zijn 25 treffers. 
Speelronde 15. Thekes Herpen 4 –
Trucks 5-3. Jos van Bakel 0.882 en Thijs
Sengers 0.694 hadden een prima dag,
al kwam Sengers niet verder dan een re-
mise. BC Arnhem 2 – Thekes Herpen 3
0-8. Bij de gasten produceerde William
Peters een serie van zeven. Thekes Her-
pen 3 leidt met 24 punten en wordt ge-
volgd door Ulti Print (23) en Thekes Her-
pen 4 (22).

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Nationale driebandenbeker
Thekes uitgeschakeld door titelverdediger

Eerste divisie driebanden poule 1
Victoria maakt seizoen af bij Kort Oisterwijck
Voor Victoria staan er in de eerste divisie
driebanden nog drie thuisduels op het
programma. Deze worden echter niet in
Zeist gespeeld maar in biljartcentrum
Kort Oisterwijck aan Pannerdenseweg
47 te Doornenburg (tussen Nijmegen en

Arnhem). Victoria speelt de duels op za-
terdagavond om 19.00 uur. Op 21
maart komt Darten-Biljarten.nl op be-
zoek. Corfu wordt op 4 april welkom ge-
heten en titelkandidaat ATC Zwart is het
klapstuk op 25 april.

In de derde ronde van de strijd om de na-
tionale driebandenbeker ging Thekes
Herpen in eigen huis met 0-8 (1-11)
onderuit tegen titelverdediger Van Donge
en De Roo. Harrie Janssen stuntte in de
eerste set met 15-3 winst na tien beurten
tegen Ad Koorevaar. Vervolgens kwam
Janssen niet verder dan twee keer tien ca-
ramboles. Gerrit van Lent en tegenstander
Jean van Erp zorgden voor het beste mo-
yenne namens hun teams. Van Lent reali-

seerde 0.807 en Van Erp zette 1.607 op
het bord. Erwin Vos geraakte in de ope-
ningsset tot twaalf treffers tegen Dick Jas-
pers. Vervolgens boog hij tweemaal diep
voor de speler van het jaar 2008. Ton de
Keijzer en Torbjörn Blomdahl haalden al-
lebei hun gebruikelijke hoge niveau niet.
De return in Barendrecht kreeg eveneens
een 8-0 (11-1) uitslag. Naar verluidt was
het nu Nicky van Venrooij die een set af-
snoepte van Ad Koorevaar. 
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Libre hoofdklasse district Venlo

Volle winst Jo Poels in thuisbasis
De Tapperij te Deurne-Zeilberg

Boven vlnr: Leon Mans, Roger Leunissen, Harrie Mennen en Jo Poels. 
Onder vlnr: Huub Cleven en Paul Veger  

De eindstrijd libre klein hoofdklasse van het district Venlo is een prooi ge-
worden voor Jo Poels. De speler van de organiserende vereniging De Peel
stond vanaf de eerste tot en met de laatste ronde aan de leiding.

In zijn openingsduel had Jo Poels een
95-176 achterstand tegen Harrie Men-
nen maar toen pakte hij uit met een slot-
serie van 85. Mennen wist vervolgens in
de nastoot nog slechts één punt te ma-
ken. Na twee ronden hadden Jo Poels,
Huub Cleven en Leon Mans vier punten.
Dat betekende dus dat Harrie Mennen,
Roger Leunissen en Paul Veger nog met
lege handen stonden. In sessie drie ging
Mans onderuit tegen Veger. Toen Leon
Mans ook in de voorlaatste ronde ver-
loor, bleven alleen Jo Poels (10.28) en
Huub Cleven (8.18) in de titelstrijd over.
Poels liet er in het onderlinge duel geen
twijfel over bestaan en klopte Cleven
met grote 180-49 cijfers na dertien beur-
ten. Het resultaat was dat kampioen Jo

Poels niet alleen de volle tien punten had
maar met 10.84 tevens voor het beste
algemeen moyenne zorgde. Paul Veger
bracht in de slotronde de hoogste serie
op honderd caramboles. Eerder op zon-
dag realiseerde Harrie Mennen na 180
treffers en acht pogingen de kortste par-
tij met een gemiddelde van 22.50. De
regiofinale is van 13 tot en met 15
maart bij BC Maarland in Eijsden. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jo Poels De Peel 10 10.84 85
2. Huub Cleven Halfweg 8 7.61 59
3. Harrie Mennen De Peel 4 8.91 66
4. Paul Veger De Jordaan 4 6.67 100
5. Leon Mans BC Tegelen 4 6.11 50
6. Roger Leunissen Reuver '03 0 6.21 37
Toernooigemiddelde: 7.59

Libre 1e klasse regio NON afdeling 2

Gert-Jan de Vries eerste in Losser
In café Smit in Losser, waar BV Pome-
rans 1928 zetelt, ging de titelstrijd in de
libre eerste klasse regio NON afdeling
twee tussen Gert-Jan de Vries en Gerwin
Peppelman.  Op de slotdag opende de
nog ongeslagen Peppelman met verlies
in zeventien beurten tegen Gerrit van de
Put. Ook naaste concurrent De Vries uit
Enschede leed na 23 pogingen zijn eer-
ste verlies. De beslissende partij tussen
Gerwin Peppelman en Gert-Jan de Vries
was dus een echte finale. Regionaal
kampioen werd uiteindelijk Gert-Jan de
Vries die na 23 omlopen Gerwin Pep-
pelman bij 113-130 liet staan. De kam-
pioen realiseerde met 7.16 het beste al-

gemeen moyenne en zorgde tevens via
18.57 voor de kortste partij. Er was toch
nog een ereprijsje voor Jan Notten uit
het Gelderse Hengelo want hij produ-
ceerde met 56 de hoogste serie. Het NK
is van 27 tot en met 29 maart in Gouda. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Gert-Jan de Vries Grens/Ribbelt 12 7.16 52
2. Gerwin Peppelman Nieuw Rosegaar 10 7.00 43
3. Barry Vultink Op d’n Timp 8 6.59 43
4. Jan Notten De Keu 6 5.27 56
5. Robert Tutert Deventer '83 6 5.23 44
6. Wim Morsink 't Centrum 6 4.77 46
7. Gerrit van de Put S en V 4 5.90 37
8. Jos Haarlink De Kroon 4 5.75 50
Toernooigemiddelde: 5.90

Libre hoofdklasse district Oss

Wim Vissers succesvol in Volkel
Namens vereniging KOT uit Ravenstein
is Wim Vissers kampioen geworden van
de hoofdklasse libre district Oss. Deze fi-
nale, georganiseerd door Jong Geleerd
uit Volkel, werd gespeeld met negen
deelnemers op twee tafels, dus het wa-
ren lange dagen. Desalniettemin werden
er goede wedstrijden gespeeld en de
kortste partij wist  thuisspeler Wim Rooy-
endijk te realiseren met 180 caramboles
uit acht beurten (moy. 22.50). Dit was
echter niet genoeg voor de titel. Die ging
mee naar Ravenstein. Al was het verschil
maar één punt, het was voldoende om
de titel veilig te stellen. Zijn verliespunten
liep Wim Vissers uitgerekend op in de
laatste partij tegen zijn naaste belager
Martin Gloudemans. Die had echter in
ronde zeven een kostbaar punt ver-
speeld tegen Wim Rooyendijk en wist

toen al dat de laatste partij een forma-
liteit zou zijn (voor de statistieken zoals
men dat dan zo mooi zegt). De hoogste
serie was voor Rodney Akkermans van
Touché en die wist er 89 achter elkaar te
maken. Vissers en Gloudemans gaan
door naar de regiofinale die gespeeld
wordt van 6 tot en met 8 maart in het
district Oss en wel bij Germenzeel in
Uden. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wim Vissers KOT 14 8.56 66
2. Martin Gloudemans De Leeuwerik 13 7.13 42
3. Carel Hurkmans BC Zeeland 10 9.21 71
4. Rodney Akkermans Touché 9 8.17 89
5. Henk Schamp EHBV 8 6.18 42
6. Arie Zwiers De Leeuwerik 6 7.24 77
7. Wim Rooijendijk Jong Geleerd 6 6.69 65
8. John Dortmans De Leeuwerik 4 5.33 75
8. Cees van Wanrooij De Leeuwerik 2 5.24 36

Bandstoten 4e klasse district Kempenland
Jan Baselmans met volle buit in 
't Vrijthof te Oirschot
Na zes ronden had Jan Baselmans reeds
twaalf punten verzameld tijdens de eind-
strijd bandstoten klein vierde klasse van
het district Kempenland. Toch was hij in
café 't Vrijthof te Oirschot nog altijd niet
zeker van de titel. Naaste achtervolger
Frans Verhoeven stond namelijk maar
één punt achter. Het beslissende onder-
linge duel eindigde in 40-34 na 35 beur-
ten in het voordeel van Baselmans. Daar-
mee de maximale veertien punten en met
1.93 tevens het veruit beste algemeen
moyenne voor hem. De kampioen reali-
seerde met veertig caramboles na

zestien pogingen via 2.50 tevens de
kortste partij. De hoogste serie kwam met
twaalf treffers op naam van Wim van de
Broek. De regiofinale is van 6-8 maart bij
De Zwaan in Middelbeers. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Baselmans Drie Eiken 14 1.93 10
2. Frans Verhoeven La Carambole ’54 11 1.31 11
3. Wim van de Broek De Ster 9 1.52 12
4. Willem Hoppenbrouwers 't Centrum 6 1.38 11
5. Bart Kanen D’n Engel 6 1.23 8
6. Hans Honing BV Mierlo 4 1.32 8
7. Geert Jan Hems 't Vrijthof Libre 4 1.26 9
8. Albert Hoppenbrouwers Amorti 2 1.00 6

IN MEMORIAM HARRY VAN BOKHOVEN
Biljarter en biljartsupporter Harry van Bokhoven uit
Helmond, echtgenoot van Jo van Kooij, is op 29
december 2008 vrij onverwacht in de leeftijd van
62 jaar overleden. De uitvaart heeft plaatsgevon-
den op 2 januari 2009 in het crematorium Ber-
kendonk te Helmond.

Sinds Harry in de VUT was had hij tijd voor het bil-
jartspel, het werd zijn grote hobby en speelde
graag zijn partij in café De Karper. Hij richtte zijn
eigen clubje op, De Goudkarpers, en was daar el-
ke woensdagmiddag mee bezig. Ook was hij bij
de KNBB gegaan om aan het C4-team zijn steen-

tje bij te dragen. Ook op de zondagavonden wilde hij aan zijn schoonzoon
laten zien wat hij in zijn mars had.

Harry was een fijn persoon die overal graag bij was, ook zijn vrouw Jo steun-
de hem hierin. Plotseling bepaalde de dood dat het allemaal over was, wat
voor de geliefden van een overledene altijd te vroeg komt.
Je wilde nog zo graag jaren meedoen, nog samen met de kinderen en klein-
kinderen op vakantie gaan en ga zo maar door. 
Het heeft echter niet zo mogen zijn.

Harry, 

Wij van De Karper '83, De Goudkarpers en nog vele anderen zullen je  missen.

Ik heb het leven lief gehad, 
U allen evenzeer, 
Graag had ik hier nog wat vertoefd, 
Helaas mocht dan niet meer.
Wanneer er iemand aan me denkt, 
Dan zonder veel verdriet.
Bedenk het leven is maar kort,
Dus is mijn wens....GENIET.

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

www.debiljartballen.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
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BillarBillardcaf  "De dcaf  "De VVeemareemarkt"kt"
FFam.am. Sloots Sloots VVeemareemarkt 4 kt 4 

7001 EE Doetinchem7001 EE Doetinchem

TTel.el. 0314-3235850314-323585
wwwwww.de.devveemareemarkt.nlkt.nl

ZELFKLEVENDE 
ETIKETTEN

ETIKON Nederland B.V.
Bosmanskamp 1A

NL-4191 MS Geldermalsen
Tel. +31 (0) 345 - 577201
Fax +31 (0) 345 - 574742

www.etikon.nl 

Kanaalweg 14
7761 PH Schoonebeek

Tel: 0524-531817 • Fax: 0524-531665 • www.cubripallet.nl 

Kranen tot 220 ton
Transport / Zwaar transport
Sloop / Grondwerken
Industriële reiniging
7 dagen 24/24 u. bereikbaar

Alte Piccardie 31   49828 Osterwald    Tel. +49(0) 59 46 / 91 00 0

Fax +49(0) 59 46 / 91 00 69     www.kuepers-osterwald.de

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
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A-Ranking pool in Eindhoven

Etienne Hekkelman verslaat Marc
Bijsterbosch in finale SPC Woensel
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De eindstrijd van de A-Ranking
pool in Snooker- en Poolcentrum Woensel te Eindhoven gaf hoop voor de
toekomst. In de finale bleef Etienne Hekkelman plaatselijk favoriet Marc
Bijsterbosch de baas.
Bij de laatste zestien had Marc Bijster-
bosch zijn handen vol aan Ronald Jas-
pers gezien de 5-4 cijfers. Ryan Hell-
mund moest Jan Smeels met 2-5 voor la-
ten gaan. Ilker Derolur won met 5-3 van
OC Chan en Mark Labbe ging met de-
zelfde score de boot in tegen Michel
Drenth. Tamara Rademakers hield de
eer van de dames hoog door Maurice
Tuapattinaja met 5-4 nipt voor te blijven.
Estelle Bijnen trok echter met 2-5 aan het
kortste eind tegen René Peeters. Hugo
Leung tegen Kevin Jansen was span-
nend: 5-4 en Etienne Hekkelman plaat-
ste zich voor de kwartfinales na 5-2
winst op Erik Abbink. 
In deze kwartfinales wonnen Bijster-
bosch en Hekkelman allebei met 5-3 van
respectievelijk Smeels en Leung. Derolur
en Rademakers lieten Drenth en Peeters
kansloos. Dat resulteerde in de halve
eindstrijd tot een duel tussen Marc Bij-
sterbosch en Ilker Derolur 5-2 en Etienne
Hekkelman liet Tamara Rademakers met
lege handen (5-0). In de afsluitende
wedstrijd bleek Hekkelman met 5-3 een
maatje te groot voor Bijsterbosch. Verliezend finalist Marc Bijsterbosch

Op zondag 29 maart

Koppeltoernooi 10-ball in Padoc
te Woerden
Het duurt nog even, maar dan heb je ook wat. Poolcentrum Padoc organiseert op
zondag 29 maart haar eerste 10-ball koppeltoernooi. Winnaar breaks en stoot-
wissel staan garant voor een gezellige middag/avond pool. De winnaars nemen
maar liefst € 300,- mee naar huis (bij deelname van maximaal 32 koppels) ter-
wijl het inschrijfgeld maar € 20,- per koppel bedraagt. Voor de nummer twee ligt
€ 150,- klaar en drie en vier zijn nog altijd goed voor  respectievelijk vijfenze-
ventig en vijftig euro. Zaal open 11.00 uur en aanvang toernooi 12.00 uur. 
Voor-inschrijven kan via email: info@padoc.nl en www.padoc.nl
Graag tot ziens bij Padoc aan Hoge Rijndijk 3b in Woerden - Tel. 0348-417118 

Frans Open 9-Ball

Niels Feijen wint Eurotour Parijs

In de Leader Billard Club te Parijs won
de Hagenaar Niels Feijen met grote
overmacht de Frans Open 9-Ball, welke
deel uitmaakt van de Eurotour ranking.
Zijn Oostenrijkse opponent Mario He
had geen schijn van kans. Niels- the ter-
manitor- Feijen maakte zijn bijnaam op-
nieuw waar door de finale met 9-4 te
winnen. 
Elke seizoen bestaat uit zeven Eurotour
toernooien waarop de gehele internatio-
nale top punten kan vergaren voor de
ranking. Op basis van deze Europese
ranking kunnen spelers zich plaatsen
voor EK en WK.
Met deze winst neemt Niels Feijen de

nummer één positie op de ranking over
en wordt nu gevolgd door de Duitser
Ralf Souquet en als derde de Nederlan-
der Nick van den Berg.
Aan deze Frans Open in de discipline 9-
Ball deden uiteindelijk 233 deelnemers
mee waaronder dertien Nederlanders. 
Halve finale
Mario He (Aus) – Rallf Souquet (D) 9-7
Niels Feijen (NL) – Thomasz Kaplan (P) 9-7

Finale
Niels Feijen - Mario He 9-4
Zie voor de volledige uitslag: www.eurotour.nl

Niels Feijen Foto: C. van Boxel

Eerste divisie pool Zuid

Winst Woensel, wisselend succes
Pirates en Jeto Tilburg onderuit
Koploper Woensel boekte twee nipte overwinningen maar bij concurrent
Ames 2 werd met grote cijfers gewonnen. Pirates, thuisbasis De Distel in
Roosendaal, hield het spannend via 3-4 en 4-3. Jeto Tilburg trok twee keer
met 5-2 aan het kortste eind. Het eerste team van Woensel heeft 24 pun-
ten na tien wedstrijden. Jeto bivakkeert met dertien uit tien op de zevende
plaats. Pirates staat daar met negen gespeeld en tien punten onder. Woen-
sel 2 sluit de rij met drie punten.  

Speelronde 9 
Pirates – X-Men 3-4. Mehmet Acikgoz
versloeg Jan Jongbloed in het 9-ball nip
met 7-6. In het straight verloor Acikgoz
met 81-100 van Jordi Sahilatua. Het
koppel werd een zege voor de bezoe-
kers. Daar was ook Rik Cornelissen bij
betrokken en hij bleef in het 8-ball met le-
ge handen. Cornelissen zette Jongbloed
in het 9-ball met 7-3 opzij. Voor Danny
Boven was er verlies in het straight maar
winst in het onderdeel 8-ball. Dijkje in
Noot – Jeto Tilburg 5-2. Martin Sawicki
ging twee keer onderuit maar was sa-
men met Bobby Boleyn wel succesvol
met het koppel. Boleyn haalde die dag
in totaal twee zeges en een nederlaag.
Louloudinami – Woensel 3-4. Marcel
Martens verloor het 9-ball met 7-4 van
Rogier Werle. Martens bracht het koppel
samen met Ivar Saris wel tot een goed
einde. Saris kwam er niet aan te pas in
het straight pool tegen Jimmy Worung.
Marc Bijsterbosch bleef twee keer aan
de goede kant van de score en Richard
Eijmberts boekte wisselend succes.
Woensel 2 – Infinity 2 4-3. In Eindhoven
was Mitchel Vrijssen de meerdere en de
mindere in het 9-ball. Samen met Dennis
van Roosendaal was er 6-7 verlies in het
koppel. Van Roosendaal kwam tot 5-6
tegen Erik van Haren maar bij het
straight waren de rollen via 100-80 om-
gedraaid. Danny James van der Kruijs
eindigde in zijn twee duels aan de goe-
de kant van de score.  
Speelronde 10
Dijkje in Noot – Pirates 3-4. Rik Corne-

lissen bleef tweemaal bij drie punten ste-
ken. Danny Doven haalde wisselend
succes in het 8-ball. Mehmet Acikgoz
was de grote man bij Pirates want hij
won drie keer. Bij het koppel was Joey
van Gils zijn partner. Louloudinami – Je-
to Tilburg 5-2. Ayhan Ozver bracht het
9-ball en straight op zijn naam. Het kop-
pel met Bobby Boleyn leidde niet tot
winst. Voor Boleyn was de dag met nog
twee nederlagen niet zo best. Martin Sa-
wicki onderging hetzelfde lot in het
straight tegen Kynthia Orfanidis en het
8-ball tegen Rogier Werle. Woensel 2 –
Woensel 3-4. Richard Klomp boog met
6-7 voor Ivar Saris en via 47-100 voor
Marc Bijsterbosch. Mitchell Vrijssen
bleef Daan van der Eerden met 6-2 de
baas maar in het koppel en 9-ball tegen
Marc Bijsterbosch redde hij het niet. In-
dividueel klopte Dennis van Roosendaal
met 100-73 Van der Eerden en via 6-4
Ivar Saris. 
Speelronde 12
Ames 2 – Woensel 1-6. In Deurne was
Udo Kaschek met 2.6 niet opgewassen
tegen Marc Bijsterbosch. Mathijs Paaps
boog middels 3-6 voor Richard Eijmberts.
Rudi Zick zette namens de thuisploeg Ivar
Saris met 100-55 opzij en dat bleek de
enige zege voor Ames 2. Kaschek trok
met 4-7 aan het kortste eind tegen Bijster-
bosch, terwijl Paaps met het kleinst moge-
lijke verschil verloor van Daan van der
Eerden. Zick tegen Eijmberts eindigde in
65-100. Bij het afsluitende koppel
Paaps/Zick tegen Van der Eerden/Saris
werd het via 3-4 uiteindelijk 3-7.

Marc Bijsterbosch wordt op handen gedragen door vlnr: Richard Eijmberts,
Daan van der Eerden en Ivar Saris   

Melody Amber deelt met 
Sanders Vloerenshop
In poule twee van de eerste divisie driebanden speelde het Waalwijkse Melo-
dy Amber gelijk tegen Sanders Vloerenshop. Eep Veer kon in Castle City tegen
Sander Jonen met 45-40 aan de goede kant van de score blijven. Met klein
verschil (43-45) moest Ferdi de Bruijn de eer na 47 omlopen aan Ruud Hol-
scher laten. Zaalhouder Wim van Cromvoirt kwam tegen Wim van de Berg
met 44-45 uit 37 niet echt blij aan de finish. Kopman Jos Bongers speelde met
een gemiddelde van 1.500 een kansloze Frans de Vries met 45-27 naar huis.
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Eekhoorn 1 uit de beker

Daniël Sanchez laat het afweten 
in Oosterhout

Voor De Eekhoorn 1 is het bekeravon-
tuur van dit seizoen afgelopen. Bij de
eerste ontmoeting tegen Kaleidoscope
Gift Wrap, die in Oosterhout werd ge-
speeld, schitterde Daniël Sanchez door
zijn afwezigheid. De oud wereldkampi-
oen was in Antwerpen voor de verkie-
zing van de biljarter van het jaar. Kalei-
doscope Gift-Wrap kon hierdoor maar
met drie speelgerechtigde spelers aan-
treden. Voor de thuisclub moest Rini Boe-
ren wegens een blessure verstek laten
gaan, waardoor beide teams het dus
zonder hun kopmannen moesten stellen.
Harrie Cas speelde als vierde man van
De Eekhoorn wel een partij, maar had
de punten al op zak. Wil de Wit gaf
goed partij aan Jelle Pijl en ontfutselde
deze zelfs een setje. Ook Eddy Willems
wist Anno de Kleine even op het ver-

keerde been te brengen en pakte met
15-6 een setje van de Helmonder. John
Roovers, die nu als kopman van De Eek-
hoorn fungeerde kreeg weinig ruimte
van Tayfun Tasdemir en verloor met 0-3.
Eindstand 2 - 6
Return in Daarlerveen
Een week later in Daarlerveen waren
beide teams wel op volle sterkte. Harrie
Cas verloor met 3-0 van Jelle Pijl en Rini
Boeren moest Daniël Sanchez met de-
zelfde cijfers voor laten gaan. John Roo-
vers boekte wel een succesje en ontfut-
selde een setje van Tayfun Tasdemir. Ed-
dy Willems, die het Anno de Kleine een
week eerder al moeilijk had gemaakt
wist zich nu twee van de drie sets eigen
te maken (9-15, 3-15 en 15-9). Eind-
stand 6 -2

Libre groot 1e klasse

Wiel van Gemert heeft de langste adem
op NK in Dibo/The City te Deventer

Foto: Henri Schoppers    

De als eerste en tweede geplaatste spelers Peter de Bree en Wiel van Ge-
mert streden in de slotronde in een rechtstreeks duel om de nationale titel
in het libre groot eerste klasse. In Dibo/The City te Deventer was het Lim-
burger Van Gemert die aan het langste eind trok. 

<een>Eerste koploper was Harrie van
den Boogaard want die gebruikte in de
openingsronde met driehonderd caram-
boles na vijf beurten de minste pogin-
gen. In de tweede sessie snelden twee
deelnemers in één ruk naar de eind-
streep. Wiel van Gemert versloeg toen
Roy van Raaij met 300-273 en Nicky
van Venrooij liet Frans van Hoeij met le-
ge handen. Halverwege het NK was De
Bree nog altijd zonder puntverlies maar
liep Van Gemert tegen zijn eerste neder-
laag op via 300-142 (2) tegen Van den
Boogaard. In de vijfde ronde ging ook
Peter de Bree onderuit want Roy van
Raaij bleef hem met 300-6 in de eerste
omloop de baas. Wiel van Gemert en

Via www.biljartenborculo.nl

Livebeelden op internet in maart en april
Voor de maanden maart en april staan er weer diverse evenementen op het pro-
gramma welke te zien zijn via internet. Op de site www.biljartborculo.nl zullen Ge-
rard ten Lohuis en Brian ter Braak livebeelden uitzenden. Van 5 tot en met 8 maart
wordt het WK driebanden voor landenteams in Viersen uitgezonden. Dagelijks van
11.00 tot 22.30 uur met twee streams en van vier biljarts ook de live-score. Op zon-
dag is de uitzending alleen overdag. Op zaterdag 21 maart is de strijd in de eredi-
visie voor topteams te bezichtigen als de Borculose teams J+B Küpers en Cubri/Eti-
kon bezoek krijgen van ’s Lands Welvaren. De livebeelden zijn dan van 11.00 tot
18.00 uur. Op zaterdag 25 april ontvangt Cubri/Etikon de formaties van Paul Wis-
sink Keukens en Karel Lassche Speelautomaten en ook dit is weer wereldwijd te be-
kijken.

Peter de Bree maakten in de voorlaatste
ronde geen fout zodat het onderlinge du-
el de beslissing moest brengen. Na vijf
beurten had Van Gemert dankzij de cij-
fers 131-300 de titel binnen. De kampi-
oen realiseerde via 62.64 het beste al-
gemeen moyenne. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wiel van Gemert Reuver '03 12 62.64 300
2. Peter de Bree Kwadendamme 10 44.24 299
3. Harrie v. d. Boogaard Woezik 10 39.15 298
4. Roy van Raaij DOS 6 49.19 300
5. Nicky van Venrooij BV Rosmalen 6 34.91 300
6. Martijn Egbers De Veemarkt 5 24.23 292
7. Frans van Hoeij 't Wapen van Ameide4 20.02 174
8. Rini Megens Woezik 3 20.57 170
Toernooigemiddelde: 34.34

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
moyennegrenzen zijn 12.50 tot 40.00.
En 40.00 gemiddeld is precies wat kop-
man 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 pro-
gramma. Zondag het tweede deel weer
vanaf 11.00 uur waarna de slotronde

om 13.00 en 15.00 uur wordt ge-
speeld. Het NK is te bezichtigen in Zaal
Verploegen aan Woeziksestraat 100 te
Wijchen. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Harrie v. d. 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 BV Rosmalen 29.71
Res. 3. Frank Vermeulen Culemborg Carambole 16.72

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.
Het evenement is te volgen via de site
www.hetwapenvaneerschot.nl.
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

Café La Zambomba
Groesbeeksedwarsweg 299

6521 DK  Nijmegen

Tel: 024-3221423

www.cafelazambomba.nl

www.biljartpoint.nl



De Biljart Ballen, 12e jaargang, maart 2009 pagina 23

Bandstoten 5e klasse regio
ZN afdeling 2
Jo van Gerwen wint
in Amstenrade
Met elf punten na zeven partijen plaatste
Jo van Gerwen zich voor het NK band-
stoten klein vijfde klasse. Tijdens de regi-
ofinale Zuid-Nederland afdeling twee
viel de beslissing in het afsluitende duel
tussen Jo van Gerwen en Ed Boelen. Van
Gerwen won met een kleine marge ge-
zien de 30-27 eindstand na 23 beurten.
Henk van Dam legde beslag op de twee-
de plaats. De speler van BC Tegelen rea-
liseerde met 1.25 het beste algemeen ge-
middelde. Ed Boelen zorgde via 2.14
aan moyenne voor de kortste partij in
Amstenrade. Vier deelnemers produceer-
den met acht caramboles de hoogste se-
rie. Het NK is van 13 tot en met 15
maart in Epe. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jo van Gerwen Matchroom 11 1.03 8
2. Henk van Dam BC Tegelen 9 1.25 7
3. Ed Boelen Vriendenkring 8 1.21 7
4. Henk Grotenhuis De Kraanvogel 8 0.97 8
5. W. Odekerken De Ketsers 6 1.24 8
6. John Derks De Jordaan 6 0.97 6
7. M. Walravens WBC 6 0.89 6
8. H. Schlechtriem BVS 2000 2 0.85 8

Bandstoten 4e klasse NON afdeling 2

Rommy Oosten wint thriller Duiven
Bij De Tol in Duiven werd een uiterst
spannende regionale finale NON afde-
ling twee bandstoten vierde klasse afge-
werkt. Met de slotronde voor de boeg
moesten de partijen tussen Johan Jansen
tegen Rommy Oosten en Jetty van Hum-
mel tegen G. Dunnink de beslissing
brengen. Het werd een ongelooflijke
spannende strijd op beide biljarts. Het
was uiteindelijk Rommy Oosten die met
een slotserie van elf na negentien beur-
ten zijn tegenstander Johan Jansen met
33-40 tot overgave dwong. Nog was
de beslissing niet gevallen want het duel
tussen plaatselijk favoriet Jetty van Hum-
mel (36) en G. Dunnink (33) kon alle
kanten uit. Het was uiteindelijk Dunnink
die met een slotserie van zeven de partij
na eveneens negentien pogingen uit-
maakte en daarmee de titel naar een
dolgelukkige Rommy Oosten bracht. De-

ze speler van DVO uit Enschede zal van
4 tot en met 6 april in Vollenhove deel-
nemen aan het Nederlands kampioen-
schap. In Duiven speelde kampioen
Oosten met veertien beurten (moyenne
2.85) de beste partij. Samen met Marcel
Bourgondiën realiseerde hij met twaalf
caramboles de hoogste serie. Runner-up
Johan Jansen zorgde met 1.65 voor het
beste algemeen gemiddelde.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. R. Oosten DVO 10 1.61 12

2. J. Jansen BCA Almelo 9 1.65 8

3. J. van Hummel De Tol 9 1.55 11

4. M. Bourgondiën Centrum 8 1.46 12

5. R. Straaten Deventer '83 8 1.31 9

6. G. Dunnink Dorpzicht 7 1.28 8

7. D. Veldkamp Op d’n Timp 4 1.27 9

8. F. Doeschate 't Stuupke 1 1.11 7

Toernooigemiddelde: 1.39

Bandstoten 3e klasse district
Kempenland 
In Hoogeloon van
26/2 t/m 1/3
Vereniging De Ster organiseert van 27
februari tot en met 1 maart de districtsfi-
nale Kempenland in de derde klasse
bandstoten klein. Aanvang op donder-
dag en vrijdag 19.00 uur en zondag om
11.00 uur. In de derde klasse zijn de mo-
yennegrenzen 1.50 tot 2.30 en de par-
tijen gaan over 55 caramboles.  
Naam Vereniging Gem
1. Jos van Tilborg NAS 2.19
2. Henk van Berne Ons Genoegen 2.13
3. Rob van den Boom 't Vrijthof Libre 2.09
4. Peter van Erp De Ster 2.08
5. Ep Visser De Groene Ridders 1.90
6. Nol van Stralen De Groene Ridders 2.04
7. Harrie Verbeek 't Huukske Hapert 1.83
8. Theo Sanders De Groene Ridders 1.83
Res. 1. Wiet Kaethoven Den Hoek 1.74
Res. 2. Piet Daniels Serio '63 1.87

Dames libre district 
Veluwezoom
Van 27-2 t/m 1-3 
in Rheden
Vereniging 't Pumpke organiseert in het
gelijknamige café aan Groenestraat 84
te Rheden de Dames klasse. Gezien de
aanmerkelijke verschillen in moyenne
wordt een handicapsysteem gehanteerd.
Er zijn liefst vier speelsters actief in hun
thuislokaal. De aanvang is op vrijdag 27
februari om 19.00 uur. Zaterdag gaan
de dames om 11.00 uur van acquit en
zondag om 12.00 uur. 
Naam Vereniging Gem Car
1. M. Hugen 't Pumpke 4.39 110
2. M. Erpeka 't Pumpke 1.88 59
3. B. Jonker-Willemsen WCK 1.83 59
4. L. Borstel F-Eckt 1.70 56
5. R. Arends WCK 1.46 47
6. R. van Dam RBV 0.76 29
7. T. Erpeka 't Pumpke 0.74 29
8. B. Eeftink 't Pumpke 0.60 27
Res. 1. C. Hegh-Polman WCK 0.66 27
Res. 2. M. Beumkes Petersberg 0.56 25

Bandstoten 5e klasse regio NON afdeling 2
Arnold Gerards met voorsprong in Aalten

District Nijmegen 27/2 t/m 1-3
Finale bandstoten 2e klasse in De Doorkijk
te Druten

In Aalten werd door BCA-Karpermeer de
regionale finale bandstoten vijfde klasse
georganiseerd van NON afdeling twee.
Arnold Gerards opende het toernooi met
24-30 verlies in 29 beurten tegen Jan
Schonewille van Deventer’83/ONAC.
Daarna begon de Silvoldenaar aan een
zegereeks die De Paasbergspeler uitein-
delijk de regionale titel opleverde. Op de
slotdag startte Arnold Gerards met 30-
16 winst in 31 beurten tegen Rick Kar-
man, hetgeen hem bracht op tien punten
en het moyenne van 0.88. Zijn naaste
concurrent was André van der Walle,
die met negen punten op een gemiddel-
de van 1.28 stond. Hij had eerder tegen
Huib van Dokkum na dertien omlopen en
dertig treffers via 2.30 voor de kortste

partij gezorgd. Het duel tussen Arnold
Gerards en André van der Walle moest
de beslissing brengen. Gerards won na
31 pogingen via 30-19.  Huib van Dok-
kum en Rick Karman zorgden met negen
voor de hoogste serie. Het NK van Ge-
rards is van 13 tot en met 15 maart in
Biddinghuizen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS  
1. Arnold Gerards De Paasberg 12 0.89 6
2. André van der Walle Ivoor 9 1.15 8
3. Henk Kappert BBC 8 0.88 8
4. Huib van Dokkum De Buck 6 1.07 9
5. Rick Karman Orderbos 6 0.91 9
6. Tinus Schonewille OBK 6 0.91 6
7. Jan Schonewille Deventer '83 5 0.76 6
8. Fred te Woerd De Kroon 4 0.77 8
Toernooigemiddelde: 0.91

Onder leiding van vereniging Vogue
vindt van 27 februari tot en met 1 maart
de districtsfinale Nijmegen in het band-
stoten klein tweede klasse plaats. Het
evenement wordt gehouden in wijkcen-
trum De Doorkijk aan Langstuk 2 te Dru-
ten. 
In de tweede klasse zijn de moyenne-
grenzen 2.30 tot 3.50 terwijl de partijen
over 75 caramboles gaan. Met een ge-
middelde van 3.45 voert John Zeelen na-
mens OGC uit Cuijk de ranglijst aan. De
aanvang is op vrijdag 27 februari om

19.30 uur. Zaterdag en zondag gaan
de deelnemers om 12.00 uur van acquit. 
Naam Vereniging Gem
1. J. Zeelen OGC 3.45
2. G. Manders Nooit Gedacht 3.25
3. A. Zeelen OGC 3.20
4. M. Vollaard Zambomba 3.14
5. E. van den Hoogen Kaketoe '80 2.90
6. R. de Haan Caramba 2.77
7. F. de Groot 't Zwaantje 2.68
8. M. Jansen Kaketoe '80 2.54
Res. 1. G. Peters Rit Luctor 2.33
Res. 2. A. de Leeuw Vriendenkring 2.40

www.biljartpoint.nl

Elke dag live webcam op biljart(s)

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 

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!

Libre hoofdklasse district 
Nijmegen
Jan Braks klasse
apart in Oploo
Er bestond in Oploo geen twijfel over dat
Jan Braks uit Sint Anthonis de terechte
winnaar was tijdens de districtsfinale Nij-
megen in de hoofdklasse libre klein. De
speler van vereniging 't Zwaantje verza-
melde de maximale tien punten. Zijn al-
gemeen moyenne van 13.84 en kortste
partij van 30.00 waren van eenzame
hoogte. Ook de hoogste serie kwam met
129 caramboles op naam van kampioen
Braks. Evenals Jan Braks plaatste ook
Henk Auener (Zambomba) zich voor de
regiofinale, die van 6 tot en met 8 maart
wordt gehouden in Uden.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Braks 't Zwaantje 10 13.84 129
2. Henk Auener Zambomba 6 9.65 81  
3. Arno van Lier 't Zwaantje 6 8.49 74
4. Tonnie Peeters De Treffers 4 11.31 119
5. Erwin van den Hoogen Kaketoe '80 2 7.31 69
6. Mark Vollaard Zambomba 2 6.86 72
Toernooigemiddelde: 9.38

De Westhoek/Polo-
nia sprokkelt punten
In de tweede divisie poule 3 wist rode
lantaarndrager De Westhoek/Polonia de
afgelopen maand twee keer remise te
spelen. In Sint Oedenrode bleef men te-
gen aMate Communications op gelijke
hoogte door winst van Paul leermakers
en Jos van Osch. Tijdens de thuiswed-
strijd tegen Interproff Bouw uit Daarler-
veen waren Niels Verlouw en Henk
Boom succesvol.
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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

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

- 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
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In café In den Sleutel te Deurne

Henny Rooijmans wint 6e 
Arno van Rijt Memorial driebanden

Henny Rooijmans en Marij Sleegers           

Het zesde Arno van Rijt Memorial driebandentoernooi is een prooi gewor-
den voor Henny Rooijmans. In café In den Sleutel te Deurne versloeg hij
Mari van Hout in de finale met het kleinst mogelijke verschil. Van Rijt was
lid van vereniging D’n Anlaup en met Rooijmans kreeg deze organiseren-
de vereniging voor het eerst een winnaar uit de eigen gelederen. Er waren
23 deelnemers bij dit evenement. 
Donderdag 29 januari vonden de kwart-
finales plaats. Dit betekende einde toer-
nooi voor Sjef Steevens, Carlo Manders
(na barrage), Twan Fransen en Jo van
Cuijk. Op vrijdag 30 januari ontmoette
Henny Rooijmans in de eerste halve fi-
nale Harrie van Hoof. Deze tegenstan-
der kwam moeilijk in zijn spel en Rooij-
mans trok de partij dan ook na 41 beur-
ten naar zich toe. Meer spanning was er
in het treffen tussen Mari van Hout (26)
en William van Duren (16). Met 23-13
hadden beiden nog drie caramboles te
gaan. Na 28 pogingen had Van Hout
zijn 26 punten bij elkaar en dat leverde
een gemiddelde van 0.928 op. Zijn op-
ponent kon niets meer aan zijn productie
toevoegen. Aansluitend won William
van Duren de strijd om de derde plaats
van Harrie van Hoof. In de finale ston-
den er voor Henny Rooijmans 22 en
voor Mari van Hout 26 caramboles op
het programma. Rooijmans keek na
twaalf omlopen tegen een 4-9 achter-
stand aan. Hij kroop dichterbij en in de
slotfase hadden beide spelers nog enke-

le punten te gaan. De spanning was om
te snijden en na 41 beurten bereikte
Henny Rooijmans zijn totaal van 22. Ma-
ri van Hout moest in de nastoot nog twee
caramboles produceren om er een bar-
rage uit te slepen. De nastoot lukte maar
zijn laatste punt ging achterom. 
Bij de prijsuitreiking memoreerde voor-
zitter Hans van Eijk aan het overlijden
van Cor Koppens, vorig jaar nog deel-
nemer en winnaar in 2003, toen het eve-
nement nog de naam D’n Anlaup droeg.
In de poulewedstrijden had Jan Pluijm
met 0.912 voor het beste algemeen mo-
yenne gezorgd. 
Wim Ceelen realiseerde met tien caram-
boles de hoogste serie. Martien van Rijt,
broer van Arno, zorgde met zestien beur-
ten en veertien treffers (0.875) voor de
kortste partij. Tevens meldde hij zich aan
bij vereniging D’n Anlaup, zodat de Zeil-
berger al tijdens de driebandencompeti-
tie van de Deurnese Biljartbond (DBB) is
te bewonderen. Hans van Eijk scoorde
met 1.411 het beste gemiddelde in één
partij.

Libre speelweek 22

In klasse drie verbeterde Rinie Weemen
van Ons Vermaak het seizoenrecord
hoogste serie naar achttien caramboles.
Joep van Cauwenberghe ('t Kroegske)
was al na zestien beurten aan zijn veer-
tien treffers. TBK A werd kampioen met
de 3-5 zege bij Keijzer. In de vierde klas-
se verzamelde Marga Huibrechtse van
Steeds Vooruit haar totaal van 28 na ne-
gentien pogingen. Nooit Gedacht A be-
haalde de titel in de voorlaatste speel-
week. Het succesvolle team van de Mar-
ma-bar uit Liessel bestaat uit Henk Pen-
ninx, Harrie Maas, Rien Bakker, Lambert
Hikspoors, Piet Vossen en reserve Jan
Janssen. Hikspoors produceerde 31 uit
negentien. 
Libre speelweek 23
Bas Geers van Neerkandia verzamelde
zijn 31 caramboles in de derde klasse
reeds na zestien beurten. In de slotweek
kwam de hoogste reeks van achttien van
Rinie Weemen niet meer in gevaar. In de
vierde klasse raakte Gerard Mennen (VI-
OS) de hoogste serie wel kwijt. Henk
Penninx van kampioen Nooit Gedacht A
verbeterde het record met één carambo-

le en zette er 21 op het scorebord. De
kopman deed dan ook maar achttien po-
gingen over zijn 58 treffers. Op maan-
dag 9 februari start de driebandencom-
petitie van de DBB in vijf klassen. 
Driebanden speelweek 1
In de eerste klasse zorgden Jan Pluijm en
Jan Rosmulder beiden voor 1.000 moy-
enne namens D’n Anlaup. Bij de 2-6 tus-
sen Pomerans en De Zwaantjes '82 liefst
drie goede partijen. Nico van den Heu-
vel realiseerde 1.448 na 42 caramboles
en 29 beurten. Teamgenoot Hans Ver-
mulst eindigde op 1.230 met 49 uit 41
en tevens een serie van negen. Jan van
Geffen redde de eer met 1.000 ge-
middeld. TBK speler Leo van Veggel was
goed voor 25 treffers na 28 pogingen. In
klasse twee zette Ron van de Wende een
reeks van zes op het bord namens Keij-
zer. Nooit Gedacht had met Peter van de
Bekerom in de vierde klasse een speler
die een serie van zeven op het groene la-
ken maakte. Teammaat Wim van Otter-
dijk was na 29 beurten bij zijn twintig
punten. Nieuweling Harrie de Wit (Keij-
zer) had in de vijfde klasse maar 26 po-
gingen nodig voor de vijftien carambo-
les.

Nooit Gedacht A kampioen in de vierde klasse libre met onder vlnr: Piet Vossen,
Lambert Hikspoors,en Jan Janssen. Boven vlnr: Rien Bakker, Henk Penninx en
Harrie Maas.

Libre hoofdklasse district Doetinchem

Wietze Zwaga kampioen in Zevenaar
Mede door de inspanningen van Roland
Duis zou er dit seizoen weer een
districtsfinale libre hoofdklasse district
Doetinchem gespeeld worden met acht
deelnemers. Een nobel streven maar
twee dagen voor aanvang van de finale
moest Nico Leijzer zich vanwege privé-
omstandigheden afmelden. Jammer,
maar het zij zo. Bij De Buitenmolen in
Zevenaar werd er op vrijdag en zater-
dag gebruikgemaakt van drie biljartta-
fels per ronde. Wietze Zwaga met acht
punten en 9.48 en Ronald Duis met
eveneens acht punten maar 7.38 gingen
met de slotronde voor de boeg aan de
leiding. Hoewel Roland Duis tegen Ro-
bert Surquin 180-102 met winst in veer-
tien beurten (moyenne12.85) zijn beste
toernooipartij speelde, was dat niet vol-
doende om de eerste plaats op te eisen.
Wietze Zwaga won weliswaar in 27
beurten van Bart Ketelaar (180-84)
maar het eindmoyenne van Zwaga was
met 8.84 beter dan dat van Roland Duis
(8.00). De kortste partij werd door Ro-
bert Surquin gespeeld met winst in der-
tien beurten (gemiddelde 13.84) tegen
Jo Beijer. De hoogste serie kwam met 69
op naam van Roland Duis. Tijdens de

prijsuitreiking bleek dat Wietze Zwaga,
Roland Duis, Robert Surquin en Jan Hen-
driks om uiteenlopende redenen niet
zouden meedoen aan de regionale fina-
le van 27 februari tot en met 1 maart
2009 bij De Pelikaan in Zutphen. Het
district Doetinchem zal nu vertegen-
woordigd worden door Bart Ketelaar en
Willie van Wessel. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wietze Zwaga De Keu 10 8.84 65
2. Roland Duis Buitenmolen 10 8.00 69
3. Robert Surquin De Boei 6 7.17 53
4. Bart Ketelaar Te Pas 6 6.16 57
5. Jan Hendriks ABC 6 6.02 40
6. Willie van Wessel De Boei 2 6.63 52
7. Jo Beijer Martin 2 5.82 48
Toernooigemiddelde: 6.86

www.biljartpoint.nl
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GP 1e klasse op 7 en 8 mrt.

Artistiek bij BCA/-
’t Hoekje in Almelo
De derde GP Artistiek eerste klasse vindt
op 7 en 8 maart plaats in BCA/’t Hoek-
je aan Adastraat 39a te Almelo. De der-
tien deelnemers zijn geplaatst in poule
Marseillaise op basis van de stand na
twee GP’s. Er zijn drie favorieten afkom-
stig uit de regio. Erik Vijverberg en John-
ny van Mil mogen kun kunsten vertonen
in hun eigen stad, terwijl Alex ter Weele
in Losser woonachtig is. De wedstrijden
beginnen zaterdag 7 maart om 11.00
uur en dat tijdstip geldt ook voor de zon-
dag. 

Poule A Plaats
1. Erik Vijverberg Almelo

2. John Otten Tilburg

3. Robert van Veenendaal Doetinchem

4. Richard Meintjes Almere

Poule B Plaats
1. Johnny van Mil Almelo

2. Eric van Kampen Poortugal

3. André Renkens Kerkrade

Poule C Plaats
1. Patrick Adams Turnhout

2. René Dericks Venray

3. Cock Ooms Venlo

Poule D Plaats
1. Alex ter Weele Losser

2. Mark Janssen Selfkant-Hillensberg

3. Willem Schreuder Noordscheschut

Voorwedstrijden NK libre-
klein 1e klasse jeugd
Vier promoties in
Rosmalen
Tijdens de gehouden voorwedstrijden
NK libre-klein 1e klasse jeugd
bij Sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen
is de 15-jarige Luke Arends uit Hengelo
eerste geworden. Maar liefst vier van vijf
spelers overschreden de bovengrens van
7.00 en promoveerden naar de hoofd-
klasse. 
Vughtenaar Dirk van Buuren (17) van bil-
jartvereniging JBGB uit Den Bosch her-
stelde zich na de eerste dag met de
beste partij van het toernooi: 130 ca-
ramboles in drie beurten. 
Eindstand
Naam Plaats Pnt Moy P.moy HS

1 Luke Arends Hengelo(GLD) 6 10,82 26,00 94   
2 Jean Paul Schipper Zeist 6 10,36 11,81 46   
3 Richard de Jong Enschede 6 9,33 21,66  48   
4 Dirk van Buuren Vught 2  8,88 43,33 64  
5 Robbie Visser Amersfoort 0 3,21 0,00 20

Vakhandeladressen op internet
www.biljartvakhandel.nl

Masters Artistiek

Martin van Rhee beduusd en
geweldig blij in Aalten

Vlnr:  Sander Jonen, Martin van Rhee en Manfred Hekerle. Foto: Manfred Hekerle

In Aalten werd Martin van Rhee op 2 februari Nederlands kampioen bil-
jart artistiek. De Groenloër, die deze spelsoort sinds drie seizoenen beoe-
fent, was alle drie dagen ongekend sterk. Zijn partijmoyennes schommel-
den tussen 62,12 en 82,08%, wat resulteerde in een prachtig nieuw per-
soonlijk record van 73,17%. Als doel voor de eindstrijd had Van Rhee zich
gesteld een nieuw record te spelen. Wel, dat verbrak hij met meer dan vijf
procent! Zijn prestatie steekt bovendien schril af bij de tot dan op de
Masters behaalde resultaten: de 29-jarige biljarter torent ruim vier procent
uit boven de ooit met kunststof ballen bereikte getallen. Zelfs op een EK is
nooit zo sterk gespeeld. Direct na afloop reageerde het talent emotioneel
en in de armen van zijn vrouw Kelly: ,,Ik ben beduusd, maar geweldig
blij.” Wat kan Van Rhee op het EK in mei in Grubbenvorst? 

De finale tegen Sander Jonen uit Bad-
hoevedorp – nog altijd geafficheerd als
wereldkampioen van 2006 maar sinds
dat jaar met lege handen – werd een
spannende vijfsetter, waarin Jonen
steeds het voortouw nam en Van Rhee
gelijk trok. Tot de vijfde set. Daar liep de
ex-Amsterdammer op het derde figuur
achterstand op en die kon hij niet weg-
werken. Gesteund door de massaal op-
gekomen supporters en zijn familie
maakte Van Rhee na figuur negen een
einde aan de strijd. 
Bepalend voor de eindstand van poule
A was de ene door George Kenter ge-
wonnen set tegen Ralf Laakmann. Want
zo ging Kenter mee naar de halve fina-
les op basis van een gunstiger setsaldo (-
2) dan Pierre Scheers (-3) en Laakmann
(-4). De matchpunten nam de Hillegom-
mer mee uit de partij tegen Scheers, en
de beste partij (59,13%) was die tegen
Jonen. In de halve finale kon Kenter niets
inbrengen tegen Van Rhee. Gezien de
toernooivorm (48,41% om 77,40%)
keek ook niemand op van de uitslag 0-
3. Kenter eindigde met het een na laag-
ste percentage.
Verrassend was zaterdag de uitslag van
de laatste poulewedstrijd tussen titelver-
dediger Rob Scholtes en Manfred He-
kerle. In de derde set al leek Hekerle af
te stevenen op partijwinst. Echter de de-
len van het jaar in Doetinchem wonende
Oostenrijker liet de Voorschotenaar
langszij komen, om daarna in de vierde
set hetzelfde te zien gebeuren. In de be-

slissende set was Hekerle’s concentratie
terug en knokte hij zich bij de laatste vier,
wat hem in de GP’s in aanloop naar de
Masters drie keer niet was gelukt. In de
halve finale tegen Jonen was Hekerle
kansloos en niet vooruit te branden. En
na een keurige wedstrijd om de derde
plaats tegen Kenter mocht hij de felicita-
ties en complimenten ontvangen en na-
dien het ereschavot betreden. En dat ter-
wijl hij het toernooi was begonnen met
een setscore van nul.
De enige setverlenging van de Masters
dwong Scheers af op Jonen. Achteraf be-
zien had de Belg die nodig kunnen heb-
ben om verder te komen in het toernooi. 
Het enige wapenfeit van Laakmann was
de 3-1 winst op Kenter. 
Scholtes bleef met twee wedstrijdpunten
steken in de poules, maar met voor hem
een bijna-record van 69,49%. Hij scoor-
de het hoogste partijpercentage van het
toernooi in de openingswedstrijd tegen
Jean-Marie Limbourg (87,34), waarin de
titelverdediger drie figuren onbenut liet.
Een zure appel.
Voor de laatste plaats tekende Limbourg.
De enige set die hij pakte was tegen He-
kerle.
In vier jaar tijd prijkt nu de vierde naam
op de Bep van der Wal Trofee na Sander
Jonen in 2006, Ruud de Vos in 2007 en
Rob Scholtes in 2008. Het deelnemers-
veld van acht kwam eveneens tot een re-
cordmoyenne: 58,27%.
Voor zowel spelers als publiek was het
een geslaagd toernooi, hetgeen kan wor-

den toegeschreven aan de uitstekende
organisatie van de Stichting Biljartevene-
menten Aalten (SBA). Het publiek kon de
verrichtingen live volgen en bovendien
toonden beeldschermen in de zaal het
bovenaanzicht van de tafels. De arbiters
droegen microfoons, die het volume in
de zaal deden versterken. En wie niet in
de gelegenheid was naar de Achterhoek
te komen, volgde de partijen via internet.
Dit alles was het werk van de SBA, die
zijn tienjarig bestaan vierde. In 1999
werd deze stichting opgericht door een
aantal Aaltense biljartverenigingen met
als enige doelstelling om de biljartsport
in de Achterhoek te promoten. Dat lukte
wonderwel met de organisatie van het
EK ankerkader 71/2 in 2001, het EK
bandstoten groot in 2005 en het NK
bandstoten klein eerste klasse in 2006.
Namens de organisatie kijkt voorzitter
Arno Hüning terug: ,,Door de jaren heen
hebben we veel ervaring opgedaan en
is de organisatie in technisch opzicht met

sprongen vooruit gegaan. Wie had een
jaar geleden kunnen denken dat het ge-
hele gebeuren via het internet te volgen
zou zijn? Geweldig!” 

Aansluitend aan de ceremonie protocol-
lair hielden de jongens en meisjes van
Dweilorkest De Bloasköppe uit Barlo,
binnengekomen om het Wilhelmus ten
gehore te brengen, de stemming er nog
een uurtje in. Voorzitter Hüning ontferm-
de zich daarbij over de grote trom. Tekst:
Ans Ederveen en Chris Jansen.
Naam Pnt %
1. Martin van Rhee 10 73.17

2. Sander Jonen 8 69.50

3. Manfred Hekerle 6 55.44

4. George Kenter 2 47.30

5. Rob Scholtes 2 69.49

6. Pierre Scheers 2 39.66

7. Ralf Laakmann 2 47.60

8. Jean-Marie Limbourg 0 49.32

Toernooigemiddelde: 58.27%

Camera's boven het biljart brengen het beeld van boven en projecteren dat op
beeldschermen achter de tafels. Arbiters met headset voor zaalversterking. Beeld
uit de partij van de derde ronde, Scheers tegen Jonen in de verlenging van de der-
de set. Zie voor meer informatie: www.biljartenborculo.nl. Foto: Manfred Hekerle
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EK Artistiek 15-17 mei

Grubbenvorst loopt weer warm
voor Europese biljarttop

Vlnr: Cock Ooms, Martin van Rhee en Jos Wijnen

Van 15 tot en met 17 mei a.s. is Grubbenvorst wederom het decor voor een
groot en belangrijk biljartevenement: het Europees kampioenschap biljart
artistiek 2009. Na steden als Parijs, Madrid, Lyon, Dortmund, Brussel, Bar-
celona, Izmir en Sivas strijken de artistieke baltovenaars voor de tweede
maal in de geschiedenis neer in het Noord-Limburgse maasdorp.  

Grubbenvorst fungeerde in 1990 reeds
als gastheer voor dit aansprekende toer-
nooi, waarbij de organisatie, net als dit
jaar, in handen was van Stichting Parel
aan de Maas. Nu, 20 jaar later, is het
de stichting dus wederom gelukt om dit
Europees biljarttoernooi naar Grubben-
vorst te halen.
Gedurende 3 dagen zindert het in Cen-
trale Accommodatie ’t Haeren, waar de
sportieve strijd wordt gestreden. Wie
onttroont regerend kampioen Serdar Gü-
müs uit Turkije? Staat er een nieuwe Jean
Bessems op en komt de hoogste onder-
scheiding in Nederland terecht? Of zijn
de Belgen terug op het toneel? De Turkse
biljarters zijn sterk in opmars de laatste
jaren, zij zullen zich niet zomaar ge-
wonnen geven. Het wordt in ieder geval
een spannend en prachtig kampioen-
schap, in de tot biljartpaleis omgebouw-
de sporthal. Grubbenvorst, de gemeente

Horst aan de Maas en de provincie Lim-
burg zullen drie dagen in de Europese
schijnwerpers staan!
Deelnemers
Met het behalen van de nationale titel bil-
jart artistiek heeft Martin van Rhee uit
Groenlo zich als eerste Nederlander ver-
zekerd van een startbewijs voor het Euro-
pees kampioenschap biljart artistiek. In
een bloedstollende finale van de Masters
in Aalten gaf Martin van Rhee op 1 fe-
bruari topfavoriet Sander Jonen het nakij-
ken en rekende met 3-2 af met de voor-
malig wereldkampioen uit Amsterdam.
Na afloop schudden vicevoorzitter Jos
Wijnen en wedstrijdleider van het EK,
Cock Ooms, Van Rhee de hand en felici-
teerden hem met zijn nationale titel en het
daarbij horende startbewijs voor het EK.
Meer informatie: 
www.ek-biljart-artistiek-2009.nl

Tweede GP Artistiek 1e klasse

Erik Vijverberg overtuigt bij Kort
Oisterwijck in Doornenburg
Vanaf de eerste poging zat de sfeer erin onder de artistiekspelers tijdens
hun tweede Grand Prix eerste klasse in biljartcentrum Kort Oisterwijck te
Doornenburg. Dat is begrijpelijk: een prachtige locatie, warm, nieuwe la-
kens, en het weerzien sinds half januari in Lisse. Andermaal moest Richard
Meintjens verstek laten gaan, waardoor de twaalf matadoren in vier groe-
pen de strijd aangingen. Van strijd is in het artistiek eigenlijk geen sprake;
in deze spelsoort speelt men mét elkaar. Erik Vijverberg eindigde met rui-
me voorsprong als eerste en er verdwenen weer enkele persoonlijke re-
cords in de boeken.

De ogen waren vooral gericht op de
'nieuwkomers' Johnny van Mil en Erik
Vijverberg. Zouden zij, net als in de eer-
ste GP, de boventoon voeren? Na de
eerste seance leek dat er bepaald niet
op. Het sterkst uit de startblokken kwam
Patrick Adams met een ereklasse-
waardige 50 punten uit de mogelijke
75. Willem Schreuder leek profijt te heb-
ben van zijn trainingstafel in zijn nieuwe
huis in Noordscheschut en peurde 27
punten uit die eerste set. Helaas voor
hem kwamen daar in de resterende sets
74 punten bij, wat hem in degradatie-
gevaar brengt. 
Een opvallende vijfde plek op zaterdag-
avond had André Renkens: zeven pun-
ten achter John Otten en eentje achter
Van Mil. Mark Janssen moest het doen
met een achtste plek in de tussenranking
en Eric van Kampen met een tiende. De
voorsprong van Vijverberg op de achter-
volgers was toen bijna twintig punten.
Vijverberg bouwde die leidende positie
op zondag fors uit naar 251 aan het
eind. Een welverdiende overwinning.
Adams begon de eerste sessie op zon-
dag net zoals die op zaterdag: met 50
punten. Van Mil kreeg op tijd in de ga-
ten dat zijn derde positie in gevaar
kwam door de dadendrang van Alex ter
Weele en René Dericks op de andere ta-
fel. Met het realiseren van de laatste
twee figuren kon de Almeloër zich hand-
haven. Ondertussen had Ter Weele zijn
PR verbeterd, al had hij daar naar zijn
zin acht figuren te lang mee gewacht.
Maar toen die grens was beslecht, stoot-
te hij door naar 202 punten en een vier-
de plaats. Dericks trok mee in die ho-
sanna-stemming en bereikte de vijfde
plek.
"Niet slecht hè, 138 punten in zes sets",
memoreerde Robert van Veenendaal,
doelend op zijn 30 pogingen en nul
punten in zijn eerstgespeelde set. Het
bracht hem de tiende plaats. Weliswaar

realiseerde Cock Ooms drie figuren en
vier punten meer dan in zijn eerste GP
van het seizoen, meer dan een voorlaat-
ste plaats zat er voor de levensgenieter
niet in. Schreuder sloot de rij.
Natuurlijk werd er aan de zijlijn en in de
rookserre gemorreld over de niet verkre-
gen toestemming voor het buiten de
KNBB om organiseren van een afslui-
tend NK eerste klasse. De zwaar teleur-
gestelde initiatiefnemers overwogen het
gehele plan terzijde te leggen, maar uit-
eindelijk gaf de sportieve uitdaging de
doorslag. Namens de spelers stelde
Mark Janssen in het slotwoord dat van
de beste acht spelers na drie GP's wordt
verwacht dat zij deelnemen aan dat slot-
evenement op 12 en 13 april bij Van
Tienen in Tegelen. Maar eerst staat de
afsluitende GP in BCA/’t Hoekje Almelo
op 7 en 8 maart op het programma.
Daar worden de medailles verdeeld. Na
twee GP’s is Erik Vijverberg met 25 ran-
kingpunten koploper. Hij wordt gevolgd
door Johnny van Mil (24), Patrick
Adams (21), Alex ter Weele (18) en
Mark Janssen (18).
Opmerkelijk was dat Henk Hoogakker
zijn vrouw Marian en hun zoon Dennis
had gebombardeerd tot schrijvers/bor-
denisten. Zelf deed hij de bar en keu-
ken. Hij genoot. Tekst: Ans Ederveen.
Naam Pnt Pog Fig % RP
01. Erik Vijverberg 251 165 36 47.80 13
02. Patrick Adams* p.r. 217 176 31 41.33 12
03. Johnny van Mil 204 174 29 38.85 11
04. Alex ter Weele* p.r. 202 181 28 38.47 10
05. René Dericks 192 179 29 36.57 9
06. Mark Janssen 181 189 27 34.47 8
07. John Otten 176 182 25 33.52 7
08. André Renkens 154 184 22 29.33 6
09. Eric van Kampen 139 182 20 26.47 5
10. Robert van Veenendaal 138 189 21 26.28 4
11. Cock Ooms 135 187 21 25.71 3
12. Willem Schreuder 101 195 16 19.23 2
Toernooigemiddelde: 33.17%

Vlnr: Patrick Adams, Erik Vijverberg en Johnny van Mil. Foto: Manfred Hekerle

Bezoek onze site voor het complete assortiment

De Pol 3a Losser - 053-5361437

www.snelinkt.nl   www.stealx.nl

               06-12965073 
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