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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

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

De goedkoopste..

manier van printen !

Libre hoofdklasse jeugd

Dirk van Buuren verrast op NK

Foto: Frans van Doorn   

De als zesde geplaatste Dirk van Buuren heeft het NK libre klein hoofd-
klasse jeugd in Lelystad op zijn naam gebracht. De 17-jarige speler uit
Vught toonde zich in een spannende slotronde de beste van iedereen.
In Het Schouwspel was de beste start
voor Frank Hommering, die op de ope-
ningsdag alle drie partijen won. Met
twee punten achterstand volgden Dirk
van Buuren en Richard de Jong. De ene
dag is de andere niet en dus verloor
Hommering op zondag in de vierde ron-
de met 180-161 na twintig beurten van

Richard de Jong. Dirk van Buuren maak-
te geen fout en versloeg Jordy Kanters.
De organiserende vereniging De Jol had
daarmee voor de slotronde drie titelkan-
didaten met zes punten. Richard de Jong
pakte zijn kans en zette Volkan Cetin op-
zij. In de kortste partij van het NK trok
Dirk van Buuren met 180-99 na acht po-
gingen aan het langste eind tegen Frank
Hommering. Nederlands kampioen Van
Buuren zorgde voor het beste algemeen
moyenne van 17.75, de hoogste serie
via 109 caramboles en dus de beste par-
tij. Voor aanvang van het toernooi was
hij nog de enige speler die niet gepro-
moveerd was. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Dirk van Buuren JBGB 8 17.75 109

2. Richard de Jong EGB 8 10.53 75

3. Frank Hommering JBV Tilburg 6 10.25 74

4. Jim van der Zalm 't Groene Hart 4 9.85 105

5. Volkan Cetin JBV Tilburg 2 11.76 104

6. Jordy Kanters Asperia 2 11.40 91

Toernooigemiddelde: 11.53
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NK eerste klasse libre

Frank Trappmann grijpt nationale
titel in Gouda

Tijdens de nationale finale eerste klasse
libre in Gouda was Frank Trappmann er
verantwoordelijk voor dat de spanning
er tot de laatste partij in bleef. In de der-
de ronde liet Trappmann een steekje val-
len door in 20 beurten Bram Elmaci uit
Leerdam met 82-130 voor te laten gaan.
Ook in de voorlaatste ronde ging het
mis, het was Lambert van Maasacker uit
Oss die hem in achttien omlopen met
78-130 van de winst beroofde. De be-
langrijkste opponent Dick Knol kon hier-
door nog op gelijke hoogte komen en
lag met een beter moyenne op de loer.
Wanneer Frank Trappmann in de slot-
ronde ook van de als eerst binnen geko-
men Gert-Jan de Vries uit Enschede zou
verliezen ging de titel naar Knol. Zo ver
liet de speler van Onder Ons het niet ko-
men en nam, gezien de eindstand van

130-40, overtuigend de titel mee naar
Beverwijk. Dick Knol, die als tweede ein-
digde had eerder samen met Gert-Jan
de Vries wel een historische partij neer-
gezet. In slechts zeven beurten werd het
duel met 130-99 in het voordeel van
Knol beslist. Het hoogste partijgemiddel-
de van 18.57 en de hoogste serie van
83 waren dankzij deze partij voor Knol.

Eindstand
Naam vereniging pnt a.moy hs
1.  F. Tappmann Onder Ons 10 6.23 46

2.  D. Knol Het Achterdeel 8 6.78 83

3.  P. Rutten Vriendenkring 8 5.61 47

4.  L. van Maasacker Krijt op Tijd 7 5.58 74

5.  G. de Vries Grens-Ribbelt 6 7.16 76

6.  F. Schuurbiers De Plas 6 5.65 42

7.  B. Elmaci De Pomerans 6 5.59 61

8.  C. Vermeulen De Kade 5 5.33 24

V.l.n.r.: D. Knol, F. Trappmann en P. Rutten

Van 6 tot en met 13 september

Masters driebanden in Nijverdal
De KNBB sectie Driebanden heeft een
overeenkomst bereikt met de Stichting
Sportevenementen Hellendoorn/Nijver-
dal (SSHN) over het organiseren van de
Masters driebanden. Dit Nederlands
kampioenschap vindt van 6 tot en met
13 september plaats in het ZININ-Thea-
ter te Nijverdal. De doelstelling van de
SSHN is het creëren van mogelijkheden
om landelijk aansprekende sportevene-
menten in de gemeente Hellendoorn te
laten organiseren en zodoende de ge-

meente op de kaart te zetten.
Om deze doelstelling te bereiken wordt
gebruik gemaakt van door sponsoren
beschikbaar gestelde middelen, die op
hun beurt bij een bezoek aan de evene-
menten een voorkeursbehandeling kun-
nen verwachten en de mogelijkheid heb-
ben hun bedrijf te promoten door het
plaatsen van reclamematerialen. Het ZI-
NIN-Theater is inpandig gevestigd in het
Huis van Cultuur en Bestuur (gemeente-
huis) in het centrum van Nijverdal.

Driebanden klein extra klasse

Nationale titel in Hulst voor 
Mark Jetten

Tijdens het eerste echte mooie warme
weekend van dit voorjaar pakte Mark
Jetten uit Nijmegen in het Zeeuwse Hulst
de nationale titel in de extra klasse drie-
banden klein. Mark die vooraf als eerste
geplaatst was voor deze titelstrijd heeft
het zeker niet cadeau gekregen. Op vrij-
dagmiddag na openingsceremonie
waar de deelnemers succes werden toe-
gewenst door onder andere Wethouder
De Dobbelaer van de gemeente Hulst en
voorzitter Piet Verschure van het district
Delta Zuid – West gaven in de eerste
ronde al enkele spelers direct hun visite
kaartje af. Vooral Rob Mans uit Tegelen
maakte veel indruk door in die eerste
ronde de streekfavoriet Berry Dallinga
uit Sluiskil met een moyenne van 2.174
te verslaan. Ook Mark Jetten, Bert Hoef-
nagels (Barendrecht) en John Schollink
(Almelo) wonnen hun eerste partij. Ook
in de tweede ronde hielden deze vier
spelers stand. Rob Mans moest in de
derde ronde door verlies tegen Gert–Jan
Esvelt uit Arnhem afhaken.
Weer spanning
Wat in de vierde ronde bijna niemand
verwachtte gebeurde toch, alle vier de
koplopers verloren hun partij en zo kwa-
men de onderste vier in de rangschik-
king weer dichterbij wat goed was voor
de spanning in het toernooi. In ronde vijf
pakten Jetten en Mans de draad weer
op en gingen aan de leiding al had Jet-
ten wel twee verliespunten minder dan
Mans. Doordat in de voorlaatste ronde
Mans van Schollink verloor en Jetten ge-
woon blijft winnen (nu van Hoefnagels)
kwam Jetten aan de kop met tien punten,
gevolgd door Schollink met acht en
Mans en Hoefnagels met zes. Dus moest
de laatste ronde de beslissing brengen
en deze kreeg een bizar verloop. Mans

haalde nog eens uit door met een moy-
enne van 1.613 koploper Jetten te ver-
slaan en dus lag voor Schollink de weg
open om alsnog de titel te pakken. Maar
daar dacht Hoefnagels anders over en
sloot de partij na 43 beurten winnend af
en liet Schollink met 45 caramboles ach-
ter. De titel ging alsnog naar Mark Jet-
ten.
Voor Berry Dallinga en Koos Groot ver-
liep dit kampioenschap wel zeer ongun-
stig, beiden liepen in de eerste drie ron-
den tegen een nederlaag op en verloren
daarna geen partij meer. Opvallend
was daarbij de remisepartij tegen elkaar
waar hun moyenne op 1.667 bleef ste-
ken. Hun tweede toernooihelft was zo
sterk dat ze op de vijfde en zesde plaats
eindigden met de hoogste eindmoyen-
nes. 
Deze nationale finale werd gespeeld in
Café de Herleving van de uitbaters Mar-
ja en René Lauwrijssen. Zij hebben sa-
men met de organiserende vereniging
B.V. Reynaert bewezen dat een nationa-
le finale van een dergelijk niveau niet al-
tijd hoeft plaats te vinden in de grotere
lokaliteiten maar ook juist met een beetje
goede wil op deze knusse en goed ge-
organiseerde manier kan. De voorzitter
van de KNBB sectie carambole Jaap La-
brujere was aanwezig om de prijzen uit
te reiken en de kampioen te huldigen.

Eindstand
Naam Woonplaats pnt. moy. h.s.
1. Mark Jetten Nijmegen 10 1.195 12

2. Rob Mans Tegelen 8 1.295 10

3. John Schollink Almelo 8 1.156 12

4. Bert Hoefnagels Barendrecht 8 1.150 10

5. Berry Dallinga Sluiskil 7 1.357 11

6. Koos Groot Andijk 7 1.305 10

7. Henk Overmars Andijk 4 1.129 11

8. Gert Jan Esvelt Arnhem 4 0.971 9

Bandstoten 2e klasse regio MN afdeling 2

Geert-Jan Manders plaatst zich in
biljartcentrum Arnhem voor NK

In Biljartcentrum Arnhem legde Geert-
Jan Manders beslag op de regiotitel MN
afdeling twee in het bandstoten klein
tweede klasse. De speler van vereniging
Nooit Gedacht, thuisbasis café La Zamb-
omba in Nijmegen, verzamelde tien
punten. Hij realiseerde met 3.42 tevens
het beste algemeen gemiddelde. Ook
de kortste partij kwam met een moyenne
van 5.76 op zijn naam. Burkey Sibtsen,
als eerste geplaatst en al gepromoveerd,

realiseerde met 29 de hoogste serie. Het
NK is van 15-17 mei in Almere Haven. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Geert-Jan Manders Nooit Gedacht 10 3.42 22
2. Jan Erpeka 't Pumpke 8 3.07 16
3. Henk Schamp EHBV 8 2.59 23
4. A. van den Berg Rosmalen 8 2.46 18
5. Burkey Sibtsen Rosmalen 6 3.01 29
6. John Zeelen OGC 6 2.83 18
7. Arno Klaassen Rembrandt 5 2.74 16
8. Lambert van Maasacker KOT 5 2.58 17

Vlnr: Henk Schamp, Geert-Jan Manders en Jan Erpeka. Foto: Rudy Gerritsen

www.debiljartballen.nl

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden
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Het volgende
nummer 

verschijnt
27 mei

Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk voor 20 mei

Lossebander
Wat zijn we als biljarters eigenlijk een bevoorrecht deel van
de Nederlandse maatschappij.     

Als we een aantal problemen van de wereld op een rijtje zet-
ten zoals onder andere:

• JSF aankopen of alleen  een exemplaar betalen zonder
koopverplichting (kan het gekker); 

• De honderden doden onder de burgers in Irak, Afgha-
nistan en Pakistan door de aanslagen van een groep rand-
debielen; 

• De beloning voor slecht gedrag. Hoe hoger je in de top zit, hoe verder je
de plank hebt misgeslagen, hoe meer mensen je hebt gedupeerd, hoe meer
stront je aan de knikkers hebt gesmeerd……des te groter is de financiële af-
koopsom die je ontvangt voor niet bewezen diensten; 

• De nieuwe hond van Obama, reu of teef. 
• De dreigende verhoging van de ziektekostenpremie tot € 1800,— over een

paar jaar. Dit is het resultaat van een “goede” inschatting destijds van het
vriendje van Wouter Bos, Hogervorst, dat de verzekeringsmaatschappijen
elkaar wel de tent uit zouden vechten in een scherpe concurrentiestrijd: nee
dus, zonder (bewezen) afspraken de premies blijven verhogen, zodat alle
maatschappijen op het einde allemaal wel wat verdienen, maar door gro-
te fusies uiteindelijk al onze centjes binnen krijgen; 

• De raket van Noord-Korea: een verbeterde nieuwjaarswens van een ar-
moedig land zonder perspectief en met een geïndoctrineerde bevolking. En
dat nemen wij serieus; 

Kijk, dan pakken wij onze keu, stappen in de auto of nemen de fiets of gaan
te voet naar ons favoriete lokaal en rollen ons balletje. We worden niet lastig
gevallen door voor de honderdentiende keer gestelde, identieke kamervragen
telkens met een ander even smakeloos sausje. Hoogstens ontwikkelt bij ons
zich een discussie of we de bal links of rechts meer of minder effect moeten
geven of al dan niet wat dunner of dikker aan moeten zetten of over de korte
of de lange band moeten spelen en wat uiteindelijk de snelheid van de bal
moet zijn. 
Een week later speel je een uitwedstrijd en dezelfde discussie ontwikkelt zich
weer, want elk biljart is weer heel anders en reageert op zijn (of haar) eigen
wijze (ik denk trouwens haar, als het eigen-wijze is) op onze afstoten en doet
onze schitterend aangezette figuren helemaal teniet. 
Alleen al de tweewekelijkse verrassing die je te wachten staat bij een uitwed-
strijd vergoedt alles en is een ijzersterk argument tegenover de leken en ama-
teurs, die op ons neer kijken. 
En ook daarom blijven we biljarten!!!!!!! 

HvdA
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Ere wie ere 
toekomt

In het verslag van het NK ankerkader
57-2 eerste klasse te Alkmaar is een
storende fout geslopen. De hoogste
serie werd niet zoals vermeld behaald
door Martin Vreekamp, maar door
Kees Klijbroek van BC Schagen. Hij
scoorde tegen Van de Geest een
reeks van 180.

Eerste divisie driebanden poule 2

Tonny Freriks Horeca Makelaars
handhaaft zich na zege op slotdag

Marc Roofthooft: moyenne 2.812.       

Speelronde 19. Melody Amber – Tonny
Freriks Horeca Makelaars 4-4. Leon
Smolders 1.097 en René Dericks 1.000
(eindsprint) zorgden voor de punten van
de Bakelse formatie. Bij de thuisploeg
bleven Wim van Cromvoirt en Eep Veer
aan de goede kant van de score. Ver-
brugge Terminals – De Vrachtkar 2 4-4.
Ronny Daniels 1.000 en Glenn Hofman
1.071 kwamen tot een zege. Jac van
Beers 1.125 en Jan van Lierop vertrok-
ken met de winst. 
Speelronde 20. De Vrachtkar 2- Melody
Amber 4-4. Eric Hendrickx produceerde
1.285 en serie van elf. Luc Royberghs
verloor ondanks 1.060 want Wim van
Cromvoirt verraste met 1.363. Van der
Sanden – Duotrans 7-1. Marc Roofthooft
evenaarde het seizoenrecord van Johan

Loncelle door de 45 caramboles al na
zestien pogingen te verzamelen en dus
ging er 2.812 en reeks van elf in de
boeken. Tonny Freriks Horeca Make-
laars – Gras/Halpaco 8-0. Kopman Le-
on Smolders kwam moeizaam op gang
maar toverde toen een serie van dertien
op de matchtafel. Wiljan van den Heu-
vel behaalde 45 uit 45. 
Speelronde 21. Duotrans – Tonny Freriks
Horeca Makelaars 6-2. Alleen Leon
Smolders kwam boven  1.000 uit met
45 treffers na 42 omlopen. Gras/Hal-
paco – De Vrachtkar 2 2-6. Hier was het
Luc Royberghs die tot 1.250 reikte. San-
ders Vloerenshop – Van der Sanden 6-2.
Ruud Hölscher zette 1.125 op het bord. 
Speelronde 22. De Vrachtkar 2 – Duo-
trans 4-4. Luc Royberghs 1.216 en Jac
van Beers 1.285 kwamen sterk voor de
dag. Eric Hendrickx haalde het ondanks
1.147 niet want Stefan Galla boekte
1.323. W. van der Sanden – Capelle 2-
6. Serg van Gennip was een positieve
uitzondering middels 1.184. Datzelfde
moyenne kwam er ook voor Danny
Breur van de bezoekers, die Marc Rooft-
hooft aftroefde. Tonny Freriks Horeca
Makelaars – Sanders Vloerenshop 6-2.
Leon Smolders kreeg de zege in de
schoot geworpen omdat Frans de Vries
door een blessure na negentien pogin-
gen moest opgeven. Wiljan van den
Heuvel verdubbelde de voorsprong door
Ruud Hölscher met 45-30 na vijftig beur-
ten te verslaan. René Dericks leidde na
27 omlopen met 23-19 tegen Sander Jo-
nen. De voormalig wereldkampioen Ar-
tistiek produceerde toen 5-0-12-8-1 en

besliste het duel daarmee via 34-45
(32). Moyennes van 1.062 en 1.406
waren de beloning. Vierde man Nico
van den Heuvel had zijn beste niveau
voor de slotwedstrijd bewaard. Met 45-
24 na 42 beurten liet hij Cor Zomerdijk
kansloos. Door deze overwinning tegen
Sanders Vloerenshop, en de nederlaag
van Gras/Halpaco bij Verbrugge Termi-
nals, blijft Tonny Freriks Horeca Make-
laars in de eerste divisie. De degradan-
ten Huisman en Gras/Halpaco stoppen
er naar verluidt allebei mee. 

Vierde divisie driebanden poule 11

Thekes Herpen 3 met straatlengte
kampioen
Speelronde 19. Thekes Herpen 3 –
Autobedrijf Starfit 8-0. Hendrik van de
Heijden bewees met een gemiddelde
van 0.789 niet voor niets kopman te
zijn. Jos van Leur deed het met 0.657 en
serie van zeven ook prima. BC Arnhem
2 – Biljartcentrum Arnhem 3 4-4. Bas
van der Meiden 0.652 bij het tweede
team en Yasar Demirci 0.657 bij het der-
de team kwamen goed voor de dag. 
Speelronde 20. Moira – Thekes Herpen
3 0-8. Jos van Leur bleek nog steeds in
vorm gezien de 0.714. Biljartcentrum 3
– Broekman Mode 7-1. Jongeling Pascie
Gerritsen gaf in eigen huis via 0.666 het
goede voorbeeld. Thekes Herpen 3 –
Trucks.nl 8-0. De titel was binnen dank-
zij Hendrik van de Heijden, Theo Fleu-
ren, William Peters, Jos van Leur, Anton
Smits, Marcel van de Heuvel, Chris van
Linden en Nico van Leuken. Broekman
Mode – Thekes Herpen 4 4-4. Wim Ot-
ten realiseerde 0.657 en teamgenoot
Alex Gerritsen scoorde een serie van

zes. BC Arnhem 2 – Ulti Print 6-2. Bas
van der Meiden zette 0.666 op het
bord. 
Speelronde 22. Ammerzoden 2 – The-
kes Herpen 3 2-6. Theo Fleuren behaal-
de met 0.588 het beste gemiddelde. Ul-
ti Print – Broekman Mode 4-4. Ben Wil-
lemsen had dankzij 0.714 geen moeite
met Wim Otten. Thekes Herpen 4 – The-
kes Herpen 5 2-6. Jos van Bakel maakte
één carambole te weinig tegen Schriks:
29-30 (44). Sengers tegen Van de Elzen
leverde 24-25 (43) op. Autobedrijf Star-
fit – BC Arnhem 2 1-7. Rick Niels boog
voor de 0.647 van Maurice Oosterhof.

Europacup voor clubteams
Van Donge & 
De Roo naar finale
De kersverse kampioen van Nederland,
Van Donge & De Roo heeft zich via het
kwalificatietoernooi dat in Zundert
plaatsvond geplaatst voor de finale van
de Europa Cup.
Het driebandenteam wist zich vrij een-
voudig te plaatsen door alle wedstrijden
te winnen. De Europa Cup finale wordt
van 4 tot en met 7 juni in het Franse Schil-
tigheim gespeeld.

Eindstand
1. Van Donge & De Roo  4-8 (32-1)

2. Sporting Lissabon (Por) 4-5 (20-12)

3. BV Elfenbein (Dui) 4-4 (16-17)

4. Catania (Ita) 3-1 (4-20)

5. Academie Athene (Gri) 3-0 (2-24) 
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Bandstoten groot 1e klasse

NK voor Harrie van den Boogaard
in De Veemarkt te Doetinchem 
Het NK bandstoten groot eerste klasse is een prooi geworden voor Harrie
van den Boogaard uit Velden. In De Veemarkt te Doetinchem kon de Lim-
burger zich een nipte 97-100 nederlaag veroorloven in het afsluitende du-
el tegen naaste belager Robin Jonker. Beiden eindigden op tien punten
maar het moyenne van Woezik speler Van den Boogaard gaf de doorslag.  

Na vier ronden hadden Robin Jonker en
Harrie van den Boogaard met zes pun-
ten al het initiatief. Jonker was toen kop-
loper omdat zijn gemiddelde van 5.40
beter was dan de 4.96 van zijn concur-
rent. Vijf deelnemers volgden toen overi-
gens met slechts twee punten achter-
stand. In ronde vijf won Jonker van plaat-
selijk favoriet Willem Siebelink en Van
den Boogaard bleef met 10.00 moyenne
Leo Koomen de baas. In de voorlaatste
sessie verraste Koomen in zijn beste par-
tij Jonker met opmerkelijke 100-18 cijfers
na slechts tien beurten. Van den Boo-
gaard maakte geen misstap en bleef
toen George Kenter met 100-80 (14) de
baas. Met twee punten voorsprong op
Robin Jonker, en het beste algemeen mo-
yenne, ging Harrie van den Boogaard
dan ook de onderlinge confrontatie aan.
Jonker trok na een nek-aan-nekrace met
drie caramboles verschil aan het langste

eind. De geringe nederlaag kon Van den
Boogaard niet deren want de nationale
titel was voor hem. Leo Koomen behaal-
de zijn tweede bronzen plak van dit sei-
zoen door Eric Dericks met 100-88 na
zestien pogingen voor te blijven. Kampi-
oen Harrie van den Boogaard realiseer-
de via 5.65 het beste algemeen ge-
middelde en met 53 zette hij tevens de
hoogste serie op het bord. De kortste par-
tij was met 11.11 voor runner-up Robin
Jonker. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Harrie van den Boogaard Woezik 10 5.65 53
2. Robin Jonker Zandweerd 10 5.27 42
3. Leo Koomen Entree 8 5.63 43
4. George Kenter Holland Spoor 8 4.88 28
5. Louis Opstal De Engel 7 3.83 31
6. Martien van den Tillaart Wapen van Liempde 5 3.63 35
7. Eric Dericks Rosmalen 4 4.30 28
8. Willem Siebelink De Veemarkt 4 3.45 25
Toernooigemiddelde: 4.47

Foto: Willem Siebelink

Reageren voor 15 mei

Oproep kandidaten Bondsbestuur
In verband met de herstructurering van de KNBB gaat het bondsbestuur wijzi-
gen. Het huidige bondsbestuur van 7 personen wordt teruggebracht naar 5
personen. Het bondsbestuur van de KNBB roept kandidaten op te solliciteren
naar de volgende bestuursposten: voorzitter, secretaris, penningmeester, be-
stuurder top- en breedtesport en bestuurder commercie, marketing en commu-
nicatie.

Indien u interesse heeft verzoeken wij u uw sollicitatie voor 15 mei te richten
aan KNBB, t.a.v. sollicitatiecommissie, postbus 135, 3430 AC Nieuwegein.
De profielen kunt u vinden op de site www.knbb.nl en dan vervolgens bij
KNBB, Vacatures Bondsbestuur.

Ook kunt u telefonisch dhr. Willem La Riviere (wnd. directeur) via 030-
6008412 om nadere informatie vragen.

Bandstoten 4e klasse

Jan Verlaan wint NK na 
spannende strijd in Maastricht

Als wedstrijdleider kun je alleen maar
wensen dat er geen fouten worden ge-
maakt en dat de winnaar pas bekend is
na de laatste partij. Gelukkig is het ook
zo gelopen tijdens het NK bandstoten
klein vierde klasse bij BC De Keizer te
Maastricht. Piet Bom heeft hier wel een
behoorlijke kater aan overgehouden
want voor aanvang van de zesde ronde
stond hij drie punten voor op Jan Ver-
laan. Bom kwam in de voorlaatste ronde
tegen John Evertse echter niet verder dan
een gelijkspel. Vervolgens verloor hij
ook nog de finalepartij met drie caram-
boles verschil (37-40) van Jan Verlaan
en werd hij tweede. Verlaan leed eerder
een nederlaag tegen Henk Schipper en
speelde remise tegen jawel weer John
Evertse. Verder ging Jan Verlaan niet de
fout in en met een algemeen moyenne
van 1.72 en een beste partij van 2.35 is
hij een waardige kampioen. John Evert-
se, als eerste geplaatst, kon deze positie

niet behouden maar met drie gelijke spe-
len en maar één nederlaag tegen H.
Hofman heeft hij een verdiende derde
plaats behaald. Hofman was wisselval-
lig, echter met de hoogste serie van het
toernooi (16) en een gemiddelde van
1.72 behaalde hij een mooie vierde
plek. Henk Schipper was goed voor een
vijfde positie en had samen met Hofman
via 3.07 voor de kortste partij gezorgd. 
Tekst: Loe Nysten, wedstrijdleider BC De
Keizer.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. J. Verlaan Jacobswoude 11 1.72 12

2. P. Bom ONDA 11 1.41 8

3. J. Evertse Swift ’71 9 1.41 11

4. H. Hofman Central 6 1.72 16

5. H. Schipper Hoogeerd 6 1.44 12

6. J. Groot Doet 1691 EE 6 1.20 12

7. R. Oosten DVO 5 1.60 10

8. W. Vloedmans De Poedelhaters 2 1.27 9

Toernooigemiddelde: 1.46

NK voor verstandelijk 
gehandicapten in Oegstgeest
Op 17 mei vindt het zesde Persoonlijk Nederlands Kampioenschap Biljarten
voor verstandelijk gehandicapten plaats in Biljartcentrum Oegstgeest. Biljart-
centrum Oegstgeest (BCO) is begin 2008 verhuisd naar een nieuw gebouw aan
de Voscuyl 38A. De biljartzaal herbergt negen kleine en twee grote nieuwe bil-
jarttafels.
Totaal zullen er 36 spelers strijden om de nationale titel. De wedstrijden staan
onder leiding van toparbiters, die tevens ruime ervaring hebben in het arbitreren
van gehandicapte biljarters.
Er worden 10 rondes van 20 minuten gespeeld, daarna volgt de halve finale en
de finale. 
Het kampioenschap is een officieel evenement, waarbij sportiviteit, plezier en
spelvreugde de hoofdmoot zullen vormen. 
Rond half vijf kunnen de aanwezigen genieten van een uitgebreid, heerlijk koud
& warm buffet. Dankzij sponsors kunnen spelers en medewerkers hier gratis ge-
bruik van maken. 
Zij krijgen bij binnenkomst een buffetbon. Anderen kunnen voor ? 12,50 een buf-
fetbon kopen. Het buffet wordt zoals altijd verzorgd door één van de grootste
sponsors: 5Senses Catering & Partyservice uit Rijnsburg.
De organisatie is in handen van Stichting Gehandicapt & Gezellig Sporten
(SG&GS). Deze stelt verplicht, dat alle spelers in correcte biljartkleding verschijnen.

Nederlands kampioen Jan Verlaan
Foto: Fred Schaarman, www.biljarttafel.nl

Halve finales kadercompetitie op 9 en/of 10 mei 
Hoogeveen
Buiting/Staalconstructie 1

De Poedel

Apeldoornse Boys

B.V. de Bleek

Welberg
HWA Boele/Lesec

Carambole / Ernesto

Carambole / GR Champ

Van Esch Biljarts/De Peel

Alkmaar
OBIS Pearle Kaderteam

HWA Alblasserdam

Kitseroo Speelautomaten

‘t Groene Hart

Doetinchem
De Vriendenkring

Kaderteam Metallbau Nyland

Touché

WvLiempde/SNS Regiobank

Rosmalen
Op de Klos 2

Buiting/Staalconstructie 2

Brand

De Korenmolen 1

Maasdam
Carambole / Ridder Kassa

Halfweg

OBIS - Bouhof Horeca

De Posthoorn/RBS 1
www.debiljartballen.nl
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Open Driebanden - Groot koppel Toernooi

Biljartvereniging Kort Oisterwijck Doornenburg

Speeldata: voorronden: 22 t/m 26 juni

2e ronde zaterdag: 27 juni
3e ronde en finaleronde: zondag 28 juni 2009

Inschrijving : � 20,00 per koppel Aantal deelnemers: 30 koppels

Hieronder staan de wedstrijddatums van de voorrondes, geef door middel van een kruisje
achter de speeldatum aan die uw voorkeur geeft

Maandag 22-juni-09 van 19:00 - 23:00 uur

Dinsdag 23-juni-09 van 19:00 - 23:00 uur

Woensdag 24-juni-09 van 19:00 - 23:00 uur

Donderdag 25-juni-09 van 19:00 - 23:00 uur

Vrijdag 26-juni-09 van 19:00 - 23:00 uur

De 2e ronde zaterdag 27 juni
De winnaars van de poules 1 t/m 10 spelen samen met de 8 best geklasseerde
op zaterdag de 2e ronde. Om 12:00 of om 15:30 of om 19:30 uur.
De winnaars van deze poules spelen de 3e ronde op zondag. om 12:00 uur in twee poules

De 3e ronde zondag 28 juni
De winnaars van deze 2 poules spelen de finaleronde
De nummers 2 van deze poules spelen om de 3/4 plaats

Prijzengeld : Eerste prijs � 250,00 2e prijs � 150,00 3e prijs � 100,00 4e prijs � 50,00

Naam Naam

Adres Adres

Woonplaats Woonplaats

Postcode Postcode

Telefoon Telefoon

Moyenne klein Moyenne klein

Groot Groot

Inschrijving Email: biljartcentrum@kortoisterwijck.nl

De datum van uw inschrijving is onder voorbehoud. Bij eventuele wijzigingen zullen wij
telefonisch contact met u opnemen

Biljartvereniging Kort Oisterwijck
Pannerdenseweg 47 6686 BC Doornenburg

Organisator EK Biljart Artistiek 15-17 mei

Stichting Parel aan de Maas
krijgt eigen postzegel cadeau
In het kader van het 20-jarig jubileum heeft Stichting Parel aan de Maas uit
Grubbenvorst een eigen postzegel laten maken. De stichting kreeg de zegels
aangeboden door een weldoener die de stichting een warm hart toedraagt.
Op de zegel is het logo te zien van het Europees kampioenschap Biljart Ar-
tistiek, wat gehouden wordt van 15
t/m 17 mei a.s. in Grubbenvorst.
De stichting werd zo voor de twee-
de maal in korte tijd verrast met een
jubileumcadeau. Reeds eerder
werd bekendgemaakt dat Parel
aan de Maas een eigen roos naar
zich vernoemd krijgt. 
De ivoorwitte, bolle roos wordt ont-
wikkelddoor de lokale teler Harrie
van de Pasch en officieel gedoopt
tijdens het aankomende EK.

Driebanden klein 2e klasse jeugd

Brian Bakkers klasse apart op NK
in Biddinghuizen

Foto: Henny Hofman   

Brian Bakkers uit Hoeven heeft het NK driebanden klein tweede klasse
jeugd op zijn naam gebracht. Bij BBC in Biddinghuizen verzamelde de spe-
ler van JBV Amorti de maximale tien punten. Ook bleef hij met een alge-
meen moyenne van 0.844 de overige deelnemers veruit de baas. 

Brian Bakkers kwam al na de openings-
ronde aan de leiding via een 25-18 ze-
ge na 43 beurten tegen Jean-Paul Schip-
per. Arnhemmer Pascie Gerritsen nestel-
de zich toen namens Rembrandt op de
tweede plek na 25-18 (45) winst op
Gert-Jan Veldhuizen. Ook Brian Duva-
lois bleef aan de goede kant van de sco-
re en wel tegen Mike Nijman: 25-21 na
vijftig pogingen. In de volgende ronde
bleef alleen Bakkers zonder misstap
waardoor hij al twee punten voorsprong
nam. De latere kampioen realiseerde
toen met zeven de hoogste serie van het
NK en ook zijn gemiddelde van 1.136
was van eenzaam niveau. Halverwege

het toernooi boekte Brian Bakkers winst
dankzij 0.961 en ook in de voorlaatste
sessie bleef hij met 0.657 zonderpunt-
verlies. In de slotronde verzamelde hij de
25 caramboles al na negentien beurten
en dat betekende met 1.315 de kortste
partij van het toernooi.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Brian Bakkers JBV Amorti 10 0.844 7

2. Jean-Paul Schipper Gelre 6 0.586 4

3. Gert-Jan Veldhuizen Gelre 4 0.602 4

4. Mike Nijman 't Groene Hart 4 0.534 3

5. Brian Duvalois De Jol 4 0.500 4

6. Pascie Gerritsen Rembrandt 2 0.460 5

Toernooigemiddelde: 0.575

Maaskant Top 12 6ft 8-ball in Kerkrade

Alex Lely the king of the south

Vlnr: René Peeters en Alex Lely

Alex Lely heeft in Kerkrade het derde prestigieuze Top 12 6ft eight ball
toernooi bij Apollo in Kerkrade op zijn naam geschreven. Twaalf 6ft top-
pers spelen in een halve competitie elf partijen achter elkaar om deze ti-
tel. Zoals in de eerdere edities was het wederom spannend tot de laatste
bal om de winnaar te mogen huldigen.

Met de slotronde voor de boeg waren
er drie koplopers met veertien punten en
wetende dat het framesaldo voor René
Peeters sowieso niet toereikend was zou
de winnaar komen uit het duel tussen
Alex Lely en Alex de Vries. De Vries
ging goed van start en liep uit naar een
2-0 voorsprong, Lely moest aanhaken
en met een tussenstand van 3-1 mocht
De Vries breaken voor de titel. Maar Le-
ly kwam sterk terug en wist twee frames
te winnen waardoor het laatste frame
uitsluitsel moest geven. Wederom was
het Alex de Vries die beter uit de start-
blokken schoot en op weg leek naar de

titel. Bij de laatste serie bal ging het mis,
hij potte deze moeilijke bal nog wel
maar kwam net iets verkeerd uit op
zwart. Dat Alex de Vries toch voor de
bal ging en niet defensief wenste te spe-
len siert hem maar het was Lely die zich
deze kans niet liet ontglippen. Beheerst
en met zeer veel precisie wist hij de tafel
vakkundig te ruimen om zodoende zijn
eerste Top 12 titel binnen te halen. Dat
door de overige resultaten De Vries met
deze nederlaag naar de vierde plaats
kelderde, geeft alleen maar aan hoe
sterk dit deelnemersveld was. 
Tekst en foto: Rinus Heespelink.

Naam Pnt Saldo
01. Alex Lely 16 +11
02. René Peeters 16 +8
03. Mario Lanoy 14 +10
04. Alex de Vries 14 +7
05. Jim Telfer 14 +6
06. Patrick Eype 14 +1
07. Roy Gerards 12 0
08. Patrick Wroniwiecz 8 -2
09. Mark v.d. Meulen 8 -3
10. John Haagmans 8 -4
11. Sidney Florisson 4
12. Dyon Brouwers 2
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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

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

U kunt bij ons terecht voor:

* bruiloften * feesten en partijen

* koffietafels * recepties

* darten * biljarten

* toernooien * bedrijfspresentaties

* vergaderingen* bedrijfsfeesten

(een aparte vergaderzaal voor +/- 30 personen)

Ginderover 2
5591 JP Heeze 
040-2264953

www.debrug-heeze.nl
info@debrug-heeze.nl
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Jeugd district Oss en Nijmegen

BC Zeeland naar regiofinale
De jongens van BC Zeeland, en dan spre-
ken we over de jeugd, hebben op 29
maart het kampioenschap binnenge-
haald. Peter Huvenaars, begeleider van
het kampioensteam en tevens trainer van
de jeugd, had het een tijdje geleden al
voorspeld; hier staan de kampioenen van
dit seizoen en hij heeft gelijk gekregen.
Het kampioensteam moest, met nog één
wedstrijd te gaan, vijftien punten zien te
halen om de titel veilig te stellen. Dit zou
geen problemen gaan geven voor de
ploeg uit district Oss.
De openingspartij werd door Bram Hu-
venaars, zonder al te veel moeite, ge-
wonnen met 10-6. Zijn teamgenoot Jari
Arts deed niets onder en besliste zijn du-
el met 10- 7 en daarmee was het kam-
pioenschap een feit. De laatste partij
ging met 10-8 naar de Kromme Keu
maar niemand die daar nog echt mee
zat. Uitslag BC Zeeland 1 – De Kromme
Keu 28-23. Voor Peter Huvenaars was
het een kroon op zijn werk en hij mag
met zijn kampioenen het district Oss

gaan vertegenwoordigen op de regiofi-
nale. De Kromme Keu zal het district Nij-
megen vertegenwoordigen op deze
eindstrijd.
Team Wedstr Pnt
1. Zeeland 18 484
2. Touché 18 467
3. De Kromme Keu 18 463
4. Germenzeel 2 18 450
5. Germenzeel 18 443
6. Touché 2 18 435
7. Zeeland 2 18 395

Vlnr: Bram Huvenaars, Jari Arts, Joost
Merx, Frank van Sonsbeek en Peter
Huvenaars

Open driebanden groot

Gerrit van Lent opnieuw winnaar
in ‘t Oventje te Zeeland
In 2008 wist hij de wisseltrofee in handen te krijgen, en nu is het hem weer
gelukt. Voor de tweede achtereenvolgende keer  kwam Gerrit van Lent uit
Megen als winnaar uit de strijd bij het Open Kampioenschap driebanden
groot 2009 en dat met een moyenne van 0.928. De wisseltrofee werd door
wethouder Peter Raaijmakers dus opnieuw overhandigd aan hem. 

De 64 deelnemers kwamen weer uit de
verre omtrek, en van maandag tot en
met zaterdagmiddag streden ze voor
een plek in de finales. Daar was maar
plek voor vier 
spelers. Als tweede is Niels Dekkers ge-
ëindigd, derde werd Piet van Hinthem
en de vierde plaats ging naar Toon van
de Brand, alle drie afkomstig uit Zee-
land. Biljartvereniging De Kersenboys
2000 kan weer terugkijken op een heel
mooi en uniek evenement. Het is in zo-
verre uniek, dat in Zuidoost-Brabant
geen toernooi is, waar de deelnemers
zo graag naartoe komen, en dan van
start gaan met zoveel deelnemers, en
waar zoveel publiciteit rond omheen
hangt.
Maar ook de mooie reacties van de
deelnemers en het publiek, hoe het op-
gezet is, de mooie biljartarena in café ’t
Oventje, de internetsite die altijd up to
date was, de gehele entourage.
Het was weer overweldigend.
Maar dit evenement kan natuurlijk niet
zonder de vele sponsoren georgani-
seerd worden. Daarom danken wij hun
natuurlijk heel erg voor hun steun, zodat
wij dit mooie kampioenschap kunnen or-
ganiseren. Ook dank voor de mensen
die tijdens de opbouw en afbouw van

alles, en tijdens de week zelf hebben ge-
holpen.
U kunt alle uitslagen van het Kampioen-
schap lezen op www.dekersenbo-
ys2000.nl, en daar kunt u ook alle infor-
matie over de biljartvereniging vinden.
We hopen u allen in groten getale vol-
gend jaar bij Het Open Kampioenschap
driebanden groot 2010 weer terug te
zien. Tekst en foto: Richard Mouwen.

Gerrit van Lent

Bandstoten 2e klasse regio NON

Jeroen van Alst op moyenne in Apeldoorn
Liefst drie spelers eindigden tijdens de
regiofinale NON afdeling 2 in het band-
stoten klein tweede klasse op tien pun-
ten. Ook waren er nog twee deelnemers
in het Apeldoorns Biljartcentrum met ne-
gen punten. Kampioen op moyenne
werd Jeroen van Alst, die met 4.21 de
beste bleek. De speler van ‘t Ivoor uit
Groenlo realiseerde met 75 caramboles
na slechts zeven beurten middels 10.71
de kortste partij. Ook zorgde Van Alst
met veertig treffers voor de hoogste se-
rie. Peter Stakenburg van BCA nam de

tweede positie in met een gemiddelde
van 3.66. Het NK is van 15 tot en met
17 mei in Almere Haven. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. J. van Alst ‘t Ivoor 10 4.21 40
2. P. Stakenburg BCA 10 3.66 25
3. A. Wennekes Sport en Vriendschap 10 2.96 25
4. F. Suppers DBL 9 3.23 18
5. A. Bruins DVO 9 3.19 32
6. S. Sloots De Veemarkt 4 2.09 16
7. G. Mulder Apeldoornse Boys 2 2.58 16
8. H. Zieverink KOT 2 2.42 15
Toernooigemiddelde: 2.96

District Berkel en Slinge

Titel Holland Spoor in B1 klasse

Het eerste team van Holland Spoor heeft
in de B1 klasse van het district Berkel en
Slinge het kampioenschap behaald. De
Borculose formatie beschikt met Freddy
ter Braak (Borne) over een sterke kop-
man. Hij verzamelde in zijn laatste wed-
strijd de 55 caramboles al na 22 beuren
en dat leverde een moyenne van 2.500
op. Ter Braak scoorde in die partij een

slotserie van dertien. Frans Tusveld is met
zijn zeventig jaar toch nog altijd goed
voor vijftig punten. Bennie Deegens, de
grote man achter de successen van top-
team Cubri/Etikon, had veertig treffers
op het programma staan. De 82-jarige
Jan Eijsink is met 32 caramboles nog al-
tijd een voorbeeld voor velen.

Vlnr: Freddy ter Braak, Jan Eijsink, Bennie Deegens en Frans Tusveld. 
Foto: Jan Eijsink. Midden Limburgse Biljart Bond 

Kaderteam ’t Blaakven uit Weert
kampioen MLBB

Johan Martens is samen met Jan en Leo
Kanters namens BC ‘t Blaakven uit
Weert in de kadercompetitie van de
M.L.B.B. kampioen geworden. Johan
Martens en Jan Kanters zijn beiden ook
bij het C1 team van De Brug uit Heeze
actief in de districtscompetitie Kempen-
land. Samen met Leo Kanters toonden
zij aan de sterkste te zijn in het afge-
lopen seizoen. Vanaf medio november
heeft het team van BC ‘t Blaakven de
ranglijst aangevoerd. De laatste weken

was er een nek-aan-nekrace met naaste
achtervolger Allerhand uit Beesel. Uitge-
rekend tijdens de uitwedstrijd tegen de
directe concurrent werd het kampioen-
schap één speelronde voor het einde al
binnengehaald. Naast het kaderteam
werd ook het vierde seniorenteam kam-
pioen in hun klasse. Het team van BC ‘t
Blaakven bestaande uit Chel Wetemans,
Jaap Blok, Piet Seerden en Mies Tulle-
mans bleek uiteindelijk de langste adem
te hebben en pakte de titel.

Kaderteam ’t Blaakven uit Weert

www.biljartpoint.nl
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Ook voor hoortoestellen

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

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

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

Café
HET OUDE BROUWHUIS
Hoofdstraat 53, 5757 AK LIESSEL

tel. 0493 - 341 707

Café
MARMA-BAR

Hoofdstraat 81, 5757 AK LIESSEL
tel. 0493 - 341 361

OOK VOOR BILJARTEN EN DARTEN KUNT U TERECHT BIJ...

STEENGOED EN OERGEZELLIG ! 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

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

café - darts - biljart

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

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

Dinsdag en woensdag gesloten

Zaterdag 23 mei    Donderdag 18 juni    Zaterdag 19 september   Donderdag 22 oktober    Zaterdag 28 november

Laat u verrassen 
vanaf € 42,50 p.p.

(excl. drank)

Partycentrum Den Heuvel presenteert de

Magic Cabaret Dinner Show 2

Voor meer informatie 
en voor reserveringen:

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

Een onvergetelijke
avond met een

overheerlijk
5-gangendiner,

stijlvol entertainment
en fantastische acts.
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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

Open driebanden Geldrop 2009

Peter van der Heijden in De Mixx
voor derde keer naar titel

Vlnr: Peter van der Heijden en Peter van Asten

Peter van der Heijden heeft editie achttien van het Open driebanden Geld-
rop 2009 op zijn naam gebracht. In De Mixx in zijn eigen woonplaats was
hij te sterk voor Peter van Asten uit Leende. Het betekende na 2001 en
2002 de derde triomf voor Van der Heijden. Daarmee werd hij opvolger
van Jan Peters. Er deden 78 liefhebbers mee aan het prima georganiseer-
de evenement. Het handicapsysteem zorgde voor veel spanning.   

Bij de beste zes kwalificeerden zich Pe-
ter van der Heijden, Peter van Asten, Piet
Smits, Frans van Nunen, Gerben de
Greef en Wilfried Godschalk. Uiteinde-
lijk troffen Van der Heijden (30) en Van
Asten (25) elkaar in de finale. Peter van
der Heijden leek op weg naar een ge-
makkelijke zege gezien de 11-1 score
na elf beurten. Toen produceerde Van
Asten echter een fraaie serie van zeven
waardoor de stand er met 11-8 heel an-
ders uitzag. Peter van der Heijden miste
vier keer en zo stond er na vijftien po-
gingen 11-10 op het bord. In de volgen-
de elf omlopen maakte Van der Heijden
zijn ontbrekende negentien punten
waarmee hij als eerste finishte. Van
Asten bracht zijn totaal in de nastoot op
zestien. Daarmee was de titel voor Peter
van der Heijden. 
In poule Rood was de kortste partij met
tien beurten voor Benny Smits. Wim van
Deursen had in poule Groen slechts vijf-

tien kansen nodig. Robby Smits hoefde
maar twaalf keer naar het biljart in pou-
le Zwart. De hoogste serie werd in Poule
Rood gemaakt door Jo Struyk met negen
caramboles. Albert de Weerd had in
groep Groen een reeks van zeven en
een steunserie van vijf. Jilles Wolthuizen
realiseerde in poule Zwart een serie van
vier. 
Naam Gem 
01. P. van der Heijden 1.108
02. P. van Asten 0.555
03. P. Smits 0.690
04. F. van Nunen 0.856
05. G. de Greef 0.618
06. W. Godschalk 0.669
07. T. Snelders    0.781
08. B. Smits 0.798
09. J. Struyk 0.804
10. D. Toonen 0.640

Grote Prijs van Herpen

Bert Pijnenburg beste driebander
bij Thekes
In een topfinale heeft Bert Pijnenburg bij Thekes de Grote Prijs van Herpen
op de kleine tafel driebanden klein op zijn naam gebracht. Pijnenburg ver-
sloeg Ton de Keijzer in het beslissende duel. Er stonden zes kleine biljarts
opgesteld waardoor een soepel verloop mogelijk was.  

Winnaar Bert Pijnenburg
Vanaf 6 april tot en met 11 april werd dit
evenement voor de derde keer gehou-
den. Er waren 96 deelnemers, 24 poules
van 4, waarvan op vrijdagmiddag en
vrijdagavond 48 spelers elkaar bestre-
den om bij de beste zestien te komen.
Op zaterdagmiddag viel uiteindelijk de
beslissing wie er kampioen zou worden.
Dit jaar waren er opvallend veel sterke
spelers naar Herpen gekomen en het
handicapsysteem maakte het extra span-
nend. Op vrijdagmiddag waren de eer-
ste 24 spelers bekend die naar de twee-
de ronde gingen. Verrassend was het
spel van Tony Jilesen, tussen de grote
mannen was hij toch eerste in de poule.
Bert Pijnenburg volgde met één winstpar-
tij tegen Hein van Orsouw en een neder-
laag tegen Ton van Loosbroek. Het laat-
ste duel was heel spannend maar Jan
van Geenen wist het niet uit te maken,
waardoor Pijnenburg toch poulewinnaar
werd.
Jos Derks zegevierde in de andere
groep, mede door in een prima winst-
partij in tien beurten 22 caramboles te
maken. Jos van Leur uit Oss won tegen
Theo Oliemeulen dankzij een fantasti-
sche serie van negen. Als goede tweede
mocht Oliemeulen ook verder.
Bert van Loon en Maik van de Velde kwa-
lificeerden zich ook. Gerrit van Dinther

maakte in de partij tegen Sjef Sengers
een degelijke indruk en won. Thijs Sen-
gers uit Oss speelde twee sublieme par-
tijen maar tegen Ton de Keyzer vond hij
zijn Waterloo, waardoor De Keijzer ver-
der ging. Jan Roelofs plaatste zich niet
door o.a. van Jan van de Broek te verlie-
zen, die uitstekend speelde. Jos van de
Elzen en Marcel van den Heuvel, die
goed voor de dag kwam tegen Jos
Derks, maakten de beste zestien com-
pleet. Uiteindelijk werden de vier poule-
winnaars: Ton de Keijzer, Marcel van
den Heuvel, Gerrit van Dinther en Bert
Pijnenburg.
De halve finale en eindstrijd
In de halve finale maakte Gerrit van Din-
ther tien van zijn in totaal twaalf caram-
boles, waardoor Ton de Keijzer met 24
treffers zegevierde. Bert Pijnenburg be-
gon sterk, waardoor Marcel van den
Heuvel er in het begin niet aan te pas
kwam maar na 22 caramboles stopte de
productie van Pijnenburg. Daardoor
kwamen er toch nog kansen voor Van
den Heuvel die het echter niet kon afma-
ken, waarna Pijnenburg de laatste twee
treffers scoorde. Marcel van den Heuvel
miste vervolgens de nastoot.
Een topfinale dus tussen Ton de Keijzer
en Bert Pijnenburg, beiden goed voor 24
punten. Allebei de spelers begonnen af-
tastend maar eerst scoorde De Keijzer
een serie van vijf, daarna produceerde
Pijnenburg eenzelfde reeks. Bij een stand
van 11-12 in het voordel van Bert Pijnen-
burg realiseerde Pijnenburg een gewel-
dige serie van elf. De twaalfde was de
makkelijkste maar zoals vaak ging deze
mis. Uiteindelijk kwam de 24e en laatste
treffer er toch. Met dertien beurten en 24
caramboles, een geweldige partij voor
Pijnenburg. Ton de Keijzer zit er elk jaar
dichtbij maar heeft de Grote Prijs van
Herpen nog niet kunnen winnen.
Miranda van Bakel had lange tijd de
kortste partij met zeven beurten en negen
caramboles maar Jan van de Broek ging
er met de prijs vandoor via vijf pogingen
en elf treffers. De hoogste serie ging met
elf naar Bert Pijnenburg. De organisatie
kan terugzien op een goed geslaagde
toernooiweek. Tekst: Dick van Wely.

Bandstoten 2e klasse 
regio ZN
Johan Martens onge-
naakbaar in Eijsden
Met de maximale veertien punten won
Johan Martens de regiofinale Zuid-
Nederland afdeling twee in de tweede
klasse bandstoten klein. In Eijsden reali-
seerde de speler van vereniging De Brug
uit Heeze via 3.47 tevens het beste alge-
meen gemiddelde. Martens had liefst zes
punten voorsprong op naaste achtervol-
ger Sander Oostendorp. Die zorgde met
5.35 overigens wel voor het kortste duel.
De als derde geëindigde Michael Weh-
ner produceerde met 31 caramboles de
hoogste serie. Het NK is van 15-17 mei
in Almere Haven. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Johan Martens De Brug 14 3.47 24
2. Sander Oostendorp 't Groen Koffiehuis 8 2.94 21
3. Michael Wehner Onbekend 8 2.76 31
4. Sjeng Cuypers De Maasoever 7 3.01 17
5. Cor de Ree De Ketsers 6 2.96 16
6. Harry Hindriks BVS 2000 5 2.75 12
7. Roger Schoens Metropole ’99 5 2.64 28
8. Wim Wilmsen Den Hook 3 2.49 17
Toernooigemiddelde: 2.87
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Beukenlaan 2 
5409 AS ODILIAPEEL
Tel: 0413 - 33 53 58  •  Fax: 0413 - 33 53 59

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

Café zalen De Beukenhof
Ook voor feesten 
en partijen enz.

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

               06-12965073 

Café La Zambomba
Groesbeeksedwarsweg 299

6521 DK  Nijmegen

Tel: 024-3221423

www.cafelazambomba.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!

Op 2 en 3 mei
Limburgse finale Lady Cup in 't Ven te Venlo

Ladycup district Venlo

Toos de Rijck beste dame in 't Ven
te Venlo
Met twaalf punten legde Toos de Rijck
beslag op de titel van de Lady Cup
district Venlo. In café-feestzaal 't Ven te
Venlo verzamelde de speelster van vere-
niging De Jordaan uit Horst twaalf pun-
ten. Daarmee bleef ze Stefanie Valckx
twee punten voor. De kampioene zorg-
de samen met Gonny Roulaux met
twaalf caramboles voor de hoogste se-
rie. Het beste algemeen gemiddelde
was met 1.46 eveneens voor thuisspeel-
ster Roulaux. De Limburgse finale Lady

Cup is 2 en 3  mei eveneens bij vereni-
ging 't Klötske in 't Ven te Venlo. Zie aan-
kondiging elders in De Biljart Ballen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Toos de Rijck De Jordaan 12 1.39 12
2. Stefanie Valckx Inaborg 10 0.97 7
3. Elfriede Achten Vors 8 1.45 9
4. Diana Tax De Jordaan 6 0.87 9
5. Margriet Peulen 't Klötske 6 1.00 8
6. Marijke Theunissen ODS 6 0.83 7
7. Tiny Leijendeckers KOT 4 1.00 6
8. Gonny Roulaux 't Klötske 4 1.46 12

Foto: Fam. De Rijck

Regionale Pool Competitie

Martin Sawicki wint 14-1 
RPC toernooi in Helmond
Op zondag 26 april vond de eerste editie plaats van het RPC 14-1 indivi-
dueel toernooi in het entertainment centre Snookertown te Helmond. In de
finale toonde Martin Sawicki zich de beste.
Met achttien spelers, waarvan het me-
rendeel uit de eerste en tweede divisie,
was het een deelnemersveld van hoog
niveau. Dankzij een aantal zeer span-
nende matches werd de zondag een
dag vol verrassingen. Zo kwam Tim
Jonkman, een vierde divisie speler die
nog maar 1,5 jaar poolt, in de finale
van de hoofdronde. Jonkman moest met
een uitslag van 65-75 zijn meerdere er-
kennen in Martin Sawicki, een poolspe-
ler die al jarenlang in de eerste divisie
van de RPC meedraait 
De eindstrijd verliezersronde werd een
duel tussen Maurice Houben en Tim
Jonkman. Tim Jonkman ging er met de
zege vandoor.
De finale ging tussen Tim Jonkman en
Martin Sawicki. Een race naar 75 be-
paalde wie het toernooi op zijn naam
zou schrijven. In een boeidende en ener-
verende wedstrijd was het Martin Sa-
wicki die straight de hoofdprijs van 100
euro won. Proficiat.
Al met al was het een zeer geslaagd 14-
1 toernooi, waar tussen de partijen door

ook nog tijd was voor praatje. Hierbij
willen we ook het bedienend personeel
van entertainmentcentrum Snookertown
bedanken voor kun bediening en serv-
ice. Mede door jullie inzet is dit toernooi
succesvol verlopen.
Prijswinnaars
1. Martin Sawicki
2. Tim Jonkman
3. Maurice Houben
4. Mark Bongaerts
5  Manuel Laan 
5. Dennis Rosendaal
7. Mark Blom 
7. Stravros van de Kerkhof

Belangrijk
Op 31-05 aanstaande is de laatste dag
dat je je team kan laten inschrijven voor
de poolcompetitie 2009/2010. Daar-
om vraagt het RPC bestuur aan alle
teamcaptains om tijdig je  team in te
schrijven en niet te wachten tot het 31
mei is. De organisatie wil gezien de

voorbereidingen op het nieuwe poolsei-
zoen hierover zo snel mogelijk duidelijk-
heid verkrijgen. Alvast vriendelijk be-
dankt voor de medewerking.

Vereniging 't Klötske organiseert op 2 en
3 mei de Limburgse finale Lady Cup.
Plaats van handeling is café-feestzaal 't
Ven aan Straelseweg 359 te Venlo. Iede-
re deelneemster speelt haar eigen moy-
enne en de daaraan gekoppelde caram-
boles. Aanvang op zaterdag en zondag

11.00 uur. 
Naam Vereniging District Gem Car Bijz

1. Toos de Rijck De Jordaan Venlo 1.33 44

2. Stefanie Valckx Inaborg Venlo 0.98 33

3. Elfriede Achten Vors Venlo 1.38 44 Res

4. Maddy Zeguers Maarland Maastricht 0.89 33

5. Miranda Hegt Op de Bosch Maastricht 0.89 35

6. R. Goessens Maarland Maastricht 25 Res 

7. Ciska Suttak 't Kempke Z-Limburg 1.46 47

8. Chantal Arntz 't Kempke Z-Limburg 1.05 35

9. Sonja Elteren Amstenrade Z-Limburg 0.88 31 Res
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IN MEMORIAM HENRI IDING
28 december 1942 - 31 maart 2009

Begin van het seizoen 2008 – 2009 nam
Henri nog fanatiek deel aan de competitie,
doch de laatste wedstrijd had hij last van
rugklachten. Volgens Henri kwam het door
de opknapwerkzaamheden aan de wo-
ning van zijn dochter, doch later bleken de
klachten van ernstiger aard.
Op 23 september 2008 speelde hij samen
met zijn maatje Henk van Dooren en Sjaak
Bierens zijn laatste competitiewedstrijd in
de B1 klasse voor biljartvereniging D’n En-
gel tegen De Zwaan uit Son.
Nadat in Hapert op De Lemelvelden het bil-
jartcentrum was geopend in september
1995, meldde Henri zich op 20 juni 1997

aan bij vereniging D’n Engel, samen met zijn maatje Henk. 
In de loop der jaren werd hier door de teamleden van B1 fanatiek getraind
en de donderdagavond, hun vaste oefenavond, was elke week een feest.
Door de aanwezigheid van het biljartcentrum werd D’n Engel de mogelijk-
heid geboden diverse Nederlandse kampioenschappen, regio- en distric-
twedstrijden te organiseren. Ook daar was Henri altijd van de partij om een
handje te helpen door het schrijven of tellen van de wedstrijden en mocht de
vereniging onverhoopt vast zitten, omdat andere leden niet konden of af-
meldden, dan stond Henri toch weer klaar om die plaats op te vullen. In de
afgelopen jaren werden de programmaboekjes voor de Nederlandse kam-
pioenschappen door hem samengesteld. Dit was voor het laatst nog in janu-
ari 2008 bij het NK driebanden klein eerste klasse in de nieuwe thuisbasis
‘t Huukske in Hapert.
Onlangs werd hij nog gekozen als lid van de kascommissie en tijdens een
bezoek aan zijn ziekbed enkele weken geleden, vroeg hij nog, wanneer de
kascontrole moest plaatsvinden. Helaas kan biljartvereniging D’n Engel van
zijn diensten geen gebruik meer maken, doch wij zijn Henri zeer dankbaar
voor hetgeen hij in de afgelopen jaren heeft gedaan voor de vereniging. De
biljartvereniging en zijn teammaten driebanden B1 zullen hem missen.
Maar Henri zal zeker worden gemist door Jeanny en Carol, die wij heel veel
sterkte toewensen de komende tijd. 

District Oss

Afscheid Conny van der Horst als
jeugdcoördinator 
Conny van der Horst heeft besloten het coördinatorschap van de jeugd over te laten
aan haar vervanger Peter Huvenaars. Enkele jaren geleden nam zij deze taak op
zich en heeft dat, tot aan de plotselinge dood van haar man Bert, altijd met bijzon-
der veel plezier en toewijding gedaan.  
Districtsvoorzitter Rémi Janssen bedankte Conny voor alles wat ze in de afgelopen ja-
ren voor de jeugd heeft betekend en wenste Peter veel succes en plezier toe in zijn
nieuwe functie.

Rémi Janssen overhandigt Conny van der Horst een bos bloemen als dank voor
haar werk voor de jeugd van het district Oss. In het midden de nieuwe jeugdco-
ördinator Peter Huvenaars.

Finale is op 15 mei in De Tapperij te Deurne-Zeilberg

Eerste Pieter Martens Memorial 
driebandentoernooi van start gegaan

Ter nagedachtenis aan de twee jaar gele-
den overleden Pieter Martens wordt er in
zijn clublokaal De Tapperij in Deurne-Zeil-
berg vanaf maandag 27 april een drie-
bandentoernooi georganiseerd.
Aan deze eerste Pieter Martens Memorial
doen 45 liefhebbers mee. Twintig biljar-
ters treffen elkaar op de matchtafel en op
de kleine tafel zijn 25 deelnemers. Ieder-
een speelt, verdeeld over twee avonden,
in totaal vier partijen in de poulefase. De
beste acht op het grote biljart en de sterk-
ste acht van het kleine biljart strijden op
vrijdag 15 mei om de titels. Doordeweeks,

aanvang 19.30 uur, wordt er gespeeld op
maandag 27 april, donderdag 30 april,
vrijdag 1 mei, maandag 4 mei, donder-
dag 7 mei, vrijdag 8 mei en maandag 11
mei. Op de zaterdagen 2 en 9 mei is de
start om 13.00 uur. De slotavond op vrij-
dag 15 mei begint om 19.30 uur. Er
wordt een handicapsysteem gehanteerd
om zoveel mogelijk deelnemers kans te
bieden op succes. Met 35 caramboles is
Anno de Kleine degene met de meeste
treffers. De Helmonder heeft wel als voor-
deel dat De Tapperij het biljartcentrum is
waar hij zijn oefenavonden heeft. 

Anno de Kleine 

IN MEMORIAM JO GRAAFMANS  
1926-2009                                                                          

Jo Graafmans was de perfecte vereni-
gingsman en  is 82 jaar geworden,
waarvan minstens 50 lid van BV de Poe-
dels uit Hilvarenbeek en o.a. vele jaren
een bestuursfunctie vervulde. In 1990
werd BV de Toerist opgericht uitkomend
onder de vlag van de KNBB. Deze vere-
niging startte ook met een driebandente-
am en dat was een kolfje naar zijn hand.
Maar dit was nog niet genoeg voor Jo.
Later werd hij ook nog eens lid van BV
Tivoli te Tilburg, een vereniging uitko-

mende in de recreantencompetitie van de KNBB. Behaalde individu-
eel veel titels of met zijn team in de diverse competities. Hulp vragen
bij organisatie van voorrondes en/of finales was nooit tevergeefs.
Zondags niet, dat was familiedag, een uitgebreid gezin met vele kin-
deren, achterkleinkinderen,  waarvan hij eindeloos genoot.                

Een  hoogtepunt was het kampioenschap van zijn driebandenteam (seizoen
2004/2005) en dat terwijl het lichaam al begon te protesteren. Jo was vin-
dingrijk, zijn “stoot”arm kon hij niet meer op hoogte krijgen waarbij nogal
eens zijn heil gezocht werd in een losse band oplossing. De lengte van zijn
partijen duurde langer maar geen enkele tegenstander die daar moeite mee
had, blij was men om Jo nog steeds als tegenstander aan te treffen. Jo had
het ook in de gaten als men er geen respect voor had. In zijn beste jaren kon
Jo de ballen goed “wegstoppen”, maar de techniek liet hem in de steek. Als
hij een tegenstander trof die hem wel eens even de oortjes zou wassen ging
hij over op een extra vertragingstactiek en werd de tegenstander  radeloos.
Het seizoen ten einde: hoe kom ik de zomer door. Een dringend beroep  op
zijn vereniging: bezig  blijven. Organisatie van het open Toerist toernooi was
hem nog niet genoeg. Hoogtepunt: het begin van het zojuist afgelopen bil-
jartseizoen: ondanks lichamelijke gebreken, na twee dagen biljarten tijdens
de districtsfinale vierde klasse libre op een kansrijke positie om afgevaardigd
te worden naar de regiofinale. De finale was in Kerkrade: hoe moest hij daar
komen. Jo stond na dag één met drie punten bovenaan: “het zal toch niet
waar zijn”. Avond duurt zo’n 5 uur, een korte nachtrust en weer die reis naar
Kerkrade, teveel van het goede! Start: zaterdag 10.00 uur  tot 19.00 uur.
Wedstrijdschema: twee partijen achter elkaar spelen. Op zaterdag was Jo
werkelijk gesloopt maar voordat hij in de auto in slaap viel merkte hij nog op:
“Morgen fop ik er nog eentje” en ook dat gebeurde. Jo eindigde als voor-
laatste. Na dit evenement ging het snel bergafwaarts. De competitie kon nog
afgewerkt worden maar geheel tegen zijn gewoonte in meldde hij zich af
voor de PK’s van de Hilvarenbeekse Biljartbond en Open Toerist Kampioen-
schap, dat was een teken aan de wand. Op 15 april: algemene ledenverga-
dering van BV de Toerist zou in het teken staan van Jo Graafmans: zonder dat
hij er iets wist zou hij benoemd worden tot erelid van de vereniging.  Om
11.00 uur bereikte de vereniging het bericht dat Jo was overleden. Jo werd
derhalve tijdens de vergadering postuum gedecoreerd voor alle bewezen uit-
zonderlijke diensten voor de vereniging. “Een geliefd mens gaat niet dood”
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Maandelijks vlijmscherpe jubileumaanbiedingen

Biljart Boetiek in Bergen op Zoom
bestaat twintig jaar

Jaqueline en Ton van Halem leveren al jaren kwaliteit en service op velerlei gebied.

Voor veel biljartliefhebbers is De Biljart Boetiek aan het Emmaplein 28 te
Bergen op Zoom geen onbekend adres. Jaqueline en Ton van Halem zijn
daar de bekende gezichten. Zij leveren al jaren kwaliteit en service op ve-
lerlei gebied. Dit jaar is voor hen een feestjaar, het bedrijf bestaat namelijk
twintig jaar!

Toen Ton en Jaqueline in 1989 het initia-
tief namen om op eigen kracht een bil-
jarthandel te beginnen, was er nog geen
sprake van de winkel aan het Emma-
plein. Ton ging dagelijks de baan op om
zijn klanten te bezoeken. Werkend van-
uit een woonhuis groeide de onderne-
ming snel en toen een goed jaar later
hun oog viel op het winkelpandje aan
de Jan de Witstraat 2 was de beslissing
snel genomen. Ondanks dat het echt-
paar het daar prima naar hun zin had,
werd winkeltje al snel te klein. Met het
betrekken van het aangrenzende pand

aan het Emmaplein 28, werden sport-
prijzen aan het assortiment toegevoegd.
Dat bleek een goede beslissing, want
naast biljart en dartsfanaten bezoeken
nu ook veel mensen uit andere takken
van sport de Biljart Boetiek. 
Klantgericht werken
In de loop der jaren hebben Ton en 
Jaqueline een goede naam verworven in
de biljartwereld. De basis hiervan is zo-
als ze zelf beamen, klantgericht werken
en doen wat je beloofd hebt. Daarbij is
het leveren van kwaliteit tegen een rede-

lijke prijs van essentieel belang. Waar
de klanten ook om vragen op biljart en
dartsgebied, de Biljart Boetiek levert het.
Of het nu gaat om een nieuw of gebruikt
biljart, een krijtje of een nieuwe keu, men
staat altijd voor de klanten klaar. Ook is
het mogelijk een biljart voor korte of lan-
gere termijn te huren. “Belangrijk is ook
de nazorg. Je kunt wel een biljart plaat-
sen, maar de klant moet ook de garantie
hebben dat het goed onderhouden
wordt en dat je bij eventuele problemen
zowel op korte als op lange termijn snel
ter plaatse bent om een en ander op te
lossen” beaamt Ton. Hoewel het normale
werkgebied zo ongeveer tussen Den
Haag en Maastricht ligt, wordt er ook
met regelmaat daarbuiten gewerkt. On-
langs werd nog een biljart geplaatst bij
een klooster in de Ardennen. In de loop
der jaren zijn er ook wel extreme klussen

geklaard. Zo werd een dakkapel verwij-
derd om met een kraan een biljart op de
bovenverdieping te plaatsen. In Hulst
moest er eveneens een kraan aan te pas
komen om drie biljarts vanaf een boven-
verdieping te halen en deze elders weer
te installeren. Om aan de steeds toene-
mende vraag te voldoen, wordt er niet al-
leen vanaf ’s-morgens heel vroeg, maar
ook dikwijls ’s-avonds laat nog gewerkt.
Ton en Jaqueline doen dat echter graag
en met een flinke dosis toewijding. Enke-
le maanden geleden werd nog een nieu-
we bus aangeschaft waarmee zonder
problemen meerdere biljarts kunnen wor-
den vervoerd. 
Om de biljarters ook te laten profiteren
van dit jubileumjaar heeft de Biljart Boe-
tiek maandelijks spetterende aanbiedin-
gen, welke via een advertentie in deze
krant worden gepresenteerd.

Luxe keukoffer met slot
Voor 2 keus en 4 toppen en handige opbergvakjes

Nu met set manchetknopen
Keuze uit drie prints (los verkrijgbaar voor € 9,50)

Emmaplein 28 • 4615 KK Bergen op Zoom
Tel: 0164 - 24 41 64 • Fax: 0164 - 23 09 98

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

OPENINGSTIJDEN: 
ma. van 13.00-17.30 uur,

di. t/m vrij. van 11.15 
tot 17.30 uur

za. van 10.00-16.00 uur,
verder volgens afspraak

De Biljart Boetiek bestaat 20 jaar
Feest met ons mee..... De gehele maand mei

€49,50Samen voor

Eredivisie topteam

Paul Wissink Keukens bedankt!
Drie jaar geleden heeft Paul Wissink van het gelijknamige Paul Wissink Keukens
zonder enige aarzeling de sponsoring voortgezet van het vroegere Preciform
topteam. De formatie van de eredivisionist dreigde destijds uit elkaar te vallen,
maar door een enthousiaste Paul Wissink als nieuwe hoofdsponsor kon het team
verder gaan in Doornenburg, bij café-biljart Kort Oisterwijck. 
Er zijn nu drie jaar voorbij en helaas heeft de kredietcrisis ook voor Paul Wissink
Keukens gevolgen gehad. Gelukkig is inmiddels de lucht geklaard en kan Paul
Wissink via een doorstart zijn geliefde werk als keukenspecialist voortzetten.
Paul heeft ervoor gekozen voorlopig de sponsoring op een laag pitje te zetten.
Namens de spelers en teamleider van het topteam bedanken wij Paul van harte
voor de afgelopen drie jaar en wensen wij hem alle goeds toe voor de toekomst.
Michel van Silfhout
Jos Bongers
Freek Ottenhof
Bart Kablau

www.debiljartballen.nl
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Kaarten geschud in eredivisie driebanden

Frans van Kuyk dit seizoen voor
tweede keer naar 3.333
In het laatste competitieweekend van de
eredivisie driebanden heeft Kaleidosco-
pe Gift-Wrap zich ten koste van Snellen
Recycling weten te verzekeren van een
plaats bij de play-offs. Voor Auto
Noordhoek is definitief het doek geval-
len. De ploeg uit Sprundel verdwijnt sa-
men met De Uitspanning uit de hoogste
klasse. In Waalwijk bewees Frans van
Kuyk zijn klasse, door in vijftien om-
lopen (3,333) met 50-26 van dorpsge-
noot Gerwin Valentijn te winnen. Dit
was overigens de tweede keer deze
competitie dat de Willebrorder een par-
tij in vijftien beurten won. In december
was Jean-Paul de Bruijn het slachtoffer.
Een dag later won de tweede man van
Crystal Kelly met een gemiddelde van
2.777 van Johann Schirmbrand.
Snellen Recycling - 
Nedglas 2 – 6
In Zundert verloor Snellen Recycling twee
peperdure punten aan Nedglas en ver-
speelde daarmee een plaats in de play-
offs. Voor de gastheren kwam Peter Ceu-
lemans tegen Frank Martens (serie van
11) in 32 pogingen tot een 50-33 over-
winning en moest Harrie van de Ven de
eer met 46-50 aan Jack Wijnen laten.
Een goed spelende Jan Arnouts kon ook
niet voorkomen dat Ad Broeders na 35
beurten een 42-50 winst pakte. Roland
Forthomme kwam helemaal niet in zijn rit-
me en moest Arie Weijenburg met 32-50
(38) voor laten gaan. 
Van Donge & De Roo - 
Delta Frans Bevers 5 – 3
Het was Dick Jaspers die in Barendrecht
de kroon spande. Middels een serie van
16 kwam hij in 27 beurten tot een 50-26
overwinning op Jean-Paul de Bruijn. Ad
Koorevaar bezorgde Glenn Hofman een
50-21 nederlaag, terwijl Blomdahl aan
de meet een treffer tekort kwam tegen Ed-
dy Leppens (49-50). Mede dankzij de re-
mise die Jean van Erp tegen Peter de Bac-
ker uit het vuur sleepte bleven de punten
voor Van Donge en De Roo behouden.

Crystal Kelly - 
Maas/Las Montage 8 – 0

In Castle City te Waalwijk werd het pu-
bliek weer getrakteerd op een middag
topdriebanden. Raymond Ceulemans
had zijn handen vol aan Martin van der
Spoel, maar bracht zijn missie met 50-45
tot een goed einde. Eerder had Raimond
Burgman in 28 omlopen met 50-28 afge-
rekend met Christ van der Smissen. In de
eerste vier beurten zag Frans van Kuyk
zijn plaatsgenoot Gerwin Valentijn op
een 10-13 voorsprong komen. De vier
daaropvolgende beurten kreeg de partij
een beslissende wending. Van Kuyk nam
met 12-1-6 en 2 duidelijk afstand. Door
de vier missers van Valentijn kwam de
stand op 31-13. Na een poedel nam Van
Kuyk de productie weer op en speelde in
beurt vijftien zijn bord vol. Het resultaat:
een 50-26 overwinning, een serie van
twaalf en een gemiddelde van 3.333.
Ook Frédéric Caudron zag zijn tegen-
stander Barry van Beers in de beginfase
afstand nemen. Met een sterk eindschot
kwam de Waalwijkse kopman na 30
beurten met 50-31 toch als eerste aan.
Auto Noordhoek  - 
A1 Biljarts 2 – 6
Met het 2-6 verlies tegen mede degrada-
tiekandidaat A1 Biljarts was het verdwij-
nen uit de eredivisie voor Auto Noord-
hoek een feit. Jack van der Steen bleef
met 31-50 uit 34 tegen Dick van Uum
achter. Kay de Zwart kreeg van Nick Zuij-
kerbuijk een paar kansen meer, maar
moest het toch met 37-50 ontgelden. Ook
Roland Uytdewillegen moest buigen, met
39-50 was Johann Schirmbrand te sterk.
De 50-42 zege die Francis Forton in 30
beurten op Michael Nillson behaalde kon
het team uit Sprundel niet meer redden.
Delta/Frans Bevers - Snellen
Recycling 3 – 5
De 3-5 zege die Snellen Recycling in
Sluiskil op Delta/Frans Bevers behaalde
kon niet voldoende meer bijdragen om
alsnog een plaats in de play-offs te be-
machtigen. Jeffrey Jorissen van de thuis-

In Waalwijk bewees Frans van Kuyk zijn klasse met 3.333

club wist in 49 beurten op gelijke hoogte
met Jan Arnouts te blijven. Peter de Bac-
ker(1.851) gaf Harrie van de Ven geen
schijn van kans en zegevierde met 50-25
uit 27. Jean-Paul de Bruijn kon op eigen
bodem geen vat krijgen op Peter Ceule-
mans en ging in 37 beurten met 33-50 het
schip in. Met Eddy Leppens ging het ook
al mis. Van zijn landgenoot Forthomme
kreeg hij een 25-50 (22) nederlaag toe-
bedeeld.
A1 Biljarts - 
Crystal Kelly 4 – 4
In Apeldoorn wist A1 Biljarts een puntje te
ontfutselen bij Crystal Kelly. Het lukte Nick
Zuijkerbuijk daar om Raimond Burgman
met 50-47 uit 39 achter zich te houden.
Addy Wienk ging onderuit en zag de
winst met 27-50 naar Raymond Ceule-
mans gaan. Zeer verrassend bleef Micha-
el Nillson met 1.724 de baas over Frédé-
ric Caudron en won met 50-35. Eerder
had Johann Schirmbrand kennis gemaakt
met de vorm van Frans van Kuyk. On-
danks een serie van elf en een gemiddel-
de van 1.777 zag Schirmbrand de winst
in achttien beurten met 32-50 naar Van
Kuyk (2.777) gaan.
Maas/Las Montage - 
Van Donge & De Roo 4 – 4
Ook voor Maas/Las Montage was er een
succesje. Aan de Kanariestraat in Sint Wil-
lebrord werd met 4-4 gelijk gespeeld te-
gen Van Donge & De Roo. Winst was er
voor Martin van de Spoel, die Ad Koore-
vaar met 50-26 (27) voor bleef en Christ
van der Smissen, die met 50-33 van Jean
van Erp won. Zoals verwacht, kon Ger-
win Valentijn geen vat krijgen op Dick Jas-
pers en verloor met 32-50. Barry van
Beers gaf Torbjörn Blomdahl flink tegen-
stand maar kon niet voorkomen dat de
winst met 41-50 uit 24 naar de Zweed
ging. 
Nedglas - Twentevisie 7 – 1
Nedglas bleef in Oosterhout Twentevisie
ruim voor. Ad Broeders had eerder dan
Erwin van den Heuvel zijn bord vol en
won met 50-45. Jack Wijnen speelde in

32 beurten tegen Dave van Geel naar
een 50-40 overwinning en Arie Weijen-
burg tekende ook nu weer voor winst. Met
50-49 uit 32 was hij net iets beter dan
Christian Rudolph. Frank Martens zag Da-
ve Christiani een serie van tien produce-
ren maar wist toch remise te bereiken. 
Eindstand
Team Gesp. Punten

1  Van Donge & De Roo 22 40
2  Crystal Kelly 22 37
3  Delta - Frans Bevers 22 28
4  Kaleidoscope Gift-Wrap 22 25
5  Snellen Recycling 22 24
6  Dekker Keukens 22 22
7  Maas/Las Montage 22 21
8  Twentevisie 22 20
9  Nedglas 22 17
10 A1 Biljarts 22 15
11 Seat Auto Noordhoek 22 10
12 De Uitspanning 22 5

Tweede divisie driebanden poule 4

Peter van de Laar Schadeauto’s en
Onderdelen heeft langste adem

Speelronde 19. BC Tegelen – Pierre de
Jonge 8-0. Michael Schlieper 0.945 en
Rob Mans 0.909 gaven het goede voor-
beeld. Burgmans – Peter van de Laat
Schadeauto’s en Onderdelen 0-8. Met
Peter van den Heuvel 1.000. Piet Volle-
berg 0.909, Bart van Hove 0.875 en
Peter Heerkens 0.869 kwamen de
gasten tot een teammoyenne van 0.909. 

Speelronde 20. Teleng – BC Tegelen 3-
5. Guy Grenier redde de eer via 1.111.
Lutz Heller bleek met 0.930 de beste bij
de bezoekers. Peter van de Laar Scha-
deauto’s en Onderdelen – Baderie Pee-
ters E.L. 6-2. Bart van Hove 1.296 en Pe-
ter Heerkens 1.142 kwamen sterk voor
de dag. Paul Bruijstens toonde zich bij
team Peeters een sterke invaller met

Kampioen Peter van de Laar Schadeauto’s en Onderdelen met vlnr: Peter van
den Heuvel, Hans Vermulst, Bart van Hove, Sjef van den Heuvel, Peter Heerkens
en Piet Volleberg

1.166. 
Speelronde 21. BC Tegelen – Peter van
de Laar Schadeauto’s en Onderdelen 6-
2. In deze topper lieten Rob Mans 1.212
en Michael Schlieper 1.093 er geen
gras over groeien. Peter van den Heuvel
bleef Paul Savelkoul vijf caramboles voor
en verhinderde daarmee de 8-0. 
Speelronde 22. Peter van de Laar Scha-
deauto’s en Onderdelen – Boers en Roo-
senboom 4-4. Peter Heerkens bracht de
thuisploeg dankzij een fraai moyenne
van 1.111 aan de leiding. Het werd
weer gelijk want Bart van Hove ging
onderuit tegen Richard Staal. De span-
ning steeg verder toen Piet Volleberg via
24-40 (37) royaal boog voor Maurice

Hubar. Met 2-4 als achterstand moest Pe-
ter van den Heuvel winnen om de Bakel-
se formatie het kampioenschap te bezor-
gen. Van den Heuvel, die een sterk sei-
zoen speelde, stelde ook nu niet teleur en
haalde het met 35-26 na 48 beurten te-
gen Charlie de Boer. De Beer – BC Tege-
len 2-6. Bij de bezoekers gooiden Paul
Savelkoul 0.972 en Michael Schlieper
met serie van tien hoge ogen. De gasthe-
ren hadden met Erik van Loon een win-
nende kopman van 1.111 en daar was
Rob Mans via 0.944 niet tegen opge-
wassen. BC Tegelen eindigde de compe-
titie als tweede. De Limburgse formaties
van Van Rijsselt en Reuver '03 doen een
stapje terug.

Tweede divisie driebanden
poule 4
Seizoensrecords bij
Jeto in Tilburg
Pierre de Jonge – Geld en Woning 2-6.
Deze wedstrijd op donderdag 16 april
leverde een unieke partij op tussen Jan
van den Ouwelant en Erwin Hens. Van
den Ouwelant ging met tien van acquit
en na zes beurten was de stand 23-1 in
het voordeel van de thuisspeler. Even la-
ter toverde Hens echter een bijzondere
serie op de matchtafel. In biljartcentrum
Jeto te Tilburg presteerde Erwin Hens het
om een reeks van achttien te scoren. Een
record in de tweede divisie. Toch bleek
dit niet het enige opmerkelijke feit. Na
slechts 21 beurten stond er een 40-30
eindstand op het scorebord. Dat bete-
kende voor winnaar Jan van den Ouwe-
lant via 1.904 ook een verbetering van
het bestaande seizoenrecord. Erwin
Hens trok dus ondanks 1.428 aan het
kortste eind. 
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Vierde divisie driebanden poule 12

BC Tegelen 2 glansrijk kampioen

Speelronde 23. De Tapperij/De Peel –
Van Hulst 4-4. Hennie van Moorsel
0.657 en serie van zes bleef Wim Hou-
braken één carambole voor. DAB 2
Geldrop – Didden Distributie 0-8. Wim
Gosen verloor ondanks 0.628 want
Hans Paashuis realiseerde 0.714. Beste
speler was Hennie Peeters met 0.909.
De Zwaantjes '82/4 – BC Tegelen 6-2.
Kopman Christ van der Heijden had na
dertig beurten eveneens dertig treffers
en Leon Mans was daar met een totaal
van achttien niet tegen opgewassen. Jan
van Extel 0.607 ging onderuit tegen de
0.892 van Leon Mans. Johnny van Me-
lis boekte 0.675. 
Speelronde 24. Van den Berg Biljarts 2
– De Zwaantjes '82/4 1-7. Een on-
waarschijnlijk goede partij tussen Eric
van Thiel en Christ van der Heijden. Na
maar twintig beurten gaf het scorebord
21-30 aan en dat betekende 1.050
voor Van Thiel en liefst 1.500 voor Van
der Heijden. Het seizoenrecord in de
vierde divisie staat overigens op 1.578.
Jaco van der Ven en Jan van Extel deel-
den via 0.609 de punten. Johnny van
Melis was nu goed voor 0.641. Didden
Distributie – Van den Berk Assurantiën 2-
6. Hennie Peeters 0.600 bleek de min-
dere tegen de 0.666 van Edwin van
den Boom. BC Tegelen 2 – De Tappe-
rij/De Peel 8-0. De thuisploeg speelde
als een waardig kampioen. John van
Tienen 0.789, Noud van Haren 0.714,
Cock Ooms 0.423 en Louis Beekhuijzen
0.645 realiseerden een teamgemiddel-
de van 0.613. 
Speelronde 25. DAB 2 Geldrop – BC Te-

gelen 2-6. Namens de gasten drie sterke
optredens: Huub Leijendeckers 0.833,
Tom Smaak 0.694 en Leon Mans
0.638. De Tapperij/De Peel – Didden
Distributie 4-4. Jan van Geffen zette
0.833 in de boeken. 
Speelronde 26. LedNed/De Peel – De
Tapperij/De Peel 6-2. Eric Vanderplaet-
sen 0.750 en Paul van Rooij 0.694 le-
verden de beste partijen af. BC Tegelen
– Van den Berk Assurantiën 6-2. Edwin
van den Boom redde met 0.697 de eer
voor de gasten. BC Tegelen 2 – Van den
Berg Biljarts 5-3. John van Tienen en
Noud van Haren wonnen met het kleinst
mogelijke verschil. 

Christ van der Heijden: moyenne van
1.500

Kampioen BC Tegelen 2 met vlnr: Henk Schattefor, Cock Ooms, John van Tienen
en Noud van Haren

Eerste divisie driebanden poule 1

Particolare handhaaft zich en Dar-
ten-Biljarten.nl te sterk voor Corfu
Speelronde 19. De Tipmast/De Vracht-
kar – Particolare 6-2. Johan Loncelle, se-
rie van tien, versloeg Rudy de Laet met
45-32 na 32 beurten. Dat leverde moy-
ennes van 1.406 en 1.000 op. Corfu –
Hultermans 6-2. Freddy Staelens maakte
namens de thuisploeg een reeks van
acht. Darten-Biljarten.nl – Eekhoorn 3-5.
Stefan Hetzel maakte drie caramboles te
weinig tegen Rini Boeren: 42-45 (41).
Markus Galla had aan 1.148 onvol-
doende want Eddy Willems realiseerde
1.666. Wim Vredeveldt won met twee
treffers verschil van Harrie Cas gezien
de 45-43 (44) score. 
Speelronde 20. La Plaza Hoensbroek –
De Tipmast/De Vrachtkar 4-4. Johan
Claessen werd overdonderd door Johan
Loncelle, die de 45 treffers al na negen-
tien pogingen bij elkaar had: 2.368. Je-
an Bessems bleek niet opgewassen te-
gen het gemiddelde van 1.285 en reeks
van elf van Rik van Beers. Victoria – Cor-
fu 2-6. Therese Klompenhouwer ging
met 43-45 na 42 omlopen onderuit te-
gen Michel van Camp, serie van tien.
Particolare – Darten-Biljarten.nl 4-4. Wil-
co van Wijk won bij de thuisploeg via
1.046 en Wim Vredeveldt was namens
de bezoekers succesvol met hetzelfde
moyenne. 
Speelronde 21. La Plaza Hoensbroek –
Particolare 6-2. In dit sleutelduel had Jo-
han Claessen onvoldoende aan 1.555
want Rudy de Laet behaalde 1.666 te-
gen hem. Bij de Limburgers zette Roy
Zielemans 1.551 in de boeken. De Tip-
mast/De Vrachtkar – G&G Oss 2-6. Jo-
han Loncelle redde de eer middels

1.666. Voor de gasten realiseerde Bert
Pijnenburg een serie van dertien en Riny
Zwiers was goed voor 1.250. Corfu –
Eekhoorn 6-2. Michel van Camp 1.285,
Freddy Staelens 1.022 en Marijn Schel-
lekens 0.775 bleven aan de goede kant
van de score. Eddy Willems redde de
eer. Jumbo Warmond – Darten-Biljar-
ten.nl 3-5. Uitblinker was Torsten Frings
met een gemiddelde van 1.956. Markus
Galla kwam ondanks 1.097 niet verder
dan remise.    
Speelronde 22. Darten-Biljarten.nl –
Corfu 8-0. Wim Vredeveldt bleek met
1.250 de beste van iedereen. Stefan
Hetzel 1.153 en Torsten Frings 1.071
bleven daar overigens niet ver van ver-
wijderd. Darten-Biljarten.nl eindigde als
middenmoter en Corfu besloot het be-
wogen seizoen met de vierde plaats van
onderen. Over vijf maanden maakt
Huub Wilkowski zijn opwachting voor
het team van Wapen van Eerschot uit
Sint-Oedenrode. Hultermans – De Tip-
mast/De Vrachtkar 4-4.Johan Loncelle
1.022 en René Peters zorgden namens
de gasten voor de remise. 
Particolare – Jumbo Warmond 6-2. In de
beste wedstrijd van het seizoen verze-
kerde Particolare zich van klassenbe-
houd. Wilco van Wijk 1.184 en Marcel
van Berkel 0.957 zetten de 4-0 voor-
sprong op het bord en daarmee was
handhaving verzekerd. Rudy de Laet
deed er vervolgens met 1.285 nog een
schepje bovenop. Als derde van onde-
ren zien we Particolare volgend seizoen
als ongewijzigd team weer terug in de
eerste divisie.

Johan Loncelle: competitiegemiddelde van 1.551. Foto: Frank Sanders,
www.quadphotos.euTweede divisie driebanden poule 3

Zege bij Derks Optiek levert DBL
Hol. Mineraal titel op
Speelronde 19. Thekes Herpen – Sport-
centrum Flash 8-0. De thuisploeg kwam
tot een teammoyenne van 0.949 dank-
zij: Erwin Vos 1.081, Gerrit van Lent
1.060, Ton de Keijzer 0.930 en Harrie
Janssen 0.777. De Westhoek/Polonia –
Wapen van Eerschot 4-4. Daniel van
der Geld realiseerde namens de degra-
dant 1.060 en een serie van tien. 
Speelronde 20. Derks Optiek – Interproff
Bouw 6-2. Kopman Jan Roelofs was in
eigen huis goed voor veertig uit veertig.
Bij de gasten produceerde Frank Speck-

mann 1.081. Wapen van Eerschot –
Thekes Herpen 2-6. Beste speler was Ton
de Keijzer die precies 1.000 behaalde. 
Speelronde 21. DBL. Hol. Mineraal –
Wapen van Eerschot 6-2. Fabian Blon-
deel bleek met 1.111 de beste van ie-
dereen. Bij de bezoekers redde Ad
Heesakkers via 1.093 de eer. 
Speelronde 18. Derks Optiek – DBL Hol.
Mineraal 2-6. In deze uitgestelde topper
sleepten de bezoekers uit Lochem de titel
binnen. Jurgen de Ruyter verloor in bil-
jartcentrum Kort Oisterwijck te Doornen-

burg met 33-35 van Harm Klok. Joop
Baars maakte vier caramboles te weinig
tegen Henri Tilleman. De 0-4 tussenstand
betekende dat het kampioenschap voor
DBL Holland Mineraal zeker was. Jos
Derks wees vervolgens met 1.166 moy-
enne Ronny Hazewinkel terug. Het duel
tussen de kopmannen Jan Roelofs en Fa-
bian Blondeel kreeg een 33-40 eind-
stand na veertig pogingen. Daarna was
het feest voor DBL Holland Mineraal en
de supporters uit Lochem. Ambitieus zijn
ze daar in ieder geval want in het sei-
zoen 2007-2008 speelde men nog in de
derde divisie. 
Speelronde 22. Sportcentrum Flash –
Interproff Bouw 6-2. Gert-Jan Esvelt zette

1.029 op het bord. Rembrandt – Thekes
Herpen 5-3. Eerste man Stefan Spilleman
had de veertig punten na 39 beurten bij
elkaar (1.025). Op de vierde positie
bleef Eric Eikhof daar via 0.921 niet veel
bij achter. Voor de Brabantse gasten was
Erwin Vos middels 1.052 succesvol. Wa-
pen van Eerschot – aMate 3-5. Gijs van
Aarle 1.054 maakte één carambole te
weinig tegen Flor de Wambersie 1.081.
De Dieze – DBL Hol. Mineraal 6-2. Bij de
kampioen was er de jus duidelijk af. De
wedstrijd tussen Carambole en Derks
Optiek werd op verzoek van Derks (nog)
niet gespeeld. De Westhoek/Polonia de-
gradeert als enige.
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DBL Holland Mineraal

Wij danken onze supporters, sponsoren en leden voor hun ondersteuning 
bij het behalen van het kampioenschap. 
Maar bovenal danken wij de sportieve teams uit de 2e divisie poule 3:  
Derks Optiek, Thekes Herpen, Sportcentrum Flash, S-S&P de Dieze, 
Wapen van Eerschot, Interproff Bouw, Carambole, Amate Communications,  
BC Ammerzoden, Rembrandt  en De Westhoek Polonia.

Fabian Blondeel,Henri Tilleman,Ronny Hazewinkel,Harm Klok,Dik
Kuiper, Jan Steintjes, Frans Suppers en Gerrit Buijs.

Sponsor
DBL 1

Landstitel naar Van Donge & De Roo
De Play-offs met als inzet het kampioenschap van Nederland behoren
weer tot het verleden. Zoals velen hadden voorzien werd het een finale
tussen Van Donge & De Roo en Crystal Kelly. Het was uiteindelijk Van Don-
ge & De Roo die met de hoogste eer ging strijken. Veel kritiek was er over
de planning van het programma, dat was samengesteld zonder rekening
te houden met de GP Dampoort (Masters) bij onze zuiderburen en de rela-
tieve lage bezoekersaantallen op de doordeweekse middagen. Het gevolg
hiervan was ondermeer, dat Frédéric Caudron als finalist en torenhoge fa-
voriet voor de GP Dampoort moest afmelden.

Crystal Kelly had zich voor de finale ge-
plaatst door eerst Delta/Frans Bevers in
Sluiskil met 3-5 te verslaan en daarna in
de thuiswedstrijd te Waalwijk met 8-0
duidelijkheid te verschaffen. In Sluiskil
zorgde vooral Henk Habraken voor
spektakel. De Brabander zag Raymond
Ceulemans in zes beurten op een 21-10
voorsprong komen, maar vocht terug en
lanceerde een ronde later een serie van
elf. Hij nam vervolgens het heft in han-
den om met 50-48 uit 30 de winst
binnen te halen. Peter de Backer die, vol-
gens eigen zeggen, door een vermeende
dwaling van de vrouwelijke arbiter uit
zijn concentratie was gebracht moest te-
gen Raimond Burgman met remise ge-
noegen nemen. Eddy Leppens kon erva-
ren hoe hij door zijn vriend Frédéric Cau-
dron met 47-50 werd verslagen. Dan
was er Jean Paul de Bruijn, die door
Frans van Kuyk(2.272) met 35-50 alle il-
lusies werd ontnomen
Een dag later, op dinsdag 14 april werd
vanaf 13.00 uur in Waalwijk gespeeld.
Raimond Burgman wist daar tegen Peter
de Backer op spectaculaire wijze een
22-40 achterstand om te buigen in een
50-49 (28) winst. Raymond Ceulemans
mocht van Henk Habraken, die in om-
loop 29 door de tijdslimiet ging, met 50-
45 de felicitaties in ontvangst nemen.
Frans van Kuyk lijkt zo langzamerhand
voor Jean-Paul de Bruijn een obsessie te
worden. De Willebrorder zette de partij
direct naar zijn hand. Duidelijk was dat
De Bruijn de situatie en zichzelf niet goed
onder controle had. Toen de man uit
Hulst in poging 16 zijn tweede caram-

bole miste maakte hij een brekende be-
weging met zijn keu. Gedurende de ver-
dere partij volgde meer voor zich zelf
sprekende reacties. Het werd na 33 beur-
ten 50-32 in voordeel van Van Kuyk.
Voor Eddy Leppens was het avontuur snel
ten einde. Van Frédéric Caudron (2.38)
kreeg hij een 21-50 nederlaag toebe-
deeld.
Van Donge & De Roo - 
Kaleidoscope Gift-Wrap
Van Donge & de Roo had in de thuiswed-
strijd nagenoeg geen moeite met Kaleido-
scope Gift-Wrap. Jean van Erp won met
50-33 van Jelle Pijl en Torbjörn Blomdahl
bleef Daniël Sanchez met 50-44 voor. Het
echte vuurwerk kwam van Dick Jaspers en
Martin Horn. Horn (1.923 en serie van
14) bracht Anno de Kleine aan het wan-
kelen en won met 50-29 uit 26. Met een
moyenne van 3.125 rekende Dick Jaspers
af met Tayfun Tasdemir. Jaspers kwam via
een serie van dertien in zestien beurten tot
een 50-13 overwinning.
De volgende dag had Van Donge & De
Roo een opperbeste uitgangspositie. Niet
alleen de 8-0 stond als een huis, maar ook
de caramboleverhouding van 200-119.
Toch had de latere kampioen het moeilijk.
Dick Jaspers kreeg een koekje van eigen
deeg en zag Tayfun Tasdemir in zestien
omlopen naar een 50-33 overwinning
spelen. Ook Jelle Pijl zorgde voor winst en
wees Jean van Erp met 50-46 terug. Nu
was het Daniël Sanchez die als eerste
aantikte en een 50-43 winst op Blomdahl
pakte. De Helmonder Anno de Kleine was
eveneens goed op dreef, maar kon niet
voorkomen dat de zege in 27 beurten met
48-50 naar Martin Horn ging. 
Finale
Crystal Kelly trok tijdens de eerste finale-
wedstrijd in het Waalwijkse Castle City
aan het langste eind en won met 5-3. Ra-
ymond Ceulemans moest daar de winst
met 36-50 aan Jean van Erp laten en Fré-
déric Caudron wist in 28 beurten tegen
Blomdahl op gelijke hoogte te blijven.
Raimond Burgman bleef Martin Horn (se-
rie 11) met 50-41 uit 31 voor en Frans
van Kuyk klopte dorpgenoot Jaspers in
26 beurten met 50-42.
De return in Barendrecht gaf een ander
beeld. Nu was Jaspers met 50-29 uit 25
de baas over Van Kuyk. Ook Horn kreeg
zijn revanche op Burgman en won met
50-43. Het was wederom Jean van Erp
die Raymond Ceulemans met gemiddel-
de van 1.724 te vlug af was (50-26). Het
37-50 verlies van Torbjörn Blomdahl te-
gen Caudron kon de feestvreugde bij Van
Donge & De Roo niet meer bederven. De
titel was binnen. 

Derde divisie driebanden poule 7

Scheers Bestratingen ongeslagen
kampioen

Speelronde 19. Scheers Bestratingen –
Thekes Herpen 2 8-0. Dennis Hoogakker
was met 0.875 iets te sterk voor de 0.800
van Geert-Jan Manders. André Nab pro-
duceerde 0.833 en Hans Scheers 0.731.
Rosmalen/De Hazelaar – De Veemarkt 8-
0. Peter Stuiver 0.853 en vooral Leo van
de Laar via 1.034 kwamen prima voor de
dag. Biljarts Hekerle Veemarkt – Auto-
schade Schreuder 6-2. Robert van Vee-
nendaal was de beste van iedereen
middels 0.760. 
Speelronde 20. Autoschade Schreuder –
Pegra Oss 6-2. Joep van de Ven 0.857,
Micha van Bochem 0.760 en Ruud Wil-
lemsen 0.714 bleven aan de goede kant
van de score. De Veemarkt – Scheers Be-
stratingen 0-8. André Nab 0.875 en
Hans Scheers 0.857 waren de besten.
Thekes Herpen 2 – Biljarts Hekerle Vee-
markt 6-2. Frits Klomp redde de eer met
vijfendertig caramboles na vijftig beurten.
Diamant Sint-Oedenrode – Rosmalen/De
Hazelaar 4-4. Pieter Hulsen bleek bij de
thuisploeg ongenaakbaar. Zijn dertig tref-
fers na slechts 23 pogingen leverden hem
een gemiddelde van 1.304 op. The-
kes/Genea – De Laat 2 2-6. Dick Schluter
realiseerde een serie van acht maar ver-
loor toch van de 0.921 van Ad van den
Dries. 
Speelronde 21. Scheers Bestratingen –

Diamant Sint-Oedenrode 6-2. In Kort
Oisterwijck te Doornenburg bekroonde
kampioen Scheers Bestratingen een bij-
zonder sterk seizoen met een record team-
moyenne van 0.859. André Nab 1.129,
Dennis Hoogakker 1.000, Toon van Heu-
men 0.769 en Hans Scheers 0.594 zorg-
den voor deze prestatie. Pieter Hulsen
0.810 vertrok als enige met de winst. Ros-
malen/De Hazelaar – Thekes/Genea 6-
2. Leo van de Laar 0.857 en Cees Wit-
tens 0.833 gaven het goede voorbeeld.
De Laat 2 – Rosmalen/De Hazelaar 4-4.
Wil van Gestel 1.129 bezorgde Dennis
Timmers een lastige wedstrijd. Frans Cars
– Autoschade Schreuder 4-4. Gerits haal-
de het ondanks 0.727 niet want Ruud Wil-
lemsen bleef hem dankzij 1.060 de baas. 
Speelronde 22. Autoschade Schreuder –
De Laat 2 2-6. Ook Micha van Bochem
(0.702) boog voor Wil van Gestel
(0.945). Rosmalen/De Hazelaar 5 –
Rosmalen/De Hazelaar 2-6. Mat Bong-
arts won met 35-32 (45) van Cees Wit-
tens. Peter Stuiver realiseerde 1.129.
Diamant Sint-Oedenrode – De Veemarkt
6-2. Ton Rovers 0.777 en John Zwiers
0.731 gaven de toon aan. Thekes/Ge-
nea – Scheers Bestratingen 4-4. De kam-
pioen bleef ongeslagen dankzij de
1.000 gemiddeld van Toon van Heumen
en de 0.744 van André Nab.

Scheers Bestratingen: kampioen en teammoyenne 0.859. Foto: Klaas Hendriksen

16e Crystal Kelly Tournament in Nice
In hotel Palais De La Mediterranee aan de Promenade Des Anglais te Nice wordt het
16e Crystal Kelly toernooi gehouden. Dit luxe hotel zal van 12 t/m 18 juni in het te-
ken staan van de biljartsport wanneer de groten der aarde daar hun opwachting ma-
ken voor het meest begeerde toernooi van de afgelopen decennia. Organisator Ra-
ymond Ceulemans weet met trots te vertellen dat gehele toernooi al op de rol staat.
“Er is voor deze locatie gekozen om de reis voor onze sponsor zo kort mogelijk te
maken. Vorig hebben we in Antwerpen een fantastisch evenement gehad, maar het
overbruggen van de afstand is voor hem toch een hele opgave. Na dertien keer Mo-
naco, één keer Scheveningen en één keer Antwerpen zijn we nu dus neergestreken
in deze prachtige locatie in Nice” weet Ceulemans ons te vertellen. Het deelnemers-
veld is ook al bekend. In Nice zullen de coryfeeën uit eigen stal Frédéric Caudron en
Frans van Kuyk te maken krijgen met Dick Jaspers, Torbjörn Blomdahl, Eddy Merckx,
Daniël Sanchez, Semi Sayginer en wereldkampioen Marco Zanetti. Tijdens het ope-
ningsdiner op 11 juni zal middels loting de te spelen wedstrijden voor de eerste ron-
de worden bepaald. Verder zal volgens het bekende AVE systeem worden gewerkt.
Er wordt weer gespeeld op tafels van Verhoeven. Het voltallige vaste arbitercorps is
weer present. Als schrijvers zal het Melody Amber team fungeren.

Energieweg 17-19 
Gemert 

Tel. 0492-343054
www.petervandelaar.nl

R.A.S

Het adres voor

Europese 

auto-onderdelen

Nieuw & gebruikt

Vierde divisie driebanden poule 8
DAB Geldrop en TMC Group in balans
Speelronde 19. Brabers Infra – DAB Geld-
rop 1-7. Embert Broekhoven en Ad Dijstel-
bloem kwamen tot een opvallende remise:
25-25 na dertig beurten en dus voor bei-
den een fraai moyenne van 0.833. 
Speelronde 20. DAB Geldrop – De Laat
3 6-2. Jan Peters bleek met 0.652 en se-
rie van zeven de beste van iedereen. 
Speelronde 21. Rosmalen/De Hazelaar

6 – DAB Geldrop 0-8. De geschiedenis
herhaalde zich voor Jan Peters en nu
scoorde hij 0.638. 
Speelronde 22. DAB Geldrop – TMC
Group 4-4. Jan Peters versloeg Arnold
van der Linden met 30-21 na 44 pogin-
gen en dat leverde in De Mixx te Geld-
rop een moyenne van 0.681 op. Team-
genoot Bert Janssen won met 0.555.
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Verbrugge Terminals ongeschonden naar eredivisie
In de eerste divisie poule 2 is Verbrugge
Terminals uit Sluiskil ongeschonden kam-
pioen geworden. Het team speelt vol-
gend seizoen net als Delta/Frans Bevers
eredivisie in Hotel Dallinga. Ook in de
laatste wedstrijden, toen de uiteindelijke
beslissing al gevallen was, bleef men
met Martin Spoormans als kopman opti-
maal presteren.
Melody Amber - 
Verbrugge Terminals 2 – 6
Te gast in Waalwijk zette de kampioe-
nen in de voorlaatste wedstrijd een
teamgemiddelde van 1.448 neer. Eep
Veer was voor Melody Amber totaal
kansloos tegen Kees Wittens en verloor
met 18-45. Ferdie de Bruijn mocht van
de jeugdige Glenn Hofman(1.800) 25
keer opstaan maar kwam niet verder
dan 29-45. Voor Jos Bongers viel het

doek al na 23 beurten, Martin Spoor-
mans(1.956) was door hem niet te stui-
ten. De 18-45 eindstand behoeft geen
verdere uitleg. Zaalhouder Wim van
Cromvoirt redde de eer en speelde te-
gen Ronnie Daniëls met een gemiddelde
van 1.451 naar een 45-33 overwin-
ning.
Verbrugge Terminals - 
Gras-Groep/Halpaco 6 - 2
De competitie werd door Verbrugge Ter-
minals zoals een kampioen beaamt af-
gesloten met een overwinning en een
teammoyenne van 1.379. Alleen Martin
Spoormans ging tegen Danny Jansen
met 36-45 uit 28 onderuit. Kees Wittens
speelde tegen René Gerrits in 32 pogin-
gen naar een royale 45-17 overwin-
ning. Glenn Hofman was ook weer op
dreef en versloeg Jan Wijnen in 29 beur-
ten met 45-17. Ronny Daniëls zorgde
met zijn 45-36 zege op Roger Roefs
voor de room.

Bovenste rij van links naar rechts; Kees Wittens, Harry van Tiel (speaker) Berry
Dallinga, Glenn Hofman en Meerten Dallinga (voorzitter)
Onderste rij van links naar rechts; Ronny Daniëls, Martin Spoormans en Patrick
Vasseur. Foto: Harry van Tiel

Derde divisie driebanden poule 6

Biljartcentrum Arnhem eindigt 
als tweede
Speelronde 19. Meijer Montage – Bil-
jartcentrum Arnhem 4-4. Bij de thuis-
ploeg realiseerde Henk Vos een opval-
lende serie van elf bij zijn moyenne van
1.250. BZN – Digitaal De Harmonie 4-
4. Hein van Diek verloor ondanks 0.794
van 0.897 speler Ruud Boelens. Volgens
de KNBB site produceerde Bert Meijerink
eerst 71 missers voordat hij het met een
serie van dertig finishte?!
Speelronde 20. De Anerhof – BZN 4-4.

Herman Belt won met 35-33 (46) van
Beekhuizen. Biljartcentrum Arnhem –
Van Buren 4-4. Rudy Gerritsen redde het
ondanks 0.805 niet tegen de 0.972 van
Marcel Krikhaar. Pim Jansen boog voor
de 0.744 van Jan Vos. Ton Vloedgraven
en Bennie Jannink verloren maar dat
stond het kampioenschap niet in de weg.
Ook Jonny Wennekes is speler van de
succesvolle formatie uit Daarlerveen. 
Speelronde 21. Lotus – Biljartcentrum

Arnhem 2-6. Hennie Schonewille trok
met het kleinst mogelijke verschil aan het
kortste eind tegen Rudy Gerritsen. Pim
Jansen bleek met 0.681 de beste van ie-
dereen. BZN – Thebo 4-4. Bennie van
Onna gaf namens de gasten via 0.714
het goede voorbeeld. 
Speelronde 22. Café Siemens Midwolda
– BZN 2-6. Thuisspeler Hogenbrik haal-
de het niet tegen Hein van Diek: 32-35
(52). De winnaar produceerde een serie
van acht. Middel bleef twee caramboles

achter op Berendsen, die 0.681 in de
boeken zette. Biljartcentrum Arnhem –
HBC 4-4. Rudy Gerritsen 0.600 boog
voor de 0.777 van Onno Brunsting. Pim
Jansen had wel voldoende aan 0.600
en Ronald de Booijs ontsnapte middels
0.666 tegen de 0.622 van Klaas Wem-
menhove. Achter kampioen Van Buren
eindigde biljartcentrum Arnhem als run-
ner-up. BZN en de Anerhof doen een
stapje terug.
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www.biljartpoint.nl

Finale topteamcompetitie jeugd

’t Wapen 3 ook Nederlands kampioen in De Veemarkt te Doetinchem
Het team met Ricardo Goud, Hein Jor-
dens, Shane Hilgers en Fabian van Hees
won alle drie de wedstrijden tijdens het
NK topteams jeugd. In De Veemarkt te
Doetinchem werden Horna uit Hoorn,
thuisploeg De Veemarkt en ’t Groene
Hart uit Naaldwijk alle met 4-2 versla-
gen. De beslissing viel pas in de slotron-
de die om 16.00 uur op het programma
stond. Hidde Lub verloor toen namens
kanshebber Horna met ruime cijfers van
Danny Zwoferink (De Veemarkt). De cru-
ciale ontmoeting tussen Ricardo Diters
van ‘t Groene Hart en Ricardo Goud
van titelverdediger ‘t Wapen 3 kreeg
een 67-200 uitslag na zes beurten.
Daardoor eindigde de wedstrijd in 2-4
en was de buit binnen voor de formatie
uit Ameide.
Zij mogen nu op 8, 9 en 10 mei naar
Angers in Frankrijk om voor de Europese
titel te strijden.
Het is voor deze jeugd biljartvereniging
het derde opeenvolgende jaar dat ze
meedoen op het EK jeugd. 

Team Pnt PP %

1. ‘t Wapen 3 6 12 83.4

2. Horna 4 10 83.1

3. ‘t Groene Hart 2 8 75.2

4. De Veemarkt 0 6 79.9Foto: Willem Siebelink

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

Eureka.......

Het Dick Jaspers Biljart

Leverbaar in: 
Match 2.30 x 1.15 en 2.10 x 1.05

Dick Jaspers Classic

De makers van 
het Dick Jaspers Biljart

De makers van 
het Dick Jaspers Biljart
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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

Driebanden groot 2e klasse

Jan Zijlstra wint NK na thriller in
De Westhoek te Drunen

Boven vlnr: Burgemeester, Platjouw, Zijlstra, Zwiers en Vermeer. Onder vlnr: Ko-
lenbrander, Van Essen en Vellinga.

Het Nederlands kampioenschap driebanden groot tweede klasse kreeg in
De Westhoek te Drunen een ongemeend spannende afsluiting. Bij het be-
slissende duel om de titel bleef Jan Zijlstra rivaal Wilfrie Vermeer twee ca-
ramboles voor. 
Na de openingsdag leidde Wilfrie Ver-
meer namens de Deurnese vereniging
De Peel met de maximale zes punten en
het beste moyenne. Theo Platjouw en
Jan Zijlstra hadden als naaste achtervol-
gers inmiddels twee punten achterstand.
Op zaterdagmiddag liep Vermeer tegen
zijn eerste verliespunt op omdat Teus van
Essen in de nastoot zijn ontbrekende
drie caramboles produceerde. Deze re-
mise zou, naar later bleek, van grote in-
vloed zijn op de eindstand. Jan Zijlstra
en Theo Platjouw bleven in deze vierde
ronde aan de goede kant van de score
zodat hun achterstand op de lijstaan-
voerder nog maar één punt bedroeg. In
sessie vijf haakte Platjouw af en Wilfrie
Vermeer en Jan Zijlstra maakten geen
fout. In de voorlaatste ronde wonnen
beiden titelkandidaten. Resultaat was
dat Vermeer met elf punten nog altijd
koploper was en Zijlstra met tien punten
met hem om de titel zou strijden. Deur-
nenaar Vermeer had in het onderlinge
duel voldoende aan remise en ging met

11-3 na negen beurten vlot van start. Na
14-7 haperde de productie en Jan Zijl-
stra uit Beilen kwam punt voor punt dich-
terbij. Na 35 pogingen was Wilfrie Ver-
meer via 23-21 nog twee caramboles
verwijderd van de nationale titel. Hij
miste echter enkele keren en Zijlstra pro-
fiteerde door in omloop 38, niet onge-
lukkig, een slotserie van vier te produce-
ren: 23-25. Reinier Burgemeester, die
brons behaalde, zorgde met acht voor
de hoogste reeks. Runner-up Vermeer zet-
te met 0.711 het beste algemeen moy-
enne en via 1.136 tevens de kortste par-
tij op zijn naam. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Zijlstra HBC 12 0.629 6
2. Wilfrie Vermeer De Peel 11 0.711 6
3. Reinier Burgemeester Carambole 8 0.556 8
4. Theo Platjouw HGL/KOT ’86 6 0.584 6
5. Tjeerd Vellinga De Bargebeck 6 0.573 6
6. Teus van Essen De Posthoorn 5 0.517 6
7. Johan Kolenbrander NHD 4 0.635 6
8. Johan Zwiers VDO 4 0.449 5
Toernooigemiddelde: 0.578

Bart Siebelink, de man achter de schermen

Biljart.startpagina.nl stelt zich voor
Vele biljartliefhebbers gebruiken de site Biljart.startpagina.nl als begin van
hun zoektocht naar informatie over de geliefde biljartsport. Op deze start-
pagina kunt u naar hartenlust uw weg vinden naar nuttige biljartsites. Er
is een keur van mogelijkheden, bijvoorbeeld: KNBB met de bijbehorende
districten en regio’s, artikelen, vakhandel, boeken, producten, liften, soft-
ware, carambole, driebanden, artistiek, jeugd, dames, biljarters, lokalitei-
ten, toernooien, spelers, online winkels, nieuws, verenigingen met sites ge-
rangschikt op provincie. Niet alleen gegevens van Nederland, maar ook
van diverse andere landen. Man achter deze site Biljart.startpagina.nl is
Bart Siebelink. Deze jongeman is zelf ook een begenadigd speler. 

Bart Siebelink stelt zich voor
Leeftijd: 27 jaar
Woonplaats: Doetinchem
Vereniging: De Veemarkt uit Doetinchem
(www.deveemarkt.nl)
Belangrijkste successen: Nederlands
kampioen 2e klasse jeugd, winnaar
Coupe van Beem met Nederland in Gel-
senkirchen, samen met o.a. Raymund
Swertz en Roy van Raaij, poulewinnaar
kadercompetitie met Metallbau Nijland
en bereiken finale bekercompetitie ka-
der, winnaar Vier Wieken Bokaal in
Neede
Beroep: webdesigner (www.bsid.nl)
Hoe is Biljart.startpagina.nl
ontstaan
Startpagina.nl is een van de bekendste
websites van Nederland. Startpagina.nl
heeft diverse dochters over diverse
onderwerpen. Jaren geleden, ik geloof
in 2000, miste ik hierbij een dochter
over biljarten. In die tijd waren er nog
niet veel websites over biljarten of van
biljartverenigingen, dus leek het mij een
uitdaging om deze te verzamelen op
één overzichtelijke website. Eigenlijk met
twee doelen: om het zoeken naar web-
sites over biljarten eenvoudiger te ma-
ken en om de biljartsport te promoten.
Tegenwoordig zijn er enorm veel websi-
tes over biljarten en hebben veel vereni-
gingen ook een website. De Biljart.start-
pagina.nl is in de loop der jaren dan
ook behoorlijk gegroeid. De groei resul-
teerde erin dat de pagina onoverzichte-
lijk werd en teveel links bevatte. Van-
daar dat Biljart.startpagina.nl een zoge-
naamde kleindochter kreeg: Biljart-pro-
ducten.startpagina.nl. Op Biljart.startpa-
gina.nl zijn nu niet meer zoveel links te
vinden naar merken of winkels, maar
wordt al snel doorverwezen naar de
kleindochter. Op Biljart-producten.start-
pagina.nl staat een zo volledig mogelijk
overzicht van alle merken en winkels. De
winkels zijn nu ook gegroepeerd per
provincie, om het nog overzichtelijker te
maken.
Het hoe en waarom van de
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is een geavanceerd
systeem, waarbij het biljartnieuws uit di-
verse media wordt verzameld. De slo-

gan van Startpagina.nl was altijd “wij
zoeken voor jou”. Dat gaat dus niet al-
leen om websites, maar in dit geval ook
om het laatste nieuws. Geïnteresseerden
kunnen het verzamelde nieuws dagelijks
om 14:00 uur per e-mail ontvangen. Ui-
teraard is deze dienst gratis.

Prikbord
Op het prikbord kan iedereen een reac-
tie plaatsen of reacties van anderen le-
zen. Eigenlijk net als een prikbord bij
een supermarkt. Bij het prikbord van Bil-
jart.startpagina.nl gaat het echter alleen
om het onderwerp biljart. De reacties
zijn zeer verschillend, van tweedehands
biljarts tot trainingsmaatjes, van alles
wordt gezocht en aangeboden.

Kalender
De kalender is een nieuwe dienst van Bil-
jart.startpagina.nl. Iedereen kan hier
gratis biljartevenementen toevoegen en
op die manier gratis publiciteit krijgen.
Biljartliefhebbers kunnen op hun beurt
de kalender raadplegen om te zien
waar iets te beleven is. Zoals gezegd is
het een nieuwe dienst en dus zijn er nog
niet zoveel evenementen toegevoegd.
Als de kalender goed gebruikt gaat wor-
den, is het weer een mooie nieuwe aan-
vulling op de website. 

De toekomst van de site
Bij Startpagina.nl wordt voortdurend na-
gedacht over nieuwe ideeën en techno-
logieën. Ik verwacht dan ook dat Bil-
jart.startpagina.nl in de toekomst ook
weer diverse nieuwe diensten zal aan-
bieden. Persoonlijk verwacht ik veel van
interactieve diensten, zoals het prikbord
en de kalender, waar bezoekers zelf in-
formatie kunnen plaatsen. Persoonlijk
hoop ik dat de kalender een groot suc-
ces wordt, maar dat is helemaal afhan-
kelijk van de input van bezoekers. Hoe
meer evenementen te zien zijn, hoe inte-
ressanter de kalender. Ik zou dus ieder-
een willen vragen om hun evenementen
op de kalender te vermelden. Het is im-
mers gratis publiciteit voor het evene-
ment!

Website: 
http://biljart.startpagina.nl

Via www.youreventlive.nl

Livebeelden op internet
Er is steeds meer belangstelling voor het bekijken van livebeelden op internet in-
zake biljarten. Voor het laatst aangepaste uitzendschema verwijzen wij u naar
de link Schedule 2009 op de site www.youreventlive.nl. Alvast veel kijkplezier
en in de volgende editie van De Biljart Ballen een kijkje achter de schermen. 
Naam Spelsoort Copyright Datum
EK Artistiek Biljart.tv 15-17 mei
NK Snooker Biljart.tv 24 mei
NK teams Alle spelsoorten Biljart.tv 19-21 juni
NK Pool 8/9 en14.1-ball Biljart.tv 10-12 juli
NK Pool 10-ball Biljart.tv 1-2 aug
Masters Driebanden Biljart.tv 6-13 september 
EK teams Klassiek Biljart.tv 23-29 nov
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Fleuren Ranking Cup driebanden bij Moeke Mooren

Bert van Dijk zegeviert in Appeltern

In Partycentrum Moeke Mooren in Ap-
peltern werd het jaarlijkse driebanden-
toernooi georganiseerd. Ook dit keer
stonden 96 deelnemers op de lijst om de
strijd aan te gaan, met als doel het win-
nen van de wisselbeker.
Zowel lokale biljarters hadden zich in-
geschreven, maar zo aan het einde van
de Rankingtoernooien, is het voor een
groot aantal deelnemers nog van be-
lang om zoveel mogelijk rankingpunten
te verzamelen, waardoor deelname aan
de Champions League-finale een stapje
dichterbij komt.
Na alle voorwedstrijden, tweede en der-
de ronde in poules gespeeld te hebben,

mochten de poulewinnaars van deze
derde ronde in een knock-outronde
onderling gaan bepalen wie in de finale
tegen elkaar mochten spelen. Voor deze
knock-out hadden zich geplaatst: Jos
Derks (21 caramboles), Frits Radema
(15), Bert van Dijk (12) en Alex Gerrit-
sen (12). Zoals vooraf bepaald werden
Jos Derks en Frits Radema aan elkaar
gekoppeld, terwijl op de andere tafel
Bert van Dijk en Alex Gerritsen de de-
gens kruisten. Derks had geen probleem
met Radema en maakte de 21 caram-
boles in slechts vijftien beurten. De an-
dere twee spelers hadden negentien po-
gingen nodig om een winnaar te bepa-
len. Gerritsen bleef steken op negen tref-
fers, terwijl Van Dijk zijn totaal van
twaalf volbracht.
Na een kleine rustpauze begon de fina-
le dus tussen Bert van Dijk en Jos Derks.
Helaas kon Derks zijn goede spel niet
vasthouden, maar ook bij Van Dijk ging
het niet van een leien dakje. Na 26
beurten, de finale kende geen beurtenli-
miet, kon Bert van Dijk de armen in de
lucht steken. Hij had twaalf caramboles
op het scorebord staan, zijn opponent
had op hetzelfde moment achttien pun-
ten, en moest genoegen nemen met de
tweede plaats.
Tijdens de prijsuitreiking werden ook de
bekers overhandigd aan de winnaars
van de hoogste serie (Frits Radema: 9
caramboles ofwel 60%) en van de kort-
ste partij (Hans Röttgers en Ben Henge-
veld: 7 beurten).
Tekst en foto: Mario van Leeuwen.

Eerste klasse bandstoten klein

Martijn Egbers grijpt Nederlandse
titel in Almere
In Almere is Martijn Egbers (De Vee-
markt) met een algemeen gemiddelde
van 5.86 nationaal kampioen gewor-
den in de eerste klasse bandstoten klein.
De speler uit Beek moest alleen in de
derde ronde Dennis Polman uit Rosma-
len voor laten gaan. Al in de openings-
ronde diende Egbers zich als kampi-
oenskandidaat aan. Tegen Arend Aarts
(Apeldoorn) speelde hij in slechts zeven
pogingen naar een 100-17 overwin-
ning. Naast het hoogste partijgemiddel-
de, wat deze prestatie opleverde, be-
haalde de nieuwe kampioen tegen Cor
van de Groep ook de hoogste serie van
40. 
Nadat Martijn Egbers in de zesde ronde
met een 100-66 winst in zeventien beur-
ten ook te sterk bleek voor Theo Derksen
(66-100) was hij door het betere moy-
enne al vrijwel zeker van de titel. Door
in de slotronde met dezelfde cijfers in 23
omlopen Marco van Dopperen te ver-
slaan, was het Nederlands kampioen-
schap definitief. De tweede plaats ging
naar Dick Klevering, die zowel tegen
Cor van de Groep als tegen Martijn Eg-
bers verloor. 

Eindstand
Deelnemers Woonplaats Pnt A.Moy H.S.
1. Martijn Egbers Beek 12 5,86 40
2. Dick Klevering Uithuizen 10 4,70 38
3. Cor v.d. Groep Bunschoten 8 4,47 35
4. Marco van Dopperen IJsselstein 8 3,80 39
5. Dennis Polman Rosmalen 6 5,60 34
6. Theo Derksen Grave 6 4,93 39
7. Willem Dullemond Laag-Soeren 6 4,36 32
8. Arend Aarts Apeldoorn 0 3,22 16

Foto: Willem Siebelink

EK jeugd libre en kader

Drie op een rij voor Raymund Swertz

Raymund Swertz heeft het voor de der-
de keer op rij gepresteerd Europees
kampioen Junioren Classics te worden.
Net zoals in de edities 2006/2007 en
2007/2008 was hij oppermachtig en
een paar maten te groot voor zijn Euro-
pese concurrenten. Het was ditmaal het
materiaal wat het lastig maakte om hoge
moyennes te spelen. Toch slaagde hij er
in om wederom ongeslagen kampioen
te worden en dat zegt wel genoeg. 
In de halve finale in Reze te Frankrijk ver-
sloeg Swertz zijn landgenoot Demi Patti-
ruhu en dat kostte aardig wat moeite.
Het libre ging in drie beurten naar de ti-
telverdediger (250 om 233) en het an-
kerkader 47/2 bleef tot het laatste mo-
ment spannend. Uiteindelijk trok de er-
varen Raymund Swertz aan het langste
eind en finishte na negen pogingen via

150 om 116. Deze ontmoeting was ei-
genlijk een finale waardig.
In de eindstrijd versloeg Raymund
Swertz, zoals in de voorgaande editie,
Pavel Böhm kinderlijk eenvoudig. Het li-
bre was binnen twintig minuten in het
voordeel van de wereldrecordhouder
beslist en ook het ankerkader 47/2 ging
met 150 om 69 in vier omlopen over-
duidelijk naar de geweldenaar uit het
Limburgse Afferden.
Naam Pnt Libre 47/2
1. Raymund Swertz 20 125.00 28.84
2. Pavel Böhm 12 48.94 21.36
3. Andy de Bondt 10 26.87 7.83
3. Demi Pattiruhu 8 30.54 11.85
5. Christoph Hilger 6 34.35 20.04
6. Kevin Antoine 2 6.72 5.48
7. Raffael Scanferla 2 5.88 1.45
8. Michael Voegtlin 0 2.80 3.72

Met de Franse slag, dus de nummers twee en drie staan op de verkeerde plaats.
Foto: Sjef Hamers

Derde divisie driebanden poule 8

De Zwaantjes '82/3 kampioen en
Van Esch Biljarts middenmoter

Speelronde 18 (restant). De Vrachtkar 3
– La Plaza Hoensbroek 2 6-2. Piet Blan-
kers verzamelde zijn vijfendertig caram-
boles na vijftig beurten. 
Speelronde 19. Van Esch Biljarts – De
Zwaantjes '82/3 2-6. Wilfrie Vermeer
was met 0.750 niet opgewassen tegen
de 1.093 van Roger de Kleine. Paul
Goelen werd geklopt door de 0.945 van
Peter van der Heijden. Couwenberg/De
Vrachtkar – Reuver '03/2 6-2. Kopman
Tom Ronge haalde flink uit met een ge-
middelde van 1.166. 
Speelronde 20. Alwako/De Valk – Van
Esch Biljarts 2-6. Bij de bezoekers was
Wilfrie Vermeer via 1.129 de beste van
iedereen. Tonnie Devoght moest in de na-
stoot nog vier treffers maar hij maakte er
slechts drie tegen Paul Goelen: 34-35
(41). 
Speelronde 21. DBC Budel – De Zwaan-
tjes '82/4 4-4. Bij de thuisploeg Menno
de Vries 0.795 en bij de gasten Christi-
an Steenbakkers 0.729. Dat alles viel
echter in het niet bij de prestatie van vier-
de man Piet Daniels. De speler uit Beek

en Donk had zijn dertig punten al na 28
pogingen bij elkaar en dat leverde
1.071 op. DBC Geldrop – Coninx 4-4.
Piet Smits 0.686 bleef Karina Jetten
0.627 drie caramboles voor. Van Esch –
De Vrachtkar 3 4-4. Wilfrie Vermeer
0.760 en Wim Wellessen 0.744 hielden
de punten in De Tapperij te Deurne-Zeil-
berg. Bij de bezoekers scoorde Frede
Nielsen 0.833. Couwenberg/De Vracht-
kar – Alwako/De Valk 4-4. Tom Ronge
1.000 en Jan Couwenberg 0.789 wa-
ren sterke pionnen. Bij Alwako/De Valk
overleed teamleider/speler Piet Daris op
13 april op 77-jarige leeftijd. 
Speelronde 22. Alwako/De Valk – DBC
Budel 1-7. Tijdens de afscheidswedstrijd
van Frits Mennen (0.700) speelde team-
maat Wilco Meussen 1.111 gemiddeld.
De Vrachtkar 3 – Couwenberg/De
Vrachtkar 4-4. Piet Blankers verloor on-
danks 0.690 want Tom Ronge zette daar
0.833 tegenover. Keukens Jan Coninx –
Van Esch Biljarts 2-6. Karina Jetten
0.833 zette Paul Goelen 0.547 opzij. 

De Zwaantjes '82/3 met vlnr: Peter van der Heijden, Piet Daniels, Roger de Klei-
ne, Christian Steenbakkers en Johnny Meijer
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Automatisering voor de biljartsport

BiljartPoint.nl, Deel 3: Persoonlijke kampioenschappen
De vorige editie hebben wij u nader geïnformeerd over competities. Deel 2
is terug te lezen via www.debiljartballen.nl , editie April 2009. Deze uit-
gave willen we graag wat meer vertellen over persoonlijke kampioen-
schappen van de KNBB die ondersteund worden door BiljartPoint.

In samenwerking met de wedstrijdleider
PK van de KNBB is rond mei 2008 ge-
start met ontwikkelen van software ter
ondersteuning van persoonlijke kampi-
oenschappen. Dit heeft bestuurlijk nogal
wat voeten in de aarde, maar het is niet
relevant om daar op in te gaan. We wil-
len aantonen dat BiljartPoint er in de eer-
ste plaats is voor de biljarters. Eerst be-
wijzen dat het werkt en pas daarna pra-
ten over allerlei formele zaken.

Omdat het hier (tot nu toe) vooral gaat
om nationale wedstrijden zijn de reisaf-
standen en reistijden in het verleden
vaak een struikelblok geweest voor di-
verse deelnemers die buiten hun eigen
district moesten worden ingedeeld. Een
mooie aanleiding om te vertellen hoe on-
ze software probeert te waarborgen dat
elke speler zo weinig mogelijk reistijd
heeft.
Na het digitaal inschrijven via knbb.nl is
op een gegeven moment duidelijk hoe-
veel deelnemers er zijn per klasse. De
software doet een voorstel hoeveel pou-

les van welke klasse in welk district ge-
speeld zouden kunnen worden. Dit ge-
beurt naar aanleiding van het ontvangen
aantal inschrijvingen uit een district in
combinatie met vooraf ingestelde para-
meters per klasse. Deze parameters wor-
den in eerste instantie vastgesteld met de
ervaring van de wedstrijdleider PK en la-
ter eventueel verfijnt omdat er nu ook
nieuwe kennis vrijkomt. Als het overzicht
definitief is, ontvangen de districten een
code waarmee ze digitaal kunnen aan-
geven waar welke klasse en poule ge-
speeld gaat worden. 

Op dat moment begint de kracht van de
software. Nu zijn zowel de deelnemers
per klasse bekend als de plaatsen waar
gespeeld gaat worden. Dat wordt alle-
maal omgerekend in reistijd in seconden
en meters over de weg (dus niet hemels-
breed). Zo ontstaan er tienduizenden
reisroutes. Het systeem weet per speler
precies hoever en hoelang het reizen is
naar elk relevant speellokaal in Neder-
land. 

Een algoritme bepaalt dan in enkele se-
conden waar iemand het beste kan gaan
spelen. Hierbij wordt rekening gehouden
met het district waar is ingeschreven
(daar zal de speler wellicht ook willen
spelen) en de reistijd naar de overige lo-
kalen.

Alle spelers van een klasse worden dus
automatisch in de voor hun beste poule
ingedeeld. Als dat gebeurd is komt de er-
varing van de wedstrijdleider PK weer
om de hoek. Maar ook de voorkeuren en
wensen van spelers worden digitaal ver-
werkt in het systeem en wordt indien mo-
gelijk en/of wenselijk wordt hiermee ook
rekening gehouden. Als een poule te
groot of te klein is, dan doet het systeem
voorstellen voor een andere (of extra)
poule en toont meteen de gevolgen voor
de andere poules. Niet iedereen kan
naar het lokaal met de kortste reistijd,
maar in 95% van de gevallen is het vol-
gende lokaal minder dan 4 minuten ver-
derop.

In het beheerscherm kan geschoven wor-
den met spelers tussen poules en als de
wedstrijdleider PK de indeling goedkeurt
is deze direct beschikbaar via knbb.nl.
Het PK seizoen op nationaal niveau zit er
zo goed als op. We zullen in het nieuwe
seizoen verder gaan met het toevoegen
van nieuwe functionaliteiten en het ver-
beteren van de software. Hopelijk zijn u
de verbeteringen in het afgelopen sei-
zoen opgevallen. Graag sluiten we af
voor deze keer met het bekende gezeg-
de: Bent u tevreden, vertel het een ander,
heeft u tips/trucs/opmerkingen/proble-
men, meld het ons. Dit kan via de wed-
strijdleider PK van de KNBB,
a.klijn@knbb.nl of 030-6008403).

Graag tot volgende maand.

Met vriendelijke groet,

Peter Rijckaert en Geoffrey Molenschot
info@biljartpoint.nl 

Afscheid Frans Tusveld 

Dear All,

I will inform you that I left lately the CEB
in Egypt. On the 45th CEB General As-
sembly in Cairo, on April 25th 2009
the Federations of the CEB vote a new
Sportsdirector. 
To all of you I will say good bye and gi-
ve my compliments for the good coope-
ration and contact in more than 19 ye-
ars as Sportsdirector CEB and 4 years
as Sportsdirection UMB.
I am happy that I can go out in good he-
alth, but the rules are to go out by 70 ye-
ars.

Greetings to all and good bye.

Frans Tusveld
Goor, The Netherlands
De bestuurlijke en sportieve
carrière 
De inmiddels 70-jarige Frans Tusveld be-
gon zijn bestuurlijke loopbaan in 1967
als wedstrijdleider KNBB district Henge-
lo. Via het gewest en hoofdbestuur
KNBB werd hij in 1989 waarnemend
wedstrijdleider van de Europese biljart-
bond CEB, waarna in 1990 de officiële
benoeming een feit werd. Deze functie

beoefende Tusveld dus tot het CEB con-
gres van 25 april in Cairo. Hij was van
1996-2000 tevens wedstrijdleider van
de wereldbiljartbond (UMB). Frans Tus-
veld fungeert tijdens het EK biljart Ar-
tistiek van 14-17 mei in Grubbenvorst
voor de laatste keer als official van de
CEB. In eigen land was Frans Tusveld
ook actief als national arbiter en hij
bracht het tot Europees arbiter in het ar-
tistiek.   

Frans Tusveld was en is zelf ook een be-
genadigd speler. Zo veroverde hij al op
18-jarige leeftijd de districtstitel Hengelo
in de hoofdklasse libre klein. Hij werd
Nederlands kampioen in de kadercom-
petitie teams. In 1976 en 1977 was er
een Nederlandse titel in de topteam-
competitie en dat was met de illustere
namen: Hans Vultink, Jan Brunnekreef en
Jos Bongers. In het seizoen 1987-1988
won hij het NK driebanden groot eerste
klasse. In het artistiek stond hij als ere-
klasser ook vele jaren zijn mannetje.    
CEB congres in Cairo
Tijdens de vergadering van de CEB in
Egypte werden de Nederlandse kandi-
daten Bennie Deegens en Piet Lamberiks
niet gekozen in het nieuwe CEB bestuur.

Frans Tusveld

Nick van den Berg wint goud op
het EK Pool
Op het Europees kampioenschap Pool dat in St Johann te Oostenrijk
plaatsvond heeft Nick van den Berg de discipline 9 ball gewonnen. Voor de
Amsterdammer, die al jaren met de wereldtop meedraait was dit zijn eer-
ste Europese titel.
In de finale moest Van den Berg het op-
nemen tegen het grote Russische jeugd-
talent Ruslan Chinahov. De 17-jarige Rus
leek niet onder de indruk van de inter-
nationale staat van dienst van zijn tegen-
stander en kwam al snel met 4-2 voor.
Van den Berg hield het hoofd koel en
wist zich terug te knokken tot 4-4. De fi-
nale van de discipline 9 ball is race naar
de negen. Beide spelers benutten hun
kansen waardoor de wedstrijd eindigde
in een ware thriller. Bij een stand van 8-
8 was het aan Van den Berg om af te
stoten. Na een goede break wist van
den Berg de lastige tafel schitterend leeg
te spelen en liet Chinakov met lege han-
den.

Bondscoach Johan Ruijsink was tot in tra-
nen geroerd. “Nick verdiende deze titel.
Hij heeft er keihard voor gewerkt, al ja-
ren draait hij mee aan de top van de Eu-
ropese ranking, maar elke keer lukte het
Nick net niet op een EK. Na de teleur-
stelling begin deze week toen Nick sneu-
velde in de kwartfinale bij het straight
pool heeft hij zich toch op kunnen laden,
en deze frustratie van zich af te spelen.
Dit wordt een mooie rit naar huis.” 

In zijn race naar zijn eerste EK-titel,
waar meer dan 120 heren uit Europa
om streden. zette Van den Berg een
overtuigende serie overwinningen neer. 
Novosad, Evgen 6 vs 9 - Berg-van-den,
Nick  
Berg-van-den, Nick 9 vs 2 Thygesen,
Kasper 
Berg-van-den, Nick 9 vs 4 Kempter, Mar-
tin 
Berg-van-den, Nick 9 vs 3 Dyli, Ermal 

16e finale
Lechner, Maximillian 2 vs 9 Berg van den, Nick 
Kwartfinale
Cohen, Stephan 2 vs 9 Berg van den, Nick 
Halve Finale
Berg van den, Nick 9 vs 6 He, Mario 
Finale
Chinahov, Ruslan 8 vs 9 Berg van den, Nick
Drie andere Nederlanders strandden in
de kwart finale van het 9-ball EK.
Niels Feijen verloor 9-5 van de latere fi-
nalist Chinahov. En bij de dames waren
het Estelle Bijnen en Tamara Rademakers
die net naast de medailles grepen.

Nick van den Berg, die al jaren met de wereldtop meedraait behaalde zijn eer-
ste Europese titel.

www.biljartpoint.nl
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Vakhandeladressen op internet
www.biljartvakhandel.nl

Volle bak bij 1e Padoc 10-ball Koppel toernooi

Ivar Saris en Henk de Ruiter 
hebben de primeur in Woerden

vlnr: Ivar Saris en Henk de Ruiter

Vooraf meldden 33 koppels zich aan voor het eerste Padoc 10-ball koppel
toernooi. Uiteindelijk deden er 29 koppels mee in Woerden en ondanks de
zomertijd was iedereen prima op tijd. Zeven duo’s waren afkomstig van
Padoc zelf, de rest kwam van heinde en verre: Katwijk, Utrecht, Amster-
dam, Hilversum, Almere, Lelystad, Eindhoven-Woensel, Weert en Antwer-
pen-België. Na een bloedstollende eindfase bleken Ivar Saris en Henk de
Ruiter de eerste winnaars.

Met zes poules van vier en één poule van
vijf ging het toernooi van start. Veel ster-
ke koppels pakten plaats 1 en 2 in de
poule: o.a. Arno Brouwer/Otman, Henk
de Ruiter/Ivar Saris, Robin van Verse-
veld/Robert Smeenk, Bart Ursel-
mann/Mark Bongaerts en de voor Pa-
doc nog onbekende Mario Eckert/Steve
Lambrechts en Daniel van Egmond/Ja-
cob van Egmond. Maar ook Padoc had
succes met de koppels Martin
Rakké/Jac. Niehof, Martin Blan-
kestein/Jeroen de Vries en zelfs de eige-
naar Hennie Overbeek wist de ballen sa-
men met Bas Klaasen goed te raken.
De laatste zestien werd een race naar
vijf. Nagenoeg allemaal spannende par-
tijen met 5-3 of 5-4 uitslagen. Het Alme-
re/Poolworld onderonsje tussen Date
van Leeuwen/Michel van Hilten en Jiwan
Chaturi/Richard Kema werd beslist in het
voordeel van Richard en Jiwan. De laat-
ste acht waren wederom alle enerveren-
de duels waarbij Ivar Saris en Henk de
Ruiter maar net wisten te winnen van Ri-
chard en Jiwan. De favorieten kwamen
al enigszins onder druk te staan. 
Na onder andere een knappe zege bij
de beste acht van Rogier Bessem/Thier-
ry Brachthuizer op Durandus de
Vries/Ronald Schaap, gingen de halve
finales van start. Wederom moesten
Henk de Ruiter/Ivar Saris alles uit de

kast halen tegen de Belgen Mario Ec-
kert/Steve Lambrechts: 6-5. Helaas was
ook de koek op voor Rogier/Thierry uit
Lelystad en veroverden Bart Urselmann
en Mark Bongaerts ook een plekje in de
eindstrijd.
De finale ging prima op tijd om 19.30
uur van start, geen nachtwerk deze keer. 
De score ging gelijk op (race naar 6) en
er werd door beide koppels goed en
doordacht gespeeld. Bart en Mark kre-
gen een goede kans om 5-3 voor te ko-
men met een lange 10-ball die vrij dun
moest worden gespeeld. De kans werd
niet benut: 4-4. Bart en Mark pakken wel
het volgende rack (5-4) en krijgen in het
volgende rack een grote kans om het af
te maken op 6-4. Dit pakt niet goed uit
en na safetywisseling speelt Henk de Rui-
ter een prachtig bankshot om de stand
op 5-5 te brengen. In het laatste rack
kwamen Bart en Mark nog wel aan tafel
maar uiteindelijk pakten Ivar Saris en
Henk de Ruiter de winst met degelijk spel
en perfect teamwork. Proficiat namens ie-
dereen bij Padoc!
Halve finales: Henk de Ruiter/Ivar Saris -
Mario Eckert/Steve Lambrechts 6-5
Bart Urselmann/Mark Bongaerts - Rogier
Bessem/Thierry Brachthuizer 6-4
Finale: Henk de Ruiter/Ivar Saris - Bart
Urselmann/Mark Bongaerts 6-5.
Verslag en foto: Hennie Overbeek.

Eerste divisie pool Zuid

Pirates! in De Distel te Roosendaal
fors onderuit tegen Woensel
In april werd de uitgestelde wedstrijd tus-
sen Pirates! en het eerste team van
Woensel gespeeld. Het duel van de ze-
vende ronde werd een duidelijk 1-6 ze-
ge voor lijstaanvoerder Woensel. Met
35 punten na veertien ontmoetingen
staat de Eindhovense formatie met een
flinke voorsprong op kop.
In De Distel te Roosendaal bleef Mehmet
Acikgoz in het 9-ball met lege handen te-
gen Marc Bijsterbosch. Acikgoz leed
ook in het straight tegen Ivar Saris een
flinke nederlaag gezien de 14-100 cij-
fers. In het 8-ball bleef Danny Doven
eveneens op nul staan tegen Marco Teut-
scher. Doven wist het verlies tegen Marc
Bijsterbosch tot 3-6 te beperken. Danny
Doven en Rik Cornelissen trokken in het
10-ball koppel met 3-7 aan het kortste
eind tegen Daan van der Eerden en Ivar
Saris. Cornelissen redde in het straight
tegen Eijmberts de eer via 100-51 winst.
Cornelissen boog in het 9-ball echter met
3-7 voor Marco Teutscher. 

Twee zeges voor Marco Teutscher.
Foto: Marcel Nendels 

R.I.P.
Cor Muurmans
Cor Muurmans, uitbater van café ‘t Vlaegelke te Geleen, is zaterdagmorgen
na een ziekbed vredig ingeslapen. Cor was een van de mensen die het 6ft
pool in Limburg op de kaart heeft gezet. Wij wensen Carla en de kinderen,
familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies. Cor is 59 jaar ge-
worden.

Libre hoofdklasse 

Sjef van Sambeeck brengt NK in
Rumpt op zijn naam
Met tien punten was de nationale titel in het libre klein hoofdklasse voor Sjef
van Sambeeck uit Bladel. Bij BV Carambole in Rumpt maakte de speler van
vereniging 't Huukske uit Hapert in de slotronde als koploper geen fout.

Van Sambeeck leidde na vijf ronden flo-
rissant met acht punten. In de voorlaatste
ronde ontmoette hij echter Louis van der
Meijden, die hem met 180-15 na slechts
vijf beurten de oren waste. Niet alleen
met  36.00 moyenne de kortste partij
van het toernooi maar de nederlaag van
Sjef van Sambeeck bracht ook de span-
ning weer volledig terug. De situatie voor
de afsluitende sessie was dat Sjef van
Sambeeck met acht punten en 11.97
nog steeds de leiding had. Regionaal fa-
voriet Ramon Drost volgde met eveneens
acht punten en 10.98. Louis van der
Meijden was derde met zes punten en
13.87. Van der Meijden had in de ze-
vende ronde geen moeite met Gerrit de
Regt en eindigde daarmee op acht pun-
ten en 13.51. Ramon Drost trok vervol-
gens met 171-180 nipt aan het kortste
eind tegen Patrick Leers. Met acht punten
en 11.38 zakte hij daarmee onder Van

der Meijden. Lijstaanvoerder Sjef van
Sambeeck toonde zich niet aangeslagen
door de eerdere dreun van Van der Meij-
den en  zette Ap Severs met 180-155 (9)
opzij. Daarmee was de titel voor hem.
Runner-up Louis van der Meijden reali-
seerde met 13.51 het beste algemeen
gemiddelde. De hoogste serie ging met
129 caramboles naar Rinse Asma van
vereniging Horna. Na afloop gingen de
complimenten uit naar de organisatie en
het prima (zelfgemaakte) materiaal. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Sjef van Sambeeck 't Huukske 10 12.88 86
2. Louis van der Meijden 't Ivoor 8 13.51 79
3. Ramon Drost ’t Zwarte Paard 8 11.38 101
4. Patrick Leers Inn ’t Lely Veldt 8 11.01 125
5. Rinse Asma Horna 8 9.58 129
6. Ap Severs DOS 6 10.04 113
7. Mark Witteveen Raalte ’90 6 9.37 61
8. Gerrit de Regt De Kade 2 7.87 102
Toernooigemiddelde: 10.54i

Foto: Ger Klein
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Maaskant League
Paastoernooi van Rumpenerlinde in Brunssum 

Alex de Vries wint thriller in
A-poule
Voor en tijdens Pasen werd de achtste editie van het Rumpenerlinde pool-
biljarttoernooi (6 foot) georganiseerd. Dit evenement is in de 6ft poolwe-
reld een begrip geworden met drie toernooien tegelijkertijd. Iedereen
speelt in Brunssum zoveel mogelijk op eigen niveau in zijn of haar klasse. 

Drie weken achter elkaar houden deze
verschillende klassen hun eigen toer-
nooi. Je speelt op een bepaald tijdstip je
voorronde in een poule van maximaal
acht spelers, dubbel knock-out systeem.
Mocht je doorkomen, dan speel je op
tweede paasdag de finale. Dan is een
knock-out systeem met acht finalisten. Je
hoeft dus maximaal twee dagen te spe-
len. Door de gezelligheid zijn diverse
deelnemers vaker op het toernooi te vin-
den om van de sfeer te proeven. In de C
groep kun je vaker inschrijven. Er zijn
spelers die zelfs vier keer teruggekomen
zijn om toch op de finaledag aanwezig
te zijn.
Elk jaar wordt gezocht naar varianten
om dit toernooi interessant en boeiend te
houden. Dit jaar hebben we gekozen om
een deel van de opbrengst ten goede te
laten komen aan een goed doel. We
hebben gekozen om dit deel aan de
Stichting KiKa te schenken (kinderen kan-
kervrij). De stichting Kinderen Kankervrij
(KiKa) heeft als algemeen doel: het wer-
ven van fondsen voor vernieuwd onder-
zoek en andere activiteiten op het ge-
bied van kinderkanker, gericht op minder
pijn en strijd, meer genezing en een ho-
gere kwaliteit van leven op latere leeftijd.
Door agressieve behandelingen kunnen
zowel tijdens als na de therapie verve-
lende bijwerkingen ontstaan. De huidige

chemo’s zijn dusdanig agressief dat kin-
deren die vandaag genezen zijn ver-
klaard op latere leeftijd alsnog bepaalde
orgaanproblemen kunnen krijgen. 
De C poule
Allereerst was er de eindstrijd van de C
poule. Na een lange dag begon einde-
lijk het beslissende duel tussen Huub
Moerkerk en Angelo Vluggen. Een best
of 9 moest er gespeeld worden. Na een
goede start van Moerkerk kwam Vlug-
gen steeds beter in zijn spel en was het
duidelijk dat hij veel sterker werd. De ve-
le uren begonnen Huub Moerkerk par-
ten te spelen en hij kon de concentratie
niet meer opbrengen. Angelo Vluggen
won dan ook afgetekend met 5 tegen 1.
De B poule
Dit afsluitende duel ging tussen Rogier
Coenders en Roger Hendriks.
Deze finale was eigenlijk geen finale.
De krachtsverhoudingen waren van het
begin duidelijk.
Hendriks komt op 3-0 voordat Coenders
iets terug kan doen. Roger Hendriks blijft
echter de bovenhand houden en loopt
snel uit naar 5-1. De laatste partij is een
echt gevecht waarin beide spelers fouten
maakte. Roger Hendriks was niet te klop-
pen en wint ook nu, waardoor het 6-1 is
geworden.

Alex de Vries. Foto: Jolanda Moerkerk/Leon Pellegrom

De A poule

De finale in de A groep gaat tussen Jim
Telfer en Alex de Vries. Deze strijd zal in-
gaan als de beste finale in de geschie-
denis van dit toernooi. De ontknoping
had alles wat een finale nodig had: een
hoog niveau, spanning, dramatiek en na-
tuurlijk emotie. Telfer heeft de betere start
en komt op 3-1 voor. Na wat fouten van
beide kanten werd het 4-2 voor hem. Na
een game-in-one was het 5-2 voor Jim
Telfer. Alex de Vries maakt de volgende
twee partijen in één beurt uit en de span-
ning is weer volledig terug in de wed-
strijd. Het gaat over en weer en het werd
uiteindelijk 6-6. De laatste partij moet de
beslissing brengen wie het Rumpenerlin-
detoernooi op zijn naam mag schrijven.
Alex de Vries stoot op en heeft niets weg.
Jim Telfer kiest rood en speelt alle ballen

weg, maar mist zwart. De Vries pot ge-
makkelijk maar mist zijn laatste bal. Tel-
fer legt de zwarte bal voor het gat net
achter geel. Alex de Vries speelt, maar
laat wit weglopen. De spanning is hoog
opgelopen. Jim Telfer mist zwart en de
witte bal komt perfect voor Alex de Vries
te liggen. Deze heeft weinig moeite om
de partij uit te schieten. De Vries wint de
finale met 7-6.
Dit toernooi is een jaarlijks terugkerend
evenement. Mocht je komend jaar inte-
resse hebben om deel te nemen aan de-
ze fantastische happening of wil je meer
weten over het toernooi kijk dan op de
website voor foto’s en meer informatie.
Begin 2010 kunt u hier ook informatie
vinden over de negende editie van het
paastoernooi van PBC Rumpenerlinde in
Brunssum, Website: www.pbc-rumpener-
linde.nl

Team Limburg op eigen tafels afgetroefd door team Holland

Fanon is nog niet vergeten

Anky Franken is blij dat haar overleden zoon Fanon wordt herdacht met een
groot pooltoernooi. Naast haar zit haar andere zoon John. 
foto Marcel van Hoorn.
door Ton Reijnaerts

Om toppers als tweevoudig Europees kampioen Alex Lely te trotseren is er
meer nodig dan wat moeizaam geprik. Dat bleek bij La Plaza in Hoens-
broek, waar Team Limburg tijdens de eerste editie van de Fanon Cup haar
thuisvoordeel op het 6-foot biljart niet kon uitbuiten. De 9-foot specialisten
van Team Holland hadden in de finale de langste adem en wonnen vijf van
de zes laatste partijen: 10-14.

De meter begon langzaam in het rood te
staan, pure frustratie bij 6 ft teamcaptain
Jesse Thehu. En dat niet alleen vanwege
de ietwat tegenvallende optredens van
zijn anders zo trefzekere Limburgse
teamgenoten Alex de Vries en Martijn
van den Brink. Het knaagde vooral dat

kregen. Toen Fanon met poolbiljarten be-
gon, zag ik poolbiljarten nog als een ca-
fésport. Ik had er aanvankelijk dan ook
totaal geen begrip voor dat hij zijn studie
economie opgaf en zich helemaal op het
poolbiljart stortte. Nu kan ik daar veel
meer begrip voor opbrengen. Ik heb
poolbiljarters leren kennen als hele doel-
gerichte en sociale mensen. Zo was Fa-
non ook. Iemand met het hart op de goe-
de plek. En tegelijk iemand die ergens
voor stond en er 200 procent voor ging.
Als ik aan Fanon denk, denk ik aan
kracht en humor. Prachtig dat ook zijn
vrienden nog steeds zijn kracht en ener-
gie ervaren. Dat zijn plannen een ver-
volg krijgen.” Een vervolg krijgt ook de
prestigestrijd tussen 6 en 9-foot toppers.
Team Limburg, waar alleen Patrick Wro-
niwiecz zijn normale topniveau haalde,
voelt zich hustled, in haar eer aangetast.
„Drie maanden geleden heb ik een 6-
foot tafel in Amsterdam geplaatst”, zegt
organisator Heespelink. De Hollanders
wilden graag trainen voor de prestige-
strijd. Omdat de Limburgers jarenlange
competitie-ervaring hebben op het 6 ft,
had ik verwacht dat de tactische erva-
ring de doorslag zou geven. Dat was
echter niet het geval. Ik was verrast door
de kwaliteit van de Hollanders. De ‘Hol-
landers’, die zich tot voor kort nog laat-
dunkend uitlieten over het poolen op de
kleine tafel, tonen zich op hun beurt on-
der de indruk van kwaliteit en mogelijk-
heden van 6-foot tafels. Topper Alex Lely
doet na de prijsuitreiking het opmerke-
lijke voorstel om de geplande 9-foot re-
vanchewedstrijd volgend jaar in Amster-
dam wederom op 6-foot te spelen.

hijzelf geen invloed kon uitoefenen op de
prestigestrijd tegen 9-foot toppers als Alex
Lely, Thomas Peeters en Gilliano Smit.
Thehu, Limburgs succesvolste poolbiljar-
ter, brak ruim een week geleden tijdens
een scooterongeluk zijn linker sleutelbeen
„Echt balen. Vier jaar geleden heb ik zelf

de aanzet gegeven voor deze prestige-
strijd. Daarbij had ik alleen al graag ge-
speeld ter ere van Fanon Sluisdom.” „De
herinnering laat zich nooit meer verdrin-
gen”, zegt Anky Franken zacht, in het
zaaltje van La Plaza. „Ik probeer er niet
constant aan te denken, maar soms komt
dat moment ineens voorbij. Met dat mo-
ment bedoelt Franken 30 november
2007. Haar zoon Fanon mist tijdens zijn
bezorgronde van Dagbladen een flauwe
bocht. De Haarlemmer botst frontaal te-
gen een boom. Alle hulp komt tevergeefs.
Fanon Sluisdom, sfeermaker en knuffel-
dier van het Nederlands poolbiljartteam,
is op slag dood. Daarmee lijkt ook de
grote droom van Fanon Sluisdom om een
hulpproject voor straatarme kinderen in
de Filippijnen te starten in de knop ge-
broken. Maar niets is minder waar. Fano-
n’s vrienden, waaronder spelers van het
Nederlands team en teamgenoten van
Club 8 Amsterdam, besluiten om het plan
dat werd geboren tijdens het WK-poolbil-
jart in Manilla, november 2007, door te
zetten. Met steun van organisator Rinus
Heespelink, de drijvende kracht ook ach-
ter de Top Pool League, wordt besloten
om jaarlijks - en afwisselend op 6-foot en
9-foot - een Fanon toernooi te organise-
ren. De twaalf topspelers doneren de
1000 euro prijs voor de winnaar via UNI-
CEF aan straatkinderen in Manilla.
„Het doet me heel veel dat zijn vrienden
dit voor hem organiseren”, zegt moeder
Anky Franken. „Fanon zou er apentrots
op zijn geweest. Ook mij geeft het
enorm veel positieve energie. Ik heb
überhaupt na Fanon’s dood veel steun
van zijn vrienden uit het poolbiljart ge-
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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!!

Driebanden 2e klasse district Nijmegen

Paul Nagels met volle buit in 
La Zambomba te Nijmegen

Met de maximale veertien punten liet
Paul Nagels er geen twijfel over bestaan
wie er recht had op de districtstitel Nij-
megen in de tweede klasse driebanden
klein. In een klasse met een bovengrens
van 0.550 presteerde de speler van ver-
eniging De Zwijntjes het om op een al-
gemeen gemiddelde van 0.795 te finis-
hen. In café La Zambomba te Nijmegen,
waar Moira de organisatie in handen
had, waren de tweede en derde plaats
voor invallers. Martin Gerrits eindigde
als runner-up en Tiny Peters legde beslag
op de derde plaats. Kampioen Paul Na-
gels zette met acht caramboles de hoog-

ste serie op het scorebord. De kortste
partij ging via 1.315 naar Dave Snij-
ders. De regiofinale is van 23 tot en met
25 oktober, eveneens in district Nijme-
gen.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Paul Nagels De Zwijntjes 14 0.795 8
2. Martin Gerrits Kaketoe '80 10 0.582 5
3. Tiny Peters De Corner 9 0.484 7
4. Ad Kroes OGC 8 0.595 4
5. Dave Snijders Waalzicht 8 0.582 6
6. Ben Hengeveld Vogue 3 0.483 4
7. Daniel Ockers Huisman 2 0.534 4
8. Raymond Benders Zambomba 2 0.428 4
Toernooigemiddelde: 0.552

Foto: www.cafelazambomba.nl

Driebanden 3e klasse district Nijmegen

Mario Peeters op gemiddelde de
beste bij Groentjes in Rijkevoort

Zowel Mario Peeters en René Wilkens
eindigden op tien punten tijdens de eind-
strijd driebanden klein derde klasse
district Nijmegen. In café-zaal Groentjes
te Rijkevoort ging de titel naar OGC spe-
ler Peeters, die met 0.429 beter presteer-
de dan de 0.390 van Wilkens (Zamb-
omba). De kampioen realiseerde hier-
mee het beste algemeen moyenne van
iedereen. Tevens zorgde de biljarter uit
Cuijk met 0.769 voor de kortste partij.
Jan Nabuurs van De Wester uit Mill wist
als hekkensluiter met vijf caramboles wel
de hoogste serie op zijn naam te schrij-

ven. De organisatie was in handen van
vereniging 't Zwaantje. De regiofinale is
van 20-22 november in het district Oss. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Mario Peeters OGC 10 0.429 4

2. René Wilkens Zambomba 10 0.390 4

3. Theo Lenting OGC 8 0.387 4

4. Maurice Huisman Huisman 6 0.374 3

5. Berry Soesan Kaketoe '80 6 0.355 4

6. Rien Jacobs De Wester 6 0.349 4

7. Co Kok DWS 6 0.304 4

8. Jan Nabuurs De Wester 4 0.299 5

Toernooigemiddelde: 0.321.

Prachtige avond uit met uw vereniging

Magic Cabaret Dinner Show 2 in
partycentrum Den Heuvel in Mierlo
Partycentrum Den Heuvel aan Heuvel 2 te Mierlo biedt u een onvergetelijk
avondje uit met de Magic Cabaret Dinner Show 2. Zoekt u als biljartvere-
niging een verrassende en onvergetelijke avond vol magie, cabaret en een
heerlijk diner dan bent u hier aan het goede adres. Zo’n avondje uit kan
natuurlijk ook met familie, vrienden en bekenden.

Na het enorme succes van de Magic
Dinner Show, presenteren Rob en Emiel
met trots de Magic Cabaret Dinner
Show 2. Met nieuwe acts, nieuwe ver-
rassingen en nieuwe wonderen!
In de Magic Cabaret Dinner Show 2
wordt u welkom geheten door Rob en
Emiel. Zij zullen u tijdens deze avond
meevoeren in de wereld van cabaret, il-
lusie, verwondering en theater. Werke-
lijk fantastische acts, waarbij u uw ogen
niet zult geloven.
Rob en Emiel zijn bekend geworden
door hun finale in het televisieprogram-
ma De Nieuwe Uri Geller. Maar eerder
wonnen zij 10 keer goud op het Neder-
lands kampioenschap voor de goochel-
kunst en brons op het wereldkampioen-

schap. Tijdens de Magic Cabaret Dinner
Show 2 gaan alle remmen los om u een
onvergetelijke avond te bezorgen!
Tijdens deze avond wordt er natuurlijk
ook aan de innerlijke mens gedacht. In
de keuken bereiden de topkoks een fan-
tastisch en overheerlijk 5-gangen diner!
KORTOM: DE ONVERGETELIJKE
AVOND DIE U NIET MAG MISSEN!
De datums voor 2009 zijn: zaterdag 23
mei, donderdag 18 juni, zaterdag 19
september, donderdag 22 oktober en
zaterdag 28 november. Reserveren kan
telefonisch via 0492-661258 of online
middels www.denheuvel.com en dan
vervolgens Evenementen. Laat u verras-
sen vanaf 42,50 euro per persoon en
dat is exclusief drank.

Driebanden 2e klasse district Doetinchem

Ronnie Sessink wint in Duiven
Bij De Tol in Duiven is Ronnie Sessink
van De Buitenmolen uit Zevenaar de te-
rechte districtskampioen Doetinchem in
het driebanden klein tweede klasse ge-
worden. Dat gebeurde niet alleen met
een ongeslagen status maar ook met het
promotiegemiddelde van 0.636 naar
de eerste klasse. Het slotduel tussen Ron-
nie Sessink en Wim Eskes moest een fi-
nalepartij heten, maar door het grote
verschil in de moyennes 0.622 om
0.564 was er van enige spanning dan
ook geen sprake. Ron van Hummel zette
met 1.000 gemiddeld de beste partij
neer. Hekkensluiter Martin Hengeveld
zorgde voor een verrassing door met ne-

gen voor de hoogste serie te zorgen.
Van 23 tot en met 25 oktober wordt
binnen het district Berkel en Slinge (loka-
liteit is nog onbekend) de gewestelijke fi-
nale gehouden. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ronnie Sessink Buitenmolen 14 0.636 6

2. Wim Eskes De Keu 10 0.531 6

3. Hemmie Lenderink De Veemarkt 9 0.503 4

4. Ron van Hummel Buitenmolen 8 0.482 4

5. Gert de Bruin De Ketz 6 0.459 5

6. Hilbert de Vries De Veemarkt 4 0.462 5

7. Dick Hofland De Veemarkt 3 0.419 6

8. Martin Hengeveld De Tol 2 0.398 9

Toernooigemiddelde: 0.484

www.debiljartballen.nl
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BillarBillardcafé "De dcafé "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

BILJARTCENTRUM ARNHEM

VELPERPLEIN 10 - 6811 AG ARNHEM - 026-4455281

ONDER HET REMBRANDT-THEATER

BILJARTCENTRUM ARNHEM

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 
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Bandstoten 3e klasse regio ZN afdeling 2

Peter van Erp klopt Jan van Geffen
bij Van Tienen in Tegelen

Tijdens de regiofinale bandstoten klein
derde klasse van Zuid-Nederland afde-
ling 2 kwam Jan van Geffen uit Deurne
sterk uit de startblokken. Na twee ron-
den leidde hij met de volle vier punten
en een moyenne van 3.23. Zaterdag
ging het echter mis voor de speler van
De Peel en na ronde vijf hadden Jos We-
lie, Peter van Erp en Jos Lochtman met al-
len acht punten de leiding. Van Geffen
volgde met zes punten als vierde. Door
twee zeges op de slotdag eindigde Jan
van Geffen op een totaal van tien punten
en een algemeen moyenne van 2.18.
Welie en Lochtman bleven op acht pun-
ten omdat ze de laatste twee duels
onderuit gingen. Peter van Erp was de
gelukkige want hij verzamelde evenals
Van Geffen tien punten maar zijn ge-
middelde van 2.23 bleek 0.05 hoger te

zijn en dus was de plaatsing voor het
NK voor hem. De kampioen realiseerde
met 3.92 ook de kortste partij. Het beste
algemeen gemiddelde kwam met 2.31
op naam van Leo van de Laak. De hoog-
ste serie ging met zeventien caramboles
naar Jos Welie en H. Tummers. De wed-
strijdleiding bij café-biljart Van Tienen in
Tegelen was weer in vertrouwde handen
van Huub Leijendeckers. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. P. van Erp De Ster 10 2.23 11
2. J. van Geffen De Peel 10 2.18 14
3. J. Welie Heer 8 2.17 17
4. J. Lochtman Fairplay 8 1.91 13
5. L. van de Laak Den Hook 6 2.31 14
6. M. Mourmans Maarland 6 2.26 14
7. N. van Stralen 't Vrijthof Libre 4 2.12 13
8. H. Tummers BVG 4 1.97 17
Toernooigemiddelde: 2.13

Jan van Geffen, Leo van de Laak, H. Tummers, Marcel. Mourmans, Jos Welie, Jos
Lochtman, Peter van Erp en Nol van Stralen. Voorste rij arbiters Math Nelissen,
Paul Beckers, Jan Zanders en Marinus Keijsers. Foto: Huub Leijendeckers.

B1 klasse district Nijmegen

De Kuul 1 kampioen driebanden 
Het team De Kuul 1 van de gelijknamige biljartvereniging uit Huissen is er-
in geslaagd om de titel te veroveren in het KNBB district Nijmegen B1-A
klasse. De formatie, bestaande uit Joost van Baal, Ben Willemsen, Johan
Kersten, Hans Röttjers en Marco Huitink, speelde in totaal dertig uit- en
thuiswedstrijden. Onder leiding van teamcaptain Johan Kersten moest men
naar o.a. Deest, Druten, Mill, Bergharen, Groesbeek en Bemmel.
In de laatste wedstrijd tegen Moira uit
Nijmegen werd pas beslist wie de titel
zou veroveren. In de slotfase van de
competitie kon ook het team van Groes-
beek ’03 nog kampioen worden maar
De Kuul behaalde in het afsluitende tref-
fen de volle negen punten en daarmee
was de titel binnen. 
Tijdens die wedstrijd in La Zambomba
had De Kuul de opdracht om minimaal
drie punten te behalen. De avond in Nij-
megen werd begonnen door Johan Ker-
sten en al snel leek het erop dat hij deze
drie punten ging behalen. Ondanks dat
zijn tegenstander Theo Reuvers de partij
in het begin erg goed onder controle
bleek te hebben, hield Kersten het hoofd
koel en kwam met diverse series voorbij
zijn tegenstander en maakte zijn 35
driebanders in 51 beurten. Op dat mo-
ment waren ze al kampioen maar er
moesten nog twee partijen gespeeld
worden. Hans Röttjers was sterk en bal-
vast. De hele partij domineerde Röttjers
zijn opponent Supusepa. Zijn mooie op-

lossingen werden goed beloond. Röttjers
behaalde zijn 32 caramboles zonder
enige moeite na 45 pogingen. Weer
drie punten erbij voor De Kuul 1. In het
slotduel moest Ben Willemsen tegen Jan
Damen, de kopman van Moira. Na een
moeizame start kwam Willemsen weer-
galoos terug met een aantal indrukwek-
kende oplossingen en serie van zes.
Hierdoor verzamelde hij zijn veertig tref-
fers na 52 beurten en scoorde ook drie
punten. Totaal dus negen punten en het
kampioenschap! 
Kopman Joost van Baal was deze wed-
strijd niet opgesteld in de basis i.v.m. an-
dere verplichtingen. Reserve Marco Hui-
tink en Joost van Baal waren na afloop
wel aanwezig om de bloemen in ont-
vangst te nemen. 

Nu volgt nog de strijd met de andere
poulewinnaars van het district Nijme-
gen. Vervolgens kan via de regiofinale
een plaats op het NK in Nieuwegein af-
gedwongen worden.

Vlnr: Hans Röttjers, Johan Kersten, Joost van Baal en Ben Willemsen.
Marco Huitink ontbreekt op de foto. 

Kampioenschap van 
Nijmegen
Kadertitel voor Lyon
Megens
Biljartvereniging Woezik organiseerde in
Zaal Verploegen te Wijchen het kader-
kampioenschap van district Nijmegen.
Lyon Megens bleek de beste van ieder-
een. Er werd met interval gespeeld in di-
verse disciplines: 38/2, 57/2 en 57/1.
Naam Pnt Gem HS Gespeeld

1. Lyon Megens 10 21.64 176 Kampioen

2. Arno van Lier 8 6.22 44 Finale

3. Geert Janssen 6 9.25 57 1/2 Finale

4. Hans Hüttner 6 8.88 62 1/4 Finale

5. Hans Toonen 6 7.86 39 1/4 Finale

6. Hein Tromp 6 5.95 34 1/2 Finale

7. Sjef Jansen 4 16.69 98 1/4Finale

8. Bernie van Hooij 4 5.95 52 1/4 Finale

Damesteams district Venlo e.o.

’t Klötske sterkste in thuisbasis ‘t Ven

In het weekeind van 18 en 19 april jl. werden in district Venlo e.o. de wed-
strijden tussen de Damesteams gehouden. Er hadden zich maar drie teams
aangemeld, te weten twee van ’t Klötske en een formatie dat samengesteld
was uit dames van verschillende verenigingen en dat speelde onder de
vlag van district Venlo e.o. Op zaterdagmorgen kwamen de dames bijeen
in het clublokaal van ’t Klötske, café-feestzaal ’t Ven in Venlo. De competi-
tieleider van district Venlo e.o. fungeerde als wedstrijdleider en omdat het
maar drie teams waren werd een hele competitie gespeeld, dus zoge-
naamd een uit- en een thuiswedstrijd. 

In een gezellige ambiance, wat wil je
anders met 12 dames en met de bakjes
met snoep en worst e.d. verspreid over
de tafels, werden de rondes een voor
een afgewerkt. Op de zaterdag werd er
gespeeld op twee biljarts en hierdoor lie-
pen de wedstrijden uit tot 19.30 uur. Na
deze eerste wedstrijden op de zaterdag
was er absoluut nog niet te zeggen welk

team het kampioenschap binnen zou ha-
len. Op zondag werd er besloten om op
drie biljarts te gaan spelen zodat het op
tijd afgelopen zou zijn en iedereen nog
iets had aan de zondagavond. Team 2
van ’t Klötske moest al vroeg afhaken en
de strijd ging dus tussen ’t Klötske 1 en
het team van Venlo e.o. Met de slotronde
te gaan stonden beide teams nog onge-

veer gelijk en moesten de laatste drie
wedstrijden de beslissing om het kampi-
oenschap brengen.
Team 1 van ’t Klötske wist in de laatste
ronde nog twee wedstrijden te winnen
waardoor er toch een verschil gemaakt
werd en zij, bestaande uit Connie van
Deur, Sabine Flos, Anita Peters en Mar-
griet Kuijs, uiteindelijk kampioen Da-
mesteams van district Venlo e.o. werd en
het district mag gaan vertegenwoordi-
gen op de regiofinale op zondag 17 mei
bij café Wilhelmina, Akerstraat 166 in
Kerkrade. De wedstrijdleider, als afge-
vaardigde van het districtsbestuur, had
zich extra goed geschoren, want er
moest natuurlijk gekust worden bij een
prijsuitreiking waarbij 12 dames betrok-
ken waren. Hierna gingen we allemaal
nog gezellig op het terras zitten om nog
even na te keuvelen over het weekend.
Tekst en foto: Huub Zwambag.
Team
1. ‘t Klötske 1 22-14
2. Venlo e.o. 19-17
3. ‘t Klötske 2 13-23

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

www.blaakven.nl

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

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

Wijkcentrum De Doorkijk Druten - Zuid

Hét ontmoetingscentrum van Druten
Clublokaal van BV Vogue

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

www.wijkcentrumdedoorkijk.nl

3 biljarts 230x115
4 dartbanen

Café Zaal Eetcafé

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

•speeltuin • biljart 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

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

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

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

Maandag gesloten

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

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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Libre en driebanden 55+

Jan Boerenkamps en Gerard Mennen
winnen in In den Sleutel te Deurne
Met dank aan organisator Piet Verbakel
werd in café In den Sleutel te Deurne
een revanchetoernooi libre en een toer-
nooi driebanden voor 55 plussers ge-
houden. Zowel in het libre en drieban-
den werd de spanning tot het laatst be-
waard want de beslissingen vielen pas
op de slotdag. Bij het libre ging de titel
naar Jan Boerenkamps, die Willem van
Bommel en  Mart Kusters nipt voorbleef.
De als vierde geëindigde Gerard Dielis-
sen zorgde met 2.16 voor het hoogste
gemiddelde en via zeventien carambo-
les tevens voor de kortste partij.
Bij het driebanden had winnaar Gerard
Mennen drie punten voorsprong op
Wiebe Nijhof en een marge van vier
punten op Tommy van der Heijden. Lies-
selnaar Mennen scoorde met 0.432
liefst 41.63 procent boven zijn ge-
middelde. P. Swinkels had met 0.496
het beste algemeen moyenne en P. van
Duinhoven produceerde een opvallend
hoge serie van negen. 

Naam libre Pnt Gem HS
01. J. Boerenkamps 13 1.73 11
02. W. van Bommel 12 1.61 11
03. M. Kusters 11 1.64 12
04. G. Dielissen 10 2.16 17
05. A. Kuipers 10 1.56 9
06. H. van der Heijden 9 1.10 7
07. M. Keunen 8 1.45 14
08. M. Berkers 8 1.24 9
09. C. Verbakel 6 1.07 10
10. H. Verbakel 3 1.09 11
Naam driebanden Pnt Gem HS
01. G. Mennen 17 0.432 4
02. W. Nijhof 14 0.419 5
03. T. van der Heijden 13 0.274 4
04. W. van Otterdijk 13 0.374 4
05. P. Swinkels 11 0.496 5
06. T. Goossens 11 0.361 4
07. P. van Duinhoven 11 0.424 9
08. H. van der Schoot 10 0.446 5
09. P. van Deursen 9 0.283 4
10. G. Goossens 8 0.182 3
11. F. van der Heijden 8 0.186 3
12. G Geurts 7 0.254 5

Driebanden speelweek 6
Ad Proenings zorgde namens HGL als
enige in de eerste klasse voor een partij
onder de dertig beurten. Hij stond na 28
pogingen aan de finish met 21 caram-
boles. In klasse twee evenaarde Henk
van der Schoot (HGL) met zeven de
hoogste serie. Jan Thijssen van Ons Ver-
maak scoorde 23 uit 27. Bij tegenstan-
der Keijzer was Jan Huizinga nog een
fractie sneller met 21 treffers na 26 beur-
ten. Jos van de Kerkhof (Vriendenkring)
deed het in de derde klasse prima met
twintig punten na 27 omlopen. Bart Wij-
laars van OVU moest één keer meer
naar het biljart voor zijn zestien caram-
boles.   
Driebanden speelweek 7
Namens Vriendenkring haalde Frans
Martens flink uit in de eerste klasse. In
thuisbasis 't Ankertje verzamelde hij de
achttien caramboles al na 22 beurten
(0.818). Bij De Zwaantjes '82 was Nico
van den Heuvel goed voor 42 uit veer-
tig. HGL tegen VIOS leverde twee prima
duels op. Frank Jonker verloor ondanks
27-27 na eveneens 27 pogingen van
Marinus van Loon. Hennie van Moorsel
deed er nog een schepje bovenop met
29 treffers na 25 omlopen: 1.160. Jo
van Veggel (TBK) blonk uit met 23 pun-
ten en maar 21 beurten en dat beteken-
de 1.095. Keijzer had in de tweede
klasse met nieuweling Jan Huizinga een
opvallende speler. De 21 caramboles
stonden al na negentien pogingen op
het scorebord en dus 1.105 in de boe-
ken. Huizinga evenaarde met zeven de
hoogste serie. OLV beschikte met Harrie
van de Weijer via 21 uit 28 ook over
een sterke pion. Frans van Hooff (De
Zwaantjes '82) kwam met 24 uit 28
voor de dag. In klasse drie bracht Rinie
Weemen de hoogste reeks op zeven. De
vierde man van Ons Vermaak bleek
goed voor 21 punten na 27 pogingen.
In de vierde klasse deed Ben Jonker van
zich spreken. Met een serie van negen
vestigde de kopman van 't Kroegske
zich overtuigend aan de leiding in dit
klassement.   
Driebanden speelweek 8
In de eerste klasse zette Frank Jonker
van HGL 1.219 in de boeken na 39 uit
32. Teamgenoot Eric van Herpen nam
met 24 treffers na 26 pogingen de kort-
ste partij voor zijn rekening. Namens
D’n Anlaup was Jan Pluijm via 32 ca-
ramboles na dertig beurten de succes-
volste. In de tweede klasse deed Dave

van Bussel (Steeds Vooruit) van zich
spreken via 31 punten na 25 pogingen
en dat resulteerde in 1.240. Jongeling
Dennie Bellemakers scoorde voor HGL
zeventien caramboles na slechts 24 om-
lopen. Christ van der Heijden (De
Zwaantjes '82) boekte een serie van ze-
ven. Pomerans had in de vierde klasse
met Theo van Dijk een speler die goed
was voor zestien treffers na 29 pogin-
gen.  
Driebanden speelweek 9
In de inhaalwedstrijd tegen D’n Anlaup
verzamelde Mari van Hout (Pomerans)
zijn dertig caramboles na 29 beurten in
de eerste klasse. Frank Jonker (HGL)
won met 39-42 na veertig pogingen van
Hans Vermulst (De Zwaantjes '82). Hen-
nie van Moorsel was in dezelfde wed-
strijd met 26-42 na 25 omlopen niet op-
gewassen tegen het moyenne van
1.680 van Nico van den Heuvel. Sjef
van den Heuvel was de derde speler
van De Bakelse formatie met meer dan
1.000 gemiddeld. Hij bleek goed voor
40 uit 31 (1.290). In de derde klasse
had Poedelvrees met Mart van Moorsel
iemand die de achttien treffers na ze-
venentwintig beurten bij elkaar had. Jan
Althuizen van Vriendenkring deed het
prima met 18 uit 24. D’n Anlaup had
twee opvallende pionnen. Martien van
Rijt realiseerde 18 uit 21 en Eric Mun-
sters produceerde 20 uit 23. Neerkan-
dia zag Wilfred van de Ven in de vijfde
klasse al na 25 pogingen bij zijn vijftien
punten arriveren.     
Driebanden speelweek 10
Ad Proenings (HGL) finishte na 29 beur-
ten en 21 caramboles en dat was in de
eerste klasse. Pomerans kopman Wilfrie
Vermeer realiseerde een moyenne van
1.219 na 39 treffers en 32 pogingen.
Hans Vermulst van De Zwaantjes '82
zorgde voor 49 uit 44 en Nico van den
Heuvel had 42 uit 40. Hans van Eijk zet-
te namens D’n Anlaup precies 1.000 ge-
middeld in de boeken. In klasse twee
was Gijs van der Horst (De Zwaantjes
'82) goed voor 25 punten na 27 om-
lopen. Teamgenoot Wout Verspaget
presteerde via 23 uit 29 ook prima.
HGL had met Harrie van Hoof een sterke
speler want hij had slechts 28 kansen
nodig voor zijn twintig caramboles.
Wiebe Nijhof van ONA stond na 29
pogingen aan de eindstreep met 21 tref-
fers. In de vijfde klasse was Eef Zwikstra
van Vriendenkring in vorm met veertien
caramboles na slechts 21 beurten.

Bij vereniging OVNA in Ommel

LOLAAR nederlaagtoernooi 2009 

Op zaterdag 25 april nestelde ’t Krijtje uit
Asten-Heusden zich met 110% op de vier-
de plaats. Koploper is nog altijd Nooit
Gedacht uit Asten (129%). Hekkensluiter
’t Amateurtje bleef steken op 72%. Zater-
dag 28 maart kwam titelverdediger OVU
uit Zeilberg op bezoek. Ze wonnen weer
al is het percentage van 118 niet vol-
doende om het kampioenschap te pro-
longeren. Op 2 mei is De Bonte Kip uit
Asten-Heusden te gast en 9 mei volgt het
Astense team van De Vette Keu.   

Team Plaats % Speeldatum

1. Nooit Gedacht Asten 129 14-2

2. Ons Vermaak Vlierden 125 14-3

3. OVU Deurne-Zeilberg 118 28-3

4. ’t Krijtje Asten-Heusden 110 25-4

5. Lolaar/OVNA Ommel 109 31-1

6. Steeds Vooruit Liessel 90 21-3

7. Beblo/Eijsbouts Ommel 88 4-4

8. D’n Anlaup/VIOS Deurne/Liessel 77 7-2 

9. ’t Amateurtje Asten 72 28-2

OVU de kampioen van het jaar 2008. Foto: Erica Verhaeg

Stoot u scherper af en bent u alerter met een  pil of drankje?

Voedingssupplementen voor 
betere concentratie?
De Stichting Gezondheid & Welzijn krijgt nogal eens vragen over het ge-
bruik van voedingssupplementen die vitamines, kruiden, mineralen enz.
zouden bevatten en die een klein wonder zouden zijn, zeker bij diegene
die een concentratiesport beoefenen. Er zijn er zelfs die de libido verbete-
ren, vitale sex en/of een gezond spermagetal presenteren, het sperma
doen beschermen, vooral doen scoren bij b.v. een concentratiesport, dat
zijn er talloze, maar ook o.a. bij de biljartsport een scherpere blik doen ge-
ven enz. 

Voor zo’n kleine 60 of  70 euro is de
consument verzekerd van deze ‘wonder-
supplementen’. Wat krijgt u er allemaal
voor.   
Betere lichamelijke prestaties, meer alert-
heid, energie, beter zien, ons immuun-
systeem zou er door ondersteund wor-
den, noem het maar op, het helpt er al-
lemaal voor.  
Maar staat u er wel bij stil dat supple-
menten niet altijd bij de ‘normale’ medi-

catie gebruikt kan worden en dat er op
gepast moet worden voor het gebruik
door kinderen onder de 13-14 jaar, en
zo zijn er nog meer contra-indicaties.
Goede voeding, uitgerust aan de start
verschijnen en een goede controle op
zijn tijd bij de opticien, het zijn de na-
tuurlijke alledaagse dingen die u zonder
extra kosten naar een ‘hoogtepunt’ bren-
gen: of dat een verbeterd libido is of een
match die gewonnen wordt, het is toch

veel leuker om er zelf moeite voor te
moeten doen.
Wedstrijdspanning, wat zouden we zon-
der zijn. Moeten we alles in en uit een pil
of drankje halen. 
“Noteren”………………!
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Bezoek onze site voor het complete assortiment
www.snelinkt.nl    www.stealx.nl

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

EK Artistiek 15-17 mei in Grubbenvorst 

Stichting Parel aan de Maas en 
Blariacumcollege slaan handen ineen
Met het oog op het aankomende Europees kampioenschap Biljart Artistiek,
wat gehouden wordt van 15 t/m 17 mei 2009 in Grubbenvorst, hebben
Stichting Parel aan de Maas en het Blariacumcollege de handen ineen ge-
slagen. De leerlingen van de sportklassen gaan fungeren als assistent-ar-
biters tijdens het EK en helpen de organisatie op deze wijze met de invul-
ling van deze belangrijke en omvangrijke taak.

Eigenlijk per toeval kwamen Marc Routs,
docent aan het Blariacumcollege, en Jos
Wijnen, secretaris van Stichting Parel
aan de Maas, met elkaar in gesprek. Al
snel bleek dat beide partijen wel geïnte-
resseerd waren in een samenwerking.
Voor de leerlingen van de sportklas
wordt een unieke kans geboden om
zeer nauw betrokken te worden bij een
mondiaal topsportevenement en sfeer te
proeven tijdens één van de meeste
prestigieuze en spectaculaire biljartkam-
pioenschappen. Voor Stichting Parel
aan de Maas wordt een zeer belangrij-
ke taak ingevuld en bemand. Tijdens het
EK zijn namelijk 64 assistent-arbiters no-
dig voor het noteren van de scores, het
bijhouden van de puntentabel en het be-
dienen van het scorebord. Kortom: een
win-win situatie!
Sportklas, wat is dat?
Een sportklas is een aparte klas, waar
naast het leren, sport een belangrijke
plaats inneemt. Er zijn extra lessen licha-
melijke opvoeding en daarnaast veel
sportactiviteiten buiten de gewone
lestijd. Veel scholieren beleven plezier
aan sport en zij zetten zich daar vooral
buiten schooltijd flink voor in. Men biedt
die groep leerlingen graag de gelegen-
heid zich op onze school, naast de ge-
wone lessen, ook sportief te ontplooien.
De klas is bestemd voor kinderen met
een redelijke bewegingsvaardigheid en
een goede sportieve instelling, die
graag willen sporten, die belangstelling
hebben voor een breed scala aan spor-

ten, die bereid zijn zich in te zetten, te
verbeteren en te verdiepen in eigen le-
ren en die zowel zelfstandig als in een
team kunnen werken.
De sportklas is dus niet speciaal voor
topsporters. Prestaties zijn wel van be-
lang, maar vaardigheden als samen-
werken, hulpverlenen en organiseren en
beoefenen van verschillende sportacti-
viteiten zijn zeker zo belangrijk. Meer in-
fo: www.blariacum.nl
Stichting Parel aan de Maas
Stichting Parel aan de Maas is een be-
kend en ervaren organisator van natio-
nale en internationale biljartkampioen-
schappen. Denk aan NK’s, EK’s en zelfs
WK’s. Parel aan de Maas is een begrip
in de biljartwereld. Sinds de oprichting
in 1989 hebben de beste biljarters uit
de hele wereld, waaronder Raymond
Ceulemans, Dick Jaspers, Torbjörn Blom-
dahl, Jean Bessems en Sander Jonen,
een bezoek gebracht aan Grubben-
vorst, de thuishaven van Parel aan de
Maas. 
In 2009 heeft de stichting dus haar 20
jarig jubileum en dit wordt gevierd met
de organisatie van één van de grootste
evenementen op het gebied van biljart:
het Europees kampioenschap Biljart Ar-
tistiek. Van 15 t/m 17 mei komen de
beste artistiek biljarters naar Grubben-
vorst om hun kunsten te laten zien op het
groene laken. Decor voor dit grote spek-
takel is Centrale Accommodatie ’t Hae-
ren te Grubbenvorst. 
Meer info: www.ek-biljart-artistiek-2009.nl

Capriolen met kunststof

Erik Vijverberg winnaar Artistiek
bij Van Tienen in Tegelen

Het was een ware happening op 11 en
12 april tijdens het biljart Artistiek invita-
tietoernooi. In café-biljart Van Tienen te
Tegelen lieten de deelnemers kunststuk-
jes zien van hoge kwaliteit. Daarbij le-
ken de spelers wel een hechte familie te
zijn. Sportiviteit en tolerantie vierden
hier hoogtij. Vanaf de eerste tot de laat-
ste set voerde Erik Vijverberg de ranglijst
aan.
Daarnaast was ook de arbitrage van
Ans Ederveen, Jeffrey Cornelissen,
Ewald Holzhaus en Rob Scholtes van
zeer grote klasse. Ook de gastvrijheid
van Sandra en John was weer uitermate
goed. De leden van de organiserende
vereniging BC Tegelen wil ik bedanken
voor het schrijven deze twee dagen.
Rob Mans van BC Tegelen verving in de
laatste twee sets van dit toernooi de ge-
blesseerde René Dericks en hij deed dit
niet onverdienstelijk. Daarbij wil ik ook

een woord van dank uitbrengen naar de
sponsors die dit evenement mogelijk
hebben gemaakt. De wedstrijdleiding
was in handen van René Peters en Huub
Leijendeckers, de schrijver van dit arti-
kel. 
Naam Pnt Pog %
01. Erik Vijverberg 245 163 46.67
02. Mark Janssen 217 172 41.33
03. Alex ter Weele 209 180 39.81
04. Patrick Vloermans 195 173 37.14
05. Mehmet Sezer 189 176 36.00
06. Johnny van Mil 166 185 31.62
07. Cock Ooms 163 184 31.05
08. Robert van Veenendaal 153 181 29.14
09. Walter Crols 146 185 27.81
10. John Otten 137 193 26.10
11. Ronny Baert 113 191 21.52
12. René Dericks/Rob Mans 108 197 20.57
13. Arno Hendriksen 107 196 20.38
14. Willem Schreuder 102 196 19.43
15. Henk Takx 68 199 12.95

Foto: Ans Ederveen

Van 15 t/m 17 mei in Grubbenvorst

Martin van Rhee en Sander Jonen
Nederlandse troeven op EK Artistiek 

Sander Jonen. Archieffoto NK Artistiek 2007 Grubbenvorst

De deelnemers aan het Europees kampioenschap Biljart Artistiek, gehou-
den van 15 t/m 17 mei in Grubbenvorst, zijn bekend. Helaas voor Neder-
land met maar twee landgenoten. Waar gehoopt werd op drie afge-
vaardigden, zijn de troeven nu in handen van nationaal kampioen Martin
van Rhee uit Groenlo en Sander Jonen uit Badhoevedorp.

In totaal zullen in Centrale Accommoda-
tie ’t Haeren aan Irenestraat 20b in het
Limburgse Grubbenvorst 16 deelnemers
aan de start verschijnen. Onder hen re-
gerend Europees kampioen Serdar Gü-
müs uit Turkije en regerend wereldkam-
pioen Haci Arap Yaman, eveneens uit
Turkije. Verder zullen diverse oud-kampi-
oenen op het strijdtoneel verschijnen,
waaronder voormalig wereldkampioen
Xavier Fonellosa uit Spanje en Jean Re-

verchon uit Frankrijk. Tevens zullen ex-Eu-
ropees kampioen Thomas Ahrens uit
Duitsland en Walter Bax uit België hun
opwachting maken. De hoop van het
thuispubliek is uiteraard gevestigd op na-
tionaal kampioen Martin van Rhee en
oud-wereldkampioen Sander Jonen. In
totaal zullen er acht nationaliteiten ver-
tegenwoordigd zijn, te weten België,
Frankrijk, Turkije, Duitsland, Hongarije,
Oostenrijk, Spanje en Nederland.

Programma
Tijdens het Europees kampioenschap Bil-
jart Artistiek wordt het setsysteem ge-
speeld. In elke groep van vier treft iedere
speler zijn drie poulegenoten in een wed-
strijd om best of five, oftewel drie ge-
wonnen sets. De twee besten van de vier
poules gaan door naar het knock-out
systeem, waarin telkens een wedstrijd
om best of five de beslissing zal brengen
en uiteindelijk de Europees kampioen be-
paald wordt. De eerste poulewedstrij-
den starten op vrijdag 15 mei om 10.00
uur en 13.00 uur. Vervolgens wordt die
dag tevens de tweede ronde gespeeld
(16.00 uur en 19.00 uur). Op zaterdag
wordt om 10.00 uur en 13.00 uur de
poulefase afgerond. Om 18.00 uur star-
ten vervolgens de kwartfinales. Op zon-
dag vinden dan om 10.30 uur de halve
finales plaats met om 14.30 uur gevolgd
door de eindstrijd

Poule A
Serdar Gümüs (Tur)
Martin van Rhee (Ned)
Robert Immervoll (Oos)
Michaël Hammen (Fra)
Poule B
Kevin Tran (Fra)
Xavier Fonellosa (Spa)
Baris Çin (Tur)
László Tóth (Hon)
Poule C
Eric Daelman (Bel)
Jean Reverchon (Fra)
Sander Jonen (Ned)
Willy Daelman (Bel)
Poule D
Thomas Ahrens (Dui)
Walter Bax (Bel)
Franz Heigl (Dui)
Haci Arap Yaman (Tur)
Meer informatie: 
www.ek-biljart-artistiek-2009.nl

Donkere wolken boven 
topteamcompetitie
De laatste speelronde in de eredivisie
bracht sportief gezien geen verrassingen
meer, of het moet de derde plaats zijn
die Paul Wissink Keukens nog uit handen
moest geven aan JB Fashion/Eekhoorn.
Verrassend was wel wat teamchef Chris
Jansen, van Karel Lassche Speelautoma-
ten, het verbaasde publiek vertelde. De
hoofdsponsor heeft zich teruggetrokken,
wat noodgedwongen het vertrek van Fré-

déric Caudron, Pierre Soumagne en
Martien van der Spoel inluidt. Na Paul
Wissink Keukens, PDA biljarts, Dibo the
City en mogelijk De Pelikaan is dit het
vijfde team dat getroffen wordt door de
financiële crisis.
Op 25 april werd tevens bekendge-
maakt dat de sponsors Cubri/Etikon en
J+B Küpers nog zeker drie jaar de beide
topteams uit Borculo blijven steunen.
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Eigen fouten zijn de basis voor beter spel

Met Frans van Hoeij naar een hoger moyenne

Frans van Hoeij, een man met respect voor iedere speler en een enorme dosis
geduld.

Biljarten is een van de meest populaire bezigheden voor elke leeftijd. Veel-
al nemen beginners een keu in de hand en men begint maar. De keu wordt
verkeerd vast gehouden met een foutieve voorhand en men let niet op de
stand van de benen. Dikwijls ontvangt de starter adviezen van mensen die
het zelf ook niet weten. Een goede tijdbesteding, maar meer ook niet. Het
gevolg hiervan is, dat er op een groot aantal spelers maar een beperkt
aantal goede biljarters zijn. 
In het algemeen weet men weinig van
het biljartspel en staat men onwennig
tegenover de theorie. Toch is de theorie
het kind van de praktijk. Biljarters zou
men in twee groepen kunnen verdelen.
De spelers van de ene groep, die met
vrienden speelt en op goed geluk de bal-
len zonder het vervolg te overdenken
over het biljart stuurt. De andere groep,

die naar het eigenlijke biljartspel voert,
waarbij de sport, kunst, handigheid, dis-
cipline, scherpe ogen en zelfkennis tot
prachtige resultaten kan leiden. 
Op bezoek bij Frans van
Hoeij
Voor velen in de biljartwereld is de naam
Frans van Hoeij onomstotelijk verbonden

met jeugdopleiding. Frans traint in het
gebied West-Nederland de jeugd, die
via talentendagen en scouting geselec-
teerd worden. Van deze pupillen gaat
een niet gering aantal naar de kern-
groep, welke onder leiding staat van Jo-
han Claessen. Veel klinkende namen in
de biljartsport hebben hun basis gelegd
bij Frans van Hoeij. In het prachtige en
sfeervolle leslokaal aan de Schoonhout
172 te Etten-Leur beschikt Frans over een
grote en een kleine tafel. De bondstrainer
doet echter meer dan alleen jeugd oplei-
den. Ook oudere biljarters, die al vele ja-
ren de sport op verschillende niveaus be-
oefenen kunnen een beroep op hem
doen om hun gemiddelde op te halen.
“Veel biljarters zijn er zich van bewust
dat ze iets fout doen, maar weten niet
wat. Ik kan deze fouten analyseren en ze
er uit halen. Zo kunnen ook deze mensen
beter gaan presteren. Men moet natuur-
lijk niet denken, dat ik iemand die zijn of
haar hele leven van 1.00 tot 1.50 libre
gespeeld heeft binnen enkele weken
naar een niveau van 10.00 kan bren-
gen. Een verbetering van 50 tot 100%
behoort binnen een redelijke termijn ech-
ter reëel wel tot de mogelijkheden”. Be-
aamt Frans van Hoeij.
Team arrangement
Speciaal voor teams is er een teamar-

rangement. Zo kan men met het gehele
team van bijvoorbeeld drie of vier perso-
nen in teamverband op een door de
weekse avond les krijgen. 
Zo’n teamarrangement biedt veel voor-
delen, zo kan men op een gezellige ma-
nier van elkaars fouten veel leren en zo
tot betere prestaties komen. Omdat men
in groepsverband werkt kost zo’n groep-
sarrangement van drie uur niet meer dan
€ 100,00 voor het gehele team. Aanbe-
volen wordt om dat gedurende minimaal
vijf avonden te doen, zodat men be-
wuster met het spel bezig is, bestaande
problemen kan behandelen en de oplos-
singen vast kan leggen. Uiteraard be-
paalt de eigen inzet hier een groot ge-
deelte van het behaalde succes. Op ver-
zoek kan een dergelijk arrangement
zelfs op eigen locatie plaatsvinden. De
prijzen hiervoor zijn in overleg. 
Privélessen
Natuurlijk bestaat er ook de mogelijk-
heid om privélessen te volgen, zodat
men persoonlijk alle aandacht krijgt. Veel
spelers van laag tot hoog niveau maken
van deze gelegenheid gebruik, om hun
kennis en vaardigheid op te vijzelen.
Frans van Hoeij staat bekend als een
man met respect voor iedere speler en
een enorme dosis geduld. Voor meer in-
formatie kunt u altijd geheel vrijblijvend
bellen: 
076-5016039 of 06.22115374. 
info@fransvanhoeij.nl.  

Kijk ook eens op www.fransvanhoeij.nl

Vierde divisie poule 7

Rosmalen/Hazelaar verspeelt
kampioenschap in Zundert
Rosmalen/Hazelaar 3 - 
BC Goirle 6 – 2

Joop Claasen kwam in thuisbasis Sport-
foyer De Hazelaar tegen Piet van Gils tot
een 20-13 overwinning. Jo van den Ha-
nenberg was vrij snel klaar met Johan
van Oosterwijk en won met 25-16. Mi-
chael Bouwmans had aan de meet twee
treffers tekort en moest Jan van de Laer
met 23-25 voor laten gaan. Het duurde
67 beurten voor Frank van Rooij zijn 30
treffers tegen Roger van Loy (22) had
verzameld. 
Rosmalen/Hazelaar 2 - 
Brabant service 4 – 4
Kopman Ger Swinkels trof een goed
spelende Klaas Schrijver en verloor met
17-30. Jan Vandenbosch moest er ook
onderdoor, Jos Hamers was met 17-20
net iets te sterk. Met 25-12 uit 38 be-
haalde Han Gruijters een fikse overwin-
ning op Gerard Gabriëls en Jaap de
Regt kwam na 56 omlopen met 25-24
tegen Jan Ligtenberg met zijn hakken
over de sloot.
BC Goirle - 
Pierre de Jonge 2 – 6
Piet van Gils had in Goirle niet veel
moeite met De Weijer en won met 20-
14. Jan van de Laer moest een 20-25
verlies incasseren tegen Willems en Jo-

han van Oosterwijk zag Barry de Wit
met 18-25 uit 37 winnen. Voor Roger
van Loy was er ook geen succes, hij ver-
loor met 23-30 Van De Wit.
Eekhoorn 5 - 
Rosmalen/Hazelaar 4 – 4
Maikel van Opdorp eindigde in Ooster-
hout tegen Michael Bouwmans met 20-
17 aan de goede kant van de score.
Max Coensen won ook, hij versloeg
Frank van Rooij met 30-22. Peter Smans
kwam tegen Jo van den Hanenberg niet
verder dan 16-25 en Ad van Vugt was
totaal kansloos tegen Ronald Hulsken,
hij ging in 33 omlopen met 13-25
onderuit.
Van Hasselt Autoschade -
Rosmalen/Hazelaar 5 – 3
Rosmalen/Hazelaar verspeelde in de
uitwedstrijd tegen mede kampioenskan-
didaat Van Hasselt Autoschade het kam-
pioenschap. Jack Martens van de thuis-
club wist Hennie Linschoten met 20-15
opzij te zetten en Cees Arnouts won met
minimaal verschil (25-24) van Han
Gruijters. De Zundertse kopman Jef Ja-
cobs maakte geen kans tegen Ger Swin-
kels en verloor met 19-30. Toen Cees
Marijnissen tegen Jaap de Regt remise
afdwong kon de thuisclub de champag-
ne uit de koelkast halen.

Eredivisie topteam speelronde 12

Kampioen Cubri/Etikon sluit met
dubbele winst af

Karel Lassche – 
Cubri/Etikon 2-4

Een fantastisch resultaat van de onder-
linge Belgische strijd. Nadat Patrick
Niessen vanaf de afstoot twee carambo-
les had gemaakt, moest hij met een 1-
bander gaan zitten. Frédéric Caudron
scoorde gemakkelijk en maakte punt
voor punt de honderdvijftig treffers 71/2
vol. Dave Christiani leek in de derde om-
loop met een serie van 154 de 47/2
partij naar zich toe te trekken. Martien
van der Spoel speelde echter als een
hamster en sprokkelde het ene punt na
het andere bij elkaar. In zijn nastoot
moest hij echter drie caramboles voor
het einde gaan zitten, omdat hij een ket-
ser kreeg. Een gelijkspel was echter
meer dan verdiend geweest. Jean-Paul
de Bruijn kwam niet in de problemen te-
gen Markus Dömer: 100-45 (9). 
Cubri/Etikon – 
Paul Wissink Keukens 5-1
Patrick Niessen speelde het 71/2 duel
in de derde omloop met een prachtige
serie van 84 uit. In de gelijkmakende
beurt kwam Michel van Silfhout knap op
gelijk hoogte. In het  47/2 deed ijsko-

nijn Henri Tilleman zijn naam weer eens
eer aan. Niets kon op de speler indruk
maken. Niet het rumoer of het publiek en
ook het materiaal niet. Vanaf acquit snel-
de hij naar de tweehonderd punten.
Freek Ottenhof was niet naar Doetin-
chem gekomen om alleen zijn keu in- en
uit elkaar te draaien en kreeg in de na-
stoot de ballen direct in positie. Na 142
caramboles miste hij helaas en won Til-
leman deze hoogstaande partij.
De Duitser Wolfgang Zenkner, die bij
het laatste Europees kampioenschap
nog tweede was geworden, kwam op
de slotdag toch nog uit voor het team
van Bennie Deegens. Aanvankelijk was
er toch nog wat druk bij de kleine
Meester, maar in de vierde beurt liet hij
zien een fantastische bandstoter te zijn.
Met een prachtige serie van 80 gaf hij
Jos Bongers het nakijken. 
Karel Lassche – 
Paul Wissink Keukens 5-1
Martien van der Spoel deelde na vier
pogingen de buit in het 47/2. Caudron
snelde alweer in de openingsbeurt naar
de finish van honderdvijftig punten in het
71/2. Markus Dömer won het bandsto-
ten met een marge van drie.

Toon Scholten. Foto: Axel Schneider
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Kader poule 3

Metallbau Nyland heeft langste adem
Speelronde 23. Kabelrups.com – Metall-
bau Nyland 3-5. Herman Woeltjes kreeg
maar drie beurten van Gerard Stijf en
dat resulteerde in 13-250. Jan Tijdink
boog met 111-200 na negen pogingen
voor Willem Siebelink. Emiel Massen
boekte als enige van de thuisploeg winst
door Ronald van Gooswilligen na slechts
vier omlopen met 110-65 te verslaan.
Zaal Verploegen – De Markt/De Onder-
bouw 6-2. In Wijchen gebruikten Rini
Megen sen Martin Vreekamp beiden
acht beurten om respectievelijk Wim de
Vos en Richard Meeuwissen voor te blij-
ven. Megens serie van 111 en Vree-
kamp 129. 
Speelronde 24. Metallbau Nyland –
Moira 6-2. In De Veemarkt te Doetin-
chem snelde Heinz Schmale na vier po-
gingen naar de 200-49 winst op Rowan
Boerakker. Willem Siebelink versloeg An-
dré Meijer met 200-118 (9). Buiten-
lust/Van Kommer – De Veemarkt 6-2.
Bram Vonhof, reeks 129, gaf tegen Heri-
bert Leufgen het goede voorbeeld getui-
ge de 175-39 score na drie omlopen. El-

zo van Kampen bleef Bennie van Raaij
via 170-66 (8) voor. Eric van der Linden
realiseerde een serie van 104. 
Speelronde 25. De Veemarkt – 't Kevel-
der Zieuwent 2-6. Timo Peters en Willam
Willemsen zorgden middels 72-170 (9)
voor de kortste partij. Zaal Verploegen –
Metallbau Nyland 2-6. Geert Janssen
ging met 44-190 na negen beurten
onderuit tegen Ronald van Gooswilligen.
De Buck – De Markt/de Onderbouw 4-
4. Kopman Martijn Egbers (57/2) snel-
de in de openingsbeurt naar een 225-8
zege op Richard Meeuwissen. Daarmee
was Egbers de zevende biljarter die dit
seizoen deze prestatie leverde. Rudy
Gerritsen boog met 71-110 na acht po-
gingen voor Harry van Heumen. Frank
Hulshof redde het via 141-110 (9) niet
tegen Martin Zwoferink. 
Speelronde 26. Metallbau Nyland –
Martin 4-4. In deze kampioenwedstrijd
realiseerde Heinz Schmale de kortste
partij tegen Reintjes: 200-30 na zes om-
lopen. De winnaar scoorde daarbij een
reeks van 123.

Play-offs kader poule 4

Van Esch Biljarts plaatst zich voor
halve finale

Na een spannende biljartdag kwalifi-
ceerde Van Esch Biljarts/De Peel zich
voor de halve finale van de nationale ka-
dercompetitie. In thuisbasis De Tapperij
te Deurne-Zeilberg bleef Van Esch de
ploegen van VOP/DWH en BC Maar-
land de baas. De halve finales worden
gespeeld op 9 en 10 mei.
Van Esch Biljarts – 
VOP/DWH 6-2 
Roland Deelen gebruikte de minste beur-
ten tegen Yvo Engels: 175-146 (8). Har-
ry Vogels (12) en Jan van Oosterhout
(19) bleven ook aan de goede kant van
de score. Noud Janssen, die niet zijn
beste dag had, verloor van Piet van
Rengs. 
VOP/DWH – 
BC Maarland 1-7 
Jan Zanders had niet voldoende aan de
zes kansen die hij kreeg van Ludy Keu-
ten: 51-200. Yvo Engels mocht één keer

meer naar het biljart tegen Peter Haanen
en dat leidde tot 159-250. Piet van
Rengs redde het niet tegen Frans Borgig-
nons terwijl Lei Steegh en John van
Glabbeeck in evenwicht bleven.   
BC Maarland – 
Van Esch Biljarts 3-5 
Ludy Keuten en Jan van Oosterhout deel-
den de punten. John van Glabbeeck
strandde in het zicht van de haven tegen
Harry Vogels. Frans Borgignons bleek
de meerdere van Noud Janssen
waardoor het 3-3 werd. De partij tussen
Peter Haanen en Roland Deelen was dus
beslissend, waarbij Haanen voldoende
had aan een remise. Deelen finishte na
acht beurten als eerste en Haanen maak-
te vervolgens in de nastoot  drie caram-
boles te weinig: 247-175.

Van Esch Biljarts met voor vlnr: Noud Janssen, Jan van Oosterhout en Harry Vo-
gels. Achter vlnr: Ties van Esch en Roland Deelen

Eredivisie topteam speelronde 12

Dibo/The City, J+B Küpers en JB
Fashion/Eekhoorn delen de punten

Dibo/The City – 
J+B Küpers 4-2

Raymund Swertz zette de thuisploeg op
voorsprong door Micha van Bochem
via 46-200 na vier beurten kansloos te
laten. Op de andere tafel domineerde
Thomas Nockemann tegenstander Car-
sten Lässig: 150-13 (4). Bij het bandsto-
ten tussen Peter Volleberg en René Tull
ging het gelijk op totdat Volleberg een
ogenschijnlijk beslissende voorsprong
forceerde van 86 om 62. Dat was ech-
ter het moment voor Tull om te laten zien
dat hij tot de schaarse groep bandstoot-
specialisten behoort. Middels een slotse-
rie van 38 liet hij in de veertiende om-
loop zowel Volleberg als J+B Küpers met
lege handen achter.
J+B Küpers – 
JB Fashion/Eekhoorn 6-0
Carsten Lässig kreeg tegen Lyon Megens
in de slotfase de geest. Dankzij 59 en
103 werd de partij toch nog in een, in
dit geval, acceptabele tien omlopen be-
ëindigd (200 om 88). Peter Volleberg en
Harrie van de Ven hadden ook al een
moeizame start. Volleberg herpakte zich
en won met 150-93 (10). De revelatie
van de dag stond zich op datzelfde mo-
ment af te spelen op het andere biljart.
Raymund Swertz, die voor de eerste
keer het bandstoten in de nationale top-
teamcompetitie voor zijn rekening nam,
startte furieus en liet Francis Forton zien
ook deze spelsoort te beheersen. De der-

de beurt groeide zelfs uit tot een echte
monsterserie waar geen eind aan leek te
komen. Regelmatig lagen de ballen in
een bricot en werd er door de Tornado
uit Afferden lustig op los gescoord. De
serie stokte uiteindelijk bij 64 en de 92-
24 tussenstand sprak boekdelen. Mede
dankzij een paar lastige posities,
schoonheidsfoutjes en de inhaalrace van
Forton, duurde het uiteindelijk zeven
beurten voordat Swertz de dikverdiende
felicitaties in ontvangst kon nemen. Wat
een bandstoot-DEBUUT (100-47).
J+B Küpers eindigde dit seizoen op een
keurige tweede plaats in de eindrang-
schikking en verdiende daarmee tevens
een ticket om zich in te schrijven voor het
EK clubteams in Borculo, later dit jaar.
Volgend seizoen zal Fabian Blondeel
deel uit gaan maken van de formatie en
zal Peter Volleberg zich gedeeltelijk be-
zighouden met het teamleiderschap. Dit
omdat Gerard ten Lohuis vanaf juli voor
minimaal zes maanden vertrekt naar
Afghanistan.
JB Fashion/Eekhoorn – 
Dibo/The City 4-2
Lyon Megens verloor met 134-200 (11)
van Micha van Bochem. Harrie van de
Ven verraste specialist Thomas Nocke-
mann via 150-108 na negen beurten.
Francis Forton hield René Tull met 100-
84 (18) achter zich. Door deze zege fi-
nishte JB Fashion/Eekhoorn op een keu-
rige derde plaats in de eindrangschik-
king.

JB Fashion/Eekhoorn. Foto: Ad Bakx

Eredivisie topteam speelronde 12

Degradatie ’s Lands Welvaren
’s Lands Welvaren – 
De Pelikaan 2-4

Peter de Bree maakte in Kwadendamme
tien caramboles 47/2 te weinig tegen
Matthijs Bakker. Met een moyenne van
30.00 bleek Wiel van Gemert in het
71/2 een maatje te groot voor Dennis
Timmers. Ad Koorevaar boog met 88-
100 (17) voor Ad Klijn. 
De Pelikaan – De Jol 4-2
Matthijs Bakker tegen Dave Krijnen ein-
digde in 169-200. Dennis Timmers, serie
van 102, bleek met 150-69 na drie beur-
ten een maatje te groot voor John van
der Stappen. Ad Klijn kwam goed voor

de dag tegen René Lijsterburg gezien de
100-58 score na vijf pogingen. 
De Jol – ’s Lands Welvaren 4-2
Dave Krijnen pakte uit met 66.67 en een
serie van 172 tegen Peter de Bree. John
van der Stappen kwam zonder proble-
men voorbij Wiel van Gemert: 150-55
(5). René Lijsterburg trok met 89-100 na
tien beurten aan het kortste eind tegen
Ad Koorevaar. 
Topteam ’s Lands Welvaren doet na een
jaar eredivisie weer een stapje terug.
Hoe de toekomst er voor de eredivisie en
eerste divisie uit zal gaan zien, is echter
moeilijk in te schatten door de sponsor-
perikelen links en rechts. 
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Kader poule 6

Touché naar halve finale en Bouw-
Center Van Hoppe buiten de prijzen

Adri Dijkmans: 175 caramboles 57/2
na 3 beurten

Speelronde 19. Wapen van Liempde –
Touché 4-4. De kortste partij was voor
Erwin van Schaijk. Op bezoek bij Mar-
tien van den Tillaart won hij met 102-
200 na zeven beurten. BouwCenter Van
Hoppe – DOS/V/A 6-2. Kees Castelijns
strandde met 107 caramboles op drie
punten van de eindstreep. Adri Dijkmans

versloeg Tonny van Loosbroek via 175-
148 na negen pogingen. 
Speelronde 20. De Vriendenkring –
BouwCenter Van Hoppe 4-4. Bij de kam-
pioen bleven Henk Bulte en Johan Schlu-
ter aan de goede kant van de score.
Voor de bezoekers waren Piet van Doo-
ren en Adri Dijkmans na tien omlopen
succesvol. Touché – DOS '71 6-2. Team-
leider Piet de Jongh gaf met 175 uit ze-
ven het goede voorbeeld. Otto Exters
ging met 82-230 na acht beurten onder-
uit tegen Tonny van de Wetering. 
Speelronde 21. BouwCenter Van Hoppe
– Zaal Verploegen 2 6-2. Jos Bierens
kreeg maar acht kansen van Frank de
Bruijn. Uitblinker was echter Adri Dijk-
mans, die Stefan Hoen met 175-153 na
slechts drie pogingen de baas bleef. Ge-
middelds derhalve van 58.33 en 51.00.
Dijkmans realiseerde een serie van 102.
De Vriendenkring – Touché 1-7. Jan van
Dongen boog middels 91-200 (9) voor
Nicky van Venrooij. Lyon Megens en Ot-
to Exters deelden de buit. Achter kampi-
oen De Vriendenkring uit Bergharen ein-
digde Touché met 29 uit 21 op de twee-
de plaats. Dat aantal punten was vol-
doende voor de formatie van café 't Fa-
beltje uit Oss om zich rechtstreeks te
plaatsen voor de halve finale op 9 en
10 mei. BouwCenter Van Hope moest
zich in de competitie tevreden stellen
met de zesde plek. 

Kader poule 4

Halfweg pakt kampioenschap
Met 29 punten na 21 wedstrijden ging de titel in poule vier naar Halfweg
uit Venray. De succesvolle formatie bestaat uit Eric Dericks, Piet Volleberg,
René Dericks, Herman Robins, Theo Voesten en Huub Cleven. Maarland,
Van Esch Biljarts en VOP/DWH plaatsten zich voor de play-offs. Zie ver-
slag elders in deze biljartkrant.

Speelronde 19. VOP/DWH – 't Zwaan-
tje 2-6, Van Esch Biljarts – Janssen de
Jong/de Maasoever 5-3. Biljartakade-
mie Eindhoven – De Tapperij/Optiek
van Gool 6-2. Jan Noten was namens
de thuisploeg de  enige van alle acht bil-
jarters die onder de tien beurten bleef.
Hij verzamelde de 110 caramboles na
negen pogingen. 
Speelronde 20. De Tapperij/Optiek van
Gool – Halfweg 4-4. Peter Hendriks zet-
te de thuisploeg in Deurne-Zeilberg op
voorsprong door Piet Volleberg (225)
met 130-220 na zeven omlopen nipt te
verslaan. Gerrit van Asten had niet vol-
doende aan de zeven kansen die Eric
Dericks hem bood. Janssen de Jong/De
Maasoever – Biljartakademie Eindhoven
7-1. John Timmermans kwam in de na-
stoot met acht treffers op gelijke hoogte
met Bert Vermeulen. 't Zwaantje – Van
Esch Biljarts 4-4. Sjef Jansen was de uit-
blinker van de avond. Met 4-151-45
snelde hij in drie beurten naar de finish

van tweehonderd punten in het 57/2.
Noud Janssen kon daar een serie van
66 tegenover stellen. Raymund Swertz
(57/1) trok met 69-175 (7) aan het kort-
ste eind tegen Roland Deelen (57/2). 
Speelronde 21.VOP/DWH – De Tappe-
rij/Optiek van Gool 6-2. In dit duel om
een plek in de play-offs ging alleen Jan
Zanders bij de thuisploeg onderuit om-
dat Jos Verberne met 37-130 na acht
pogingen de baas bleef. Van Esch Bil-
jarts – Maarland 2-6. In De Tapperij te
Deurne-Zeilberg waren twee partijen
van acht beurten. Harry Vogels boog
met 53-130 voor Maurice Sangen.
Noud Janssen onderging hetzelfde lot te-
gen Frans Borgignons: 46-225. Bij de
bezoekers realiseerde Peter Haanen een
reeks van 116. Janssen de Jong/De
Maasoever – 't Zwaantje 6-2. In café De
Tijdt in Kessel zag Wim Welten oppo-
nent Sjef Jansen met 77 van acquit
gaan. Jansen redde de eer dan ook via
93-200 na negen omlopen.

Janssen de Jong/De Maasoever 

Ankerkader 57/2 hoofdklasse

Matthijs Bakker oppermachtig in
Hoensbroek
Met dertien punten, dus zonder nederlaag, eiste Matthijs Bakker uit Rot-
terdam de Nederlandse titel op in het ankerkader 57/2 hoofdklasse. In
Hoensbroek had hij behalve het beste algemeen moyenne van 64.81 ook
nog een voorsprong van liefst vier punten op naaste belager Roy van
Raaij. 

<een>Regionaal favoriet Peter Haanen
gaf in de openingsronde zijn visitekaar-
tje af door Van Raaij in de eerste beurt
met 250-57 te verschalken. Daarmee
had Haanen gelijk zijn kruit verschoten
want hij zou met twee punten als laatste
eindigen. Kampioen Bakker evenaarde
de prestatie van Peter Haanen in de
voorlaatste sessie middels 250-34 (1)
winst op Peter de Bree. Na deze zege
was Matthijs Bakker al zeker van de
Nederlandse titel. In het afsluitende duel

wees hij Roy van Raaij ook nog met
250-105 na vijf pogingen terug. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Matthijs Bakker De Pelikaan 13 64.81 250
2. Roy van Raaij KBC 1911 9 45.54 190
3. Peter de Bree Kwadendamme 9 34.68 167
4. Lyon Megens Vriendenkring 8 34.60 147
5. Germ Bot Horna 7 33.38 141
6. Rini Megens Woezik 5 29.76 220
7. Gerrie van Eck HWA 3 25.95 147
8. Peter Haanen Maarland 2 31.07 250
Toernooigemiddelde: 36.12

Kader poule 2
B3WB2 Borculo mist play-offs

Eredivisie topteam speelronde 11

Cubri /Etikon stelt 4e titel veilig

Voor de vierde keer op rij heeft
Cubri/Etikon het nationaal kampioen-
schap in de eredivisie voor topteams
naar Borculo gehaald. Cubri/Etikon be-
machtigde de titel al in speelronde 11,
de voorlaatste van het seizoen. De on-
verwachte nederlaag tegen angstgegner
Dibo the City was pas de tweede neder-
laag in dit seizoen, maar was wel ver-
rassend. Opzienbarend was de tweede
plaats van het andere Borculose team
J+B Küpers. Met deze twee prachtige,
mag het kleine plaatsje Berkelland zich
terecht de navel van de klassieke biljart-
wereld noemen.
Naar andere locatie
De spelers, beide teammanagers, Ben-
nie Deegens en Gerard ten Lohuis, maar
ook Toon Scholten hebben iets zeer
moois gepresteerd. Een hartelijke felici-
tatie is dan ook op zijn plaats, voor ie-
dereen die hieraan heeft meegewerkt.

Vlnr: Jean-Paul de Bruijn, Patrick Niessen en Henri Tilleman. 
Foto: www.biljartenborculo.nl

Speelronde 24. B3WB2 Borculo – ’t Ra-
edthuijs 6-2. Tom Temmink hoefde maar
vijf keer naar het biljart om Jeroen Schul-
te met 190-78 te verslaan. De winnaar
produceerde een serie van 101. Peter
Heutinck bleef ook onder de tien beurten
gezien de 150-58 (9) cijfers tegen Ben
Veger. 
Speelronde 25. BBC – B3WB2 Borculo
2-6. Dennis Bouwhuis was niet opge-
wassen tegen Peter Heutinck, de beste
speler van de gasten: 72-150 na acht
pogingen. 

Speelronde 26. B3WB2 Borculo – De
Poedel 4-4. De thuisploeg moest winnen
om zich te plaatsen voor de play-offs.
Halverwege stond het echter 0-4 na ze-
ges van Cor van de Groep (reeks 116)
en Harry Smink. Jurgen Bouwmeester
met 110 uit zes en Brian ter Braak
middels 210 uit acht zorgden voor de re-
mise. Ter Braak scoorde een serie van
107. Door dit gelijkspel viel B3WB2 Bor-
culo met de vijfde plaats net buiten de
prijzen. Kampioen werd Buiting/Staal-
constructie.

Toch was er een gedempte sfeer bij het
behalen van deze titel. Bennie Deegens
maakte bekend dat hij niet meer met zijn
topteams in de Heeren van Borculo zal
gaan spelen. Bij navraag om de reden
wilde de teammanager nog niet ingaan.
Bennie Deegens: “Op een later tijdstip,
waarschijnlijk begin mei, kom ik hierop
terug. Zeker is dat ik daar stop. Ik heb de
spelers, Toon Scholten, Gerard ten Lohuis
en Chris Vink ingelicht. 

Voor mij is er geen weg meer terug en
daar laat ik het even bij”.
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NIEUW IN NEDERLAND
HET ’OLYMPUS’BILJART

Dealernetwerk door heel Nederland

Olympus BASIC

Olympus CLASSIC

Olympus ELEGANCE

Voor een dealer bij u in de buurt, informeer bij:

de Distelbiljarts

Kade 46, 4703 GH Roosendaal

0165 563 800

verkoop@dedistelbiljarts.nl

Ook alles voor pool en snooker

Een geweldige biljarttafel voor een scherpe prijs
Onze modellen 
zijn verkrijgbaar 
in verschillende 
speelmaten en kleuren

Voor al onze biljartartikelen
zie onze webshop:

www.dedistelbiljarts.nl

Een geweldige biljarttafel voor een scherpe prijs

Het nieuwe ‘Olympus’biljart nu te huur vanaf € 60,- per maand

Het nieuwe ‘Olympus’biljart nu te huur vanaf € 60,- per maand


