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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

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

Online verkoop, snelle levering!
Betrouwbare service

Alles voor Pool en Carambole!
en een beetje snooker

Dick Jaspers heeft op de Masters Driebanden 2009 opnieuw bewezen van
uitzonderlijke klasse te zijn. Wist hij in de voorrondes al hoge moyennes
(3.750 en 3.692) te halen, in de finale tegen Raimond Burgman werd het
na een spannende vijfsetter 3-2 in zijn voordeel en kwam hij met een moy-
enne van 2,555 over de finish tegen 1.962 voor Burgman. 

Tevens vestigde de sterkste driebander
van ons land ook een nieuw gemiddelde-
record. Over zijn gespeelde partijen ein-
digde hij met 2.395 totaal wat een

wereldprestatie mag worden genoemd.
In de achtste finale stuurde Dick Jean-Paul
de Bruijn terug naar Zeeland. 

Voor vervolg zie pagina 3

De Biljart Ballen
gratis in iedere KNBB locatie

A1
BILJARTS
A1
BILJARTS

 keukens
 badkamers

 tegels
 natuursteen

Bedrijvenweg 11  St-Michielsgestel
073-5340930 www.particolare.nl

 badkamers  natuursteen

Bedrijvenweg 11  St-Michielsgestel
073-5340930 www.particolare.nl

Foto: Herman Albers

Dick Jaspers
weer master driebanden

 keukens
 badkamers

 tegels
 natuursteen
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Koninklijke Nederlandse Biljartbond
kiest voor nieuwe structuur
Tijdens de laatste vergadering in Papendal heeft de Bondsraad van de
KNBB ingestemd met de voorgelegde herstructurering van de vereniging
en de benoeming van een bestuur in vernieuwde samenstelling.

Met de genomen besluiten tijdens de
bondsraad zet de KNBB een dikke
streep onder een onrustige periode. De
KNBB zal zich daardoor maximaal kun-
nen toeleggen op vernieuwing en ont-
wikkeling van de biljartsport.
Toen in 2007 duidelijk werd dat de sec-
ties Carambole, Driebanden groot, Pool
en Snooker een andere structuur met
meer zelfstandigheid wensten heeft er in
2008 een onderzoek door een commis-
sie onder leiding van emeritus hoogle-
raar bestuurskunde Johan Bos plaatsge-
vonden. Dit onderzoek resulteerde in di-
verse bestuursmodellen en mogelijkhe-
den over hoe de KNBB zich kan orga-
niseren waarmee de onderdelen binnen
de KNBB slagvaardiger en efficiënter
konden acteren.
De gekozen nieuwe structuur houdt een
mengvorm in tussen een federatie en
een vereniging waarbinnen de voorma-
lige sectie Carambole verdergaat als
een autonome vereniging, aangesloten
bij de KNBB. Het aantal leden in de
bondsraad is aangepast van 32 naar
12 en de evenredige verhouding van
stemmen voor de secties is omgezet
naar respectievelijk 6 (carambole), en
2, 2, 2 ( Snooker, Driebanden groot en
Pool).
Naast de nieuwe status van de KNBB

NK libre recreanten 
klasse 1 t/m 6

1e klasse
Naam MP A.M. P.M. HS
1 A. van Etten 6 5.75 6.36 39
2 W. Nova 4 7.28 9.09 64
3 J. van Engelen 2 3.60 3.75 40
4 A. Roubos 0 3.58 geen 27
Toernooigemiddelde: 4.95

Nederlands kampioen: A. van Etten
Woonplaats Ankeveen
Lid van: Recreanten 60+ 't Gooi

2e klasse
1 M. van Iersel 6 3.13 5.29 20
2 T. Bremer 3 2.27 2.66 16
3 J. van Ballegooijen 2 3.98 5.00 49
4 G. Noordenbos 1 2.66 3.03 14
Toernooigemiddelde: 2.95

Nederlands kampioen: M. van Iersel
Woonplaats Loon op Zand
Lid van: De Vriendenkring

Onderschrift?

3e klasse
143429  1 H. Evers 6 2.35 2.91 16
207864  2 J. de Hoog 4 2.28 3.04 17
157565  3 H. Bergmans 2 2.19 2.33 16
183959  4 B. Rouwhorst 0 1.86 geen 8
Toernooigemiddelde: 2.17

Nederlands kampioen: H. Evers
Woonplaats Arnhem
Lid van: De Petersborg

4e klasse
1 S. Strijk 4 2.26 3.82 23
2 P. van Engelen 4 1.48 2.00 9
3 F. Heijmans 2 1.38 1.76 12
4 L. Hartgers 2 1.71 2.20 10
Toernooigemiddelde: 1.67

Nederlands kampioen: S. Strijk
Woonplaats Rijpwetering
Lid van: BV Roac

5e klasse
182683  1 J. van Ooijen 5 1.58 1.80 8
214401  2 H. Beukenholdt 3 1.54 2.00 11
181378  3 A. Jacobs 2 0.95 1.12 9
215622  4 F. Kobussen 2 1.38 1.38 7
Toernooigemiddelde: 1.36

Nederlands kampioen: J. van Ooijen
Woonplaats Heusden
Lid van: De Schakel

6e klasse
206040  1 H. Riphagen 6 0.68 0.86 6
214803  2 C. van de Meer 4 0.84 1.06 7
138531  3 A. van Nijen 2 0.57 0.58 4
214336  4 F. Daniëls 0 0.64 geen 6
Toernooigemiddelde: 0.68

Nederlands kampioen: H. Riphagen
Woonplaats Vaassen
Lid van: RV 55+ Stedendriehoek

Het kampioenschap libre klein voor recreanten te Bussum leverde de volgende re-
sultaten op:

Dennis Gubler aan het roer

Biljartcentrum De (B)engel 
in Lochem ambitieus

In biljartcentrum De (B)engel hebben
meer dan honderd biljarters hun thuis-
basis en het is daarmee een van de
grootste accommodaties inzake leden
en biljarts van de regio. Er staan twee
matchtafels en drie kleine biljarts in de
wedstrijdzaal. Tevens is men bezig om
de rokersruimte ook te voorzien van één
klein biljart. Biljartcentrum De (B)engel
heeft bij de KNBB één topteam klassie-
ke spelsoorten in de eredivisie en één in
de eerste divisie. Ook bij het drieban-
den groot is men landelijk goed ver-
tegenwoordigd met eerste divisie, der-
de divisie en twee maal vierde divisie.
Het vaandelteam DBL Holland Mineraal
rukte in twee jaar op van de derde divi-
sie naar de eerste divisie. Met de komst
van de Duitser Stefan Galla is de suc-
cesvolle formatie nog verder versterkt.

Op termijn wil men graag naar de ere-
divisie. Op klein biljart en in de A-com-
petitie valt De (B)engel binnen het
district Berkel en Slinge. 
Ook is men actief bij de regionale bil-
jartbond LOGO (Lochem en Goor). Bij
deze bond zijn 37 verenigingen uit
Twente en de Achterhoek aangesloten.
Deze verenigingen hebben samen ruim
duizend leden en KOT en het gefuseer-
de TOP (sinds 1-5-1935) -Door de Bocht
spelen bij De (B)engel in Lochem.

Tijdens het biljartseizoen is het biljart-
centrum zeven dagen in de week geo-
pend. Van maandag tot en met donder-
dag vanaf 17.00 uur en van vrijdag tot
en met zondag al vanaf 11.00 uur. De
site www.biljartcentrumlochem.nl is in
aanbouw. 

Dennis Gubler.

Met Dennis Gubler heeft biljartcentrum De (B)engel aan Nieuwstad 4 in Lo-
chem nieuw elan gekregen. In het voormalige grand-café Pinot is het bil-
jartcentrum op de eerste verdieping gevestigd. Op de begane grond zijn
café, bar en dancing gesitueerd. Het gehele horecacomplex omvat liefst
525 vierkante meter. Horecaondernemer Gubler werkte voorheen al elf
jaar op deze plek. Hij is geboren en getogen in Lochem. 

Vakhandeladressen op internet
www.biljartvakhandel.nl

Vereniging Carambole krijgen de overi-
ge secties vergelijkbare zelfstandigheid
over hun wedstrijdcompetities en finan-
ciën. Onder de KNBB komen naast de
secties en vereniging nog twee afdelin-
gen, namelijk een afdeling voor biljart-
gerelateerde organisaties en een voor
individuele leden. 
De KNBB verwacht door deze herstruc-
turering zich beter gericht te kunnen wij-
den aan de innovatie en groei van de
biljartsport. De nieuwe vereniging en de
overige 3 secties zijn zo beter in staat
om hun doelgroepen te bereiken.
Het nieuwe bestuur van de KNBB be-
staat niet langer uit de vier sectie voor-
zitters en een zogenaamd Dagelijks Be-
stuur maar uit een volledig gekozen be-
stuur van 5 personen waarvan in-
middels vier functies zijn ingevuld. Het
bestuur van de vereniging carambole
bestaat uit 7 personen en is in haar eer-
ste ledenvergadering geïnstalleerd. 
De komende maanden zal het KNBB
bestuur zich toeleggen op de uitwerking
van een strategisch toekomstplan met
als doel vernieuwing en groei van de
biljartsport in de komende vier jaar.
Bondsraad en bestuur hebben uitge-
sproken een streep te zetten onder het
verleden en nu de toekomst op de eerste
plaats te zetten.
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Redactie: West Nederland 
Ad Smout
Marlies van Venrooij
Tel.: 0416-343819
Fax: 0416-347038
E-mail: duoprint@planet.nl

Oost Nederland:

Jan Rosmulder
Tel.: 0493-320012
06-24945434
Fax: 084-7496007
E-mail: j.rosmulder@chello.nl

Vormgeving:

Ten Eiken 30 - 5528 BJ Hoogeloon
Tel.: 0497-682189
Fax: 0497-682189
E-mail: twgrafisch@chello.nl

Postbus 387, 5140 AJ Waalwijk
Telefoon 0416-343819
Fax 0416-347038
E-mail: duoprint@planet.nl
www.debiljartballen.nl
Advertentietarieven op aanvraag.
Verschijnt negen maal in het seizoen.
Totale oplage: 30.000 exemplaren

Als enige in Nederland

De Biljart Ballen nu gratis 
in alle KNBB locaties
Met ingang van het seizoen 2009-2010 zal biljartkrant De Biljart Ballen gratis
worden verzonden naar alle KNBB locaties in geheel Nederland. Iedere KNBB
locatie ontvangt standaard gedurende het biljartseizoen maandelijks geheel
gratis vijf exemplaren per post. De steeds toenemende vraag uit KNBB kringen
naar deze krant, heeft de uitgever doen besluiten om het verspreidingsgebied
uit te breiden tot geheel het land. Zoals bekend, brengt biljartkrant De Biljart
Ballen biljartnieuws op plaatselijk, regionaal en (inter) nationaal gebied. Er is
een editie Oost en een editie West Nederland. Enkele dagen na verschijning is
de krant ook te lezen op www.debiljartballen.nl
Ondanks deze uitbreiding blijven de advertentietarieven, op een kleine inflatie-
correctie na, ongewijzigd. Adverteerders krijgen het door hun benodigde aantal
kranten gratis toegezonden en kunnen tevens rekenen op redactionele/foto
aandacht. 
Meer informatie wordt graag verstrekt door uitgeverij Duo Print, telefoon 0416-
343819 of e-mail: duoprint@planet.nl.

Het volgende
nummer 

verschijnt
21 oktober

Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk voor 14 oktober

Libre 7e klasse jeugd Oss, Nijmegen en Den Bosch

Joey Bongers houdt eer hoog
in thuisbasis 't Oventje te Zeeland

Vlnr: Bennie Godschalk (4e), Joost Claassen (3e), Roché van Grinsven (2e) en
Joey Bongers (1e).

Zaterdag 13 en zondag 14 juni werd
in Zeeland in café ’t Oventje o.l.v. BC
Zeeland de districtsfinale Oss gespeeld
van de zevende klasse libre jeugd. Om-
dat het hier een kleine groep biljarters
betreft, waren de districten Den Bosch
en Nijmegen toegevoegd. Met vier jon-
gens ging men deze finale spelen, na-
melijk Bennie Godschalk van De Krom-
me Keu uit Nijmegen, Roché van Grins-
ven van JBGB uit Den Bosch en Joost
Claassen en Joey Bongers van thuisclub
BC Zeeland.
Voor Joey Bongers werd het een mooi
weekend. Op zaterdag moest hij nog
een remisepartij toestaan (dit was me-
teen de eerste wedstrijd tegen zijn club-
genoot Joost Claassen) maar toen ging
de trein pas echt lopen. 
Hij wist al zijn volgende duels winnend
af te sluiten en zette met 0.71 ook de
kortste partij in de boeken. Tevens heeft
Bongers een rechtstreekse promotie

naar de zesde klasse achter zijn naam
staan. De hoogste serie kwam op naam
van Bennie Godschalk en Joost Claas-
sen met zes caramboles. Joey Bongers
wint dus de titel van het district Oss, Ro-

ché van Grinsven werd kampioen van
het district Den Bosch en Benny Gods-
chalk mag zich een jaar lang districts-
kampioen van  Nijmegen noemen.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Joey Bongers Zeeland 11 0.54 4
2. Roché van Grinsven JBGB 8 0.42 4
3. Joost Claassen Zeeland 3 0.38 6
4. Bennie Godschalk De Kromme Keu 2 0.34 6

Zoon Sebas voor 
Stefan en Manon Lenting

Sebas Lenting

Op 15 april werd om 13.12 uur Se-
bas Lenting geboren. Volgens vader
Stefan maken Sebas en moeder Ma-
non het goed. Sebas woog bij ge-
boorte 4312 gram en had een lengte
van 54 cm en was vijftien dagen over
tijd.
Overige kinderen: Anique 11 jaar
(meisje), Marèll 9 jaar (meisje) en Ro-
bine 2 jaar (meisje).
Stefan Lenting speelt in de eredivisie
driebanden bij Twentevisie, dat HCR
Prinsen in Haarlo als nieuwe thuisbasis
heeft.

Dick Jaspers
weer master driebanden
Vervolg van voorpagina
Jean van Erp werd in de halve finale
teruggewezen. Jaspers kwam in die
partij tot het moyenne van 3.692 tegen
2.333 voor Van Erp. Tijdens de poule-
wedstrijden sloot de Brabander in de
partij tegen Wil Jansen zijn set met een
serie van veertien af. Een dag later ver-
raste Jaspers titelverdediger Jean Paul
de Bruijn door met een reeks van vijftien
de beslissende set in één keer uit te spe-
len.

Zinderend slot
De finalisten Jaspers en Burgman trak-
teerden het publiek op een zinderend
duel, waarbij pas in de vijfde set de be-
slissing viel. Raimond Burgman plaatste
zich voor de eindstrijd door in zijn hal-
ve finalepartij dankzij een zwaarbe-
vochten vijfsetter, dé verrassing van de-
ze masters, de 19-jarige Glenn Hof-
man, het talent uit Den Haag met 3-2 te
verslaan.
In Nijverdal zorgde Therèse Klompen-
houwer voor een primeur. De Nijkerkse,
die onlangs de Europese titel drieban-
den bij de dames wist te winnen, is de
eerste vrouw in de geschiedenis van de
Nederlandse biljartsport die op de
masters in actie kwam. Therèse wist uit-
eindelijk niet de poulefase te overleven
maar kan toch terugkijken op een ge-
slaagd debuut.
Een unicum van de masters driebanden,
welke in het ZININ theater te Nijverdal

werd gespeeld, was dat gedurende het
gehele toernooi een aantal wedstrijden
rechtstreeks werd uitgezonden op het
internetkanaal van de KNBB - www.bil-
jart.tv en op het internetkanaal van
NOC*NSF – www.sport.nl. De beelden
werden door zo’n 70.000 bezoekers
bekeken.

Einduitslag Finale
Dick Jaspers - Raimond Burgman 3-2
(15-12, 12-15, 12-15, 15-7, 15-4)
2.555/1.962

Cijfers en klassering beste 16
Speler hs moy mp

1 D. Jaspers 15 2,395 14
2 R. Burgman 9 1,600 12
3 G. Hofman 8 1,049 8
4 J. van Erp 11 1,541 10
5 B. van Beers 7 1,346 6
6 A. de Kleine 9 1,077 8
7 A. Broeders 11 1,053 6
8 F. van Schaik 8 0,926 6
9 A. Koorevaar 6 1,104 4

10 D. van Geel 9 1,078 4
11 J-P de Bruijn 7 1,213 4
12 H. Wilkowski 8 1,213 4
13 E. Vijverberg 6 0,987 4
14 A. Peterson 5 1,055 4
15 D. Christiani 10 1,101 4
16 R. Lamboo 6 0,856 6
Zie voor interviews en sfeerbeelden
www.biljart.tv
Zie voor uitslagen, standen en toernooi
info: www.knbb.nl

V.l.n.r.: Raimond Burgman, Dick Jaspers, Jean van Erp en Glenn Hofman. 
Foto: Herman Albers      

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van
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Simonis Biljartlakens Landsfinale 2009
weer succesvol evenement

Klasse Recreanten
1 R.B.C. 
2 R.B.A.O.
3 JACOBSWOUDE RECREANTEN 60+

Klasse C4
1 B.C. DE TAVEERNE
2 B.C.A. 
3 CENTRUM WEST

Derde Divisie
1 ARTBYTE.NL 
2 DE WELLSE VAERT 
3 VAN HASSELT AUTOSCHADE

Klasse B1
1 BC LA PLAZA 
2 ROAC 79 VOETBALVERENIGING 
3 DOOR VRIENDSCHAP STERK

Klasse B2
1 DE RECHTE KEU 
2 CENTRUM 
3 DE DRIESPRONG

De Simonis Biljartlakens Landsfinale
2009 in Nieuwegein mag wederom
succesvol genoemd worden. In drie da-
gen tijd waren ruim 500 wedstrijden
nodig om de Nederlandse kampioen-
schappen van de landscompetitie ca-
rambole en de tweede-, derde- en vier-
de divisie van de sectie driebanden
groot te beslissen. De geplaatste teams
wisten uit zo’n 5.000 teams zich via
rondes binnen de districten en regiofin-
ales te plaatsen voor het grootste breed-
tesportevenement binnen de biljartsport.
Er was en is nog veel waardering voor
alle deelnemende teams en spelers, ar-
biters, de vele vrijwilligers en de spon-
sors die van de Landsfinale opnieuw
een sportief hoogtepunt hebben ge-
maakt.

De medaillewinnaars 2009
per klasse en divisie:

Klasse Damesbeker
1 ROYAL
2 DE HARMONIE 
3 DORDRECHT 

Klasse C1
1 BILJARTVERENIGING KRALINGEN 
2 D.V.O. 
3 BILJARTVER. ONDER ONS

Driebanden groot tweede Divisie
1 PETER VAN DE LAAR/DE ZWAAN-
TJES 
2 DBL HOLLAND MINERAAL

Klasse C3
1 VECHTZICHT 
2 KRIJT OP TIJD '50 
3 OLD DUTCH

Klasse C5
1 NIEUWOORD 
2 B.V. B. EN S. DEN HELDER 
3 BC MAARLAND

Driebanden groot derde divisie
1 LEPRIX SPORTBENODIGDHEDEN 
2 DE ZWAANTJES '82-3 
3 SCHEERS BESTRATINGEN

Klasse C2
1 MARKTZICHT 
2 KEER 
3 ALMERE '83

Peter van de Laar Schade Auto’s en Onderdelen met v.l.n.r. Peter Heerkens, Hans
Vermulst, Bart van Hove en Piet Volleberg werd kampioen in de 2e divisie drie-
banden groot. Foto: André van Hattum.

Onder andere Europees kampioen Sander Jonen verzorgde
een demonstratie. Foto: André van Hattum

BC La Plaza Hoensbroek met v.l.n.r. H. Jacobs, L. Keulen en G. Coort. 
Foto: André van Hattum

RBC Doetinchem en omstreken kampioen bij de recreanten. 
Foto: André van Hattum.

A-Klasse
1 DE BEEK
2 STEEDS VOORUIT 
3 BV DBL HOLLAND MINERAAL
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Succes Marco Teutscher en Tim Jonkman 

Woensels Koppel 
winnaar KOKO-Cup 2009 RPC 

Vlnr: Tim Jonkman en Marco Teutscher. Foto: Suzanne van der Eerden.

Zondag 13 september 2009 vond in
Ames te Deurne de traditionele opening
van het RPC seizoen weer plaats. Met
21 koppels was de opkomst zeer goed
te noemen.
Enthousiast werden de wedstrijden aan-
gevangen. De titelverdedigers Lawrence
Coppen en Jeroen Houtman waren ook
aanwezig. Helaas moesten zij dit jaar
genoegen nemen met de negende plek.
Het deelnameveld was zeer sterk met
veel duo’s uit de eerste divisie.
Uitzonderlijk was dat er een deelnemer
was van 9 jaar, Jan van Lierop. On-
danks zijn zeer goede spel lukte het
hem niet met zijn koppelpartner Sonny
van den Bosch, ook een jeugdspeler,
een wedstrijd te winnen. Groeit Jan de
komende jaren op hetzelfde tempo
door als hij het afgelopen halfjaar heeft
gedaan, dan verwachten we nog veel
van deze knul te horen binnen de pool-

wereld. De uitblinkers van de dag wa-
ren Marco Teutscher en Tim Jonkman,
die in een ijl tempo door hun wedstrij-
den heen vlogen, ondanks dat ze bijna
alleen eerste divisie koppels tegen zich
hadden. Na twee uur gewacht te heb-
ben op de verliezersronde hadden ze
de finale in twintig minuten gewonnen.
Al met al was het een zeer geslaagde
opening van seizoen 2009-2010 van
de Regionale Pool Competitie. Het be-
stuur van de RPC.
De einduitslag was:
1. Marco Teutscher/Tim Jonkman
2. Lex Wellens/Richard van de Kleij
3. Paul Hover/Dennis van Rosendaal
4. Ronnie Smets/Ayhan Ozver
5. Jan Keijzers/Hans de Bruijn en Jan

Mous/Stefan van Weerden
7. Ramon den Teuling/Anand Manurat

en Daan Moerkerken/Jan Moerker-
ken

Dick Jaspers 
ambassadeur van de KNBB
Voor zijn verdiensten voor het biljarten en het behalen van zowat alle titels die er
te behalen zijn, is Dick Jaspers benoemd als ambassadeur van de KNBB. Deze
benoeming is mede tot stand gekomen na overleg van het KNBB bestuur en het
bestuur van de sectie driebanden. Het behalen van de gouden medaille op de
World Games heeft hier zeker toe bijgedragen. In 2001 is Jaspers al benoemd
tot erelid van de KNBB.

Wegens positieve uitslag na dopingcontrole

Verbintenis met Zuijkerbuijk
na schorsing verbroken

Aan het begin van de nieuwe competitie werd de biljartsport geconfron-
teerd met een minder prettig bericht. Nick Zuijkerbuijk, uitkomend voor het
eredivisieteam A1 Biljarts was bij een controle in april, tegen Crystal Kelly
in Waalwijk positief bevonden. Volgens eigen zeggen had de nog jonge
speler enkele dagen voor de wedstrijd tijdens een feestje cocaïne gebruikt. 
Dubbel teleurstellend was het voor zijn
team, dat niet op de hoogte was ge-
bracht en derhalve de uitwedstrijd tegen
Delta/Fast in Sluiskil met drie man
moest spelen. 
Teamleder Addy Wienk hierover: “De
week voorafgaande aan de competitie-
wedstrijd heb ik tevergeefs geprobeerd
om Nick of zijn vader telefonisch te be-
reiken om praktische afspraken te ma-
ken over de wedstrijd. Denk aan ver-
voer, tijdstip van aanwezig zijn etc.
Nick en/of zijn vader hadden op zon-
dagochtend nog steeds niets van zich
laten horen en ik dacht dat het wel
goed zou komen. De eerste competitie-
wedstrijd vergeet je namelijk niet.
Omdat ik op www.biljartdivisies.nl had
gezien dat Ronny Brants nog beschik-
baar was en wij slechts zeven spelers
op lijst hadden staan, heb ik hem bena-

derd. Ik wist toen nog niet dat Zuijker-
buijk geschorst was. Dat vernam ik pas
op de zondag van de wedstrijd om
16.30 via een SMS van de vader van
Nick Zuijkerbuijk”. Brants heb ik op de
maandag na de wedstrijd bij de KNBB
aangemeld.
Na de aanvulling met Ronny Brants, die
als toeschouwer wel aanwezig was in
Sluiskil maar dus die zondag nog niet
speelgerechtigd was, heeft A1 biljarts
nu nog maar zeven spelers op de lijst
staan. Zuijkerbuijk is namelijk met di-
recte ingang afgeserveerd. 
“Jammer dat zo’n jong talent door een
onbezonnen actie nu twee jaar niet in
de competitie mag spelen en dat hij zijn
team niet tijdig heeft ingelicht. Ondanks
dat hopen wij hem over een paar jaar
weer aan het biljart tegen te komen” al-
dus teamleider Wienk.

Zuijkerbuijk tijdens de wedstrijd in Waalwijk

Driebanden 2e klasse district Veluwezoom

Frits Messing 
de beste in Arnhem
Met tien punten legde Frits Messing be-
slag op de districtstitel Veluwezoom in
de tweede klasse driebanden klein. De
speler van Rembrandt zorgde met
0.781 tevens voor de kortste partij.
Ook Herman Bouwman wordt met ne-
gen punten als runner-up afgevaardigd
naar de regiofinale. Nummer drie Evert
van de Kolk zette met 0.498 het hoog-
ste algemeen moyenne in de boeken.
De eer voor de hoogste serie ging met
zeven caramboles naar Henk Flipsen

van vereniging Renkum. De regiofinale
is van 23-25 oktober in Nijmegen.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Frits Messing Rembrandt 10 0.424 6
2. Herman Bouwman F-Eckt 9 0.492 5
3. Evert van de Kolk Renkum 8 0.498 3
4. Gerard. Jasperse WCK 8 0.416 5
5. Henk Flipsen Renkum 7 0.468 7
6. Johan Hegh Petersberg 6 0.426 6
7. Wout van Wakeren Renkum 6 0.349 4
8. Jacques Kluts Op de klos 2 0.267 4 

Ankerkader 71/2 in Herten

Esteve Mata 
verrassend Europees kampioen

De Spanjaard Esteve Mata heeft zeer
verrassend het EK ankerkader 71/2 in
Duitsland op zijn naam gebracht. In de
finale van deze Europese titelstrijd ver-
sloeg hij in de verlenging te Herten de
Tsjech Marek Faus met 25-0. Faus had
de acquitstoot in de barrage gemist
waarna Esteve Mats de benodigde 25
punten in de eerste beurt bij elkaar tikte.
De regulaire partij was eerder met 250-
250 (6) geëindigd. Esteve Mata had
toen als eerste de finish bereikt maar
Marek Faus kwam toen met 112 ca-
ramboles in de nastoot alsnog op gelij-
ke hoogte.   

Net als op het vorige EK moest Marek
Faus zich met de tweede plaats tevre-
den stellen. 
Brons was er door verlies in de halve
eindstrijd voor Peter Volleberg uit Ven-
ray en de Belg Patrick Niessen. Vier-
voudig Europees kampioen Niessen
ging toen in de verlenging tegen de la-
tere kampioen onderuit. 

Volleberg, in de kwartfinale nog te sterk
voor titelverdediger en veelvoudig
Nederlands kampioen Henri Tilleman,
boog in de halve finale nipt via 224-
250 na vier pogingen.

Vlnr: Peter Volleberg (3), Patrick Niessen (3), Esteve Mata (1) en Marek Faus (2).
Foto: Rainer Gurgel.
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WILHELMINA
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

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

Kaldenkerkerweg 1
5913 AB Venlo

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

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

Zaalcapaciteit tot 
500 personen voor 

elke activiteit 
die u wenst

Das Koerier Logistics
Habraken 2154
5507 TH Veldhoven
tel. 040 - 253 88 43
fax 040 - 253 24 64
info@daskoerier.nl
www.daskoerier.nl

* Groot terras
* Biljart
* Darts

Grotestraat 8b
Deest

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.

3 x carambole-

tafel

2x matchtafel

#

Een unieke en

gezellige 

biljartlocatie

#

Gewoon

Goed

Gezellig

Biljartcentrum - Restaurant

“den Mariënberger”
Mariënberg • Tel.: 0523-251208

Gratis parkeergelegenheid
Prima eetgelegenheid
Er wordt gespeeld door: 
8 teams driebanden groot, 
namelijk 1 x eerste, 3 x tweede en
4 x vierde divisie

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

GEWOON
GEZELLIG

Bianca en Richard Groenendaal

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

2 biljarts 2.30-1.15

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

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

Café-Zaal

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 

Dinsdag en woensdag gesloten

Hein en Cindy van den Hurk

• 2 WILHELMINA BILJARTS •
Clublokaal van diverse verenigingen

Willibrordusstraat 16, 5513 AC Wintelre
Telefoon (040) 205 17 12

CCCC AAAA FFFF ÉÉÉÉ ---- BBBB IIII LLLL JJJJ AAAA RRRR TTTT---- ZZZZ AAAA AAAA LLLL
SSSS PPPP OOOO RRRR TTTT HHHH AAAA LLLL     

DDDD EEEE     KKKK RRRR AAAA AAAA NNNN VVVV OOOO GGGG EEEE LLLL

• vergaderingen
• bijeenkomsten
• cursussen
• feesten
• recepties
• kinderparty arr.
• familie sport arr.
• biljart en darts

Toon en Anita Somers
Hoolstraat 34 Eersel
Tel. 0497 - 512055

www.dekraanvogel.com
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In café-zaal Thijssen te Vlierden

Titel voor Mari van Hout in 
Ricus Thijssen driebandentoernooi

Voor de slotavond had Harrie van de
Weijer de beste papieren met dertien
punten na acht duels. Mari van Hout
volgde met één punt achterstand. Jan
Berkers beschikte met negen punten na
zeven partijen ook nog over kampioen-

saspiraties. Eerst trof Berkers (16 car)
runner-up Van Hout (32 car). Na 34
beurten had Jan Berkers met 15-23 nog
slechts één carambole te gaan. Elf po-
gingen verder ging de winst via 15-32
echter alsnog naar Mari van Hout.

Vlnr: Jeanne Thijssen en Mari van Hout.

Mari van Hout uit Deurne heeft het 16e Ricus Thijssen toernooi driebanden
op zijn naam gebracht. In café-zaal Thijssen te Vlierden betekende dat de
tweede titel voor hem. 

Negende Wim en Frans toernooi

Piet van Rijt ongeslagen naar 
driebandentitel in Keijzer te Deurne

Vlnr: Wim Ceelen, Piet van Rijt en Frans van Hoek.

Met 22 deelnemers werd voor de ne-
gende keer het Wim Ceelen en Frans
van Hoek driebandentoernooi georga-
niseerd. In Gasterij Keijzer te Deurne
speelde Piet van Rijt (12 car) in de eer-
ste halve finale tegen Martin van de
Water (18 car). Liesselnaar Van de Wa-
ter leek met 14-7 (28) goede papieren
te hebben. Van Rijt dacht daar anders
over en produceerde zijn ontbrekende
vijf caramboles in de laatste drie beur-
ten. Organisator Wim Ceelen (27 car)
trad vervolgens aan tegen Nico van
den Heuvel (34 car) uit Milheeze. Cee-
len kwam goed uit de startblokken en
stond na acht pogingen via 10-10 nog
op gelijke hoogte. Daarna gooide Nico
van den Heuvel de deur bekwaam dicht
en dat resulteerde voor hem in 24-34
(33) winst. De strijd om brons werd een
fraai duel op en de 27-14 zege leverde

Wim Ceelen na slechts 21 beurten een
moyenne van 1.285 op. Voor Martin
van de Water verdween 0.666 in de
boeken. In de finale nam Nico van den
Heuvel middels 12-2 (12) het initiatief
tegen Piet van Rijt. Deurnenaar Van Rijt
kwam echter beter in zijn spel en na 27
pogingen ging de winst met 25-12 naar
hem. Een terechte winnaar want de
kampioen bleef het gehele toernooi on-
geslagen en hoefde maar twee keer
een remise toe te staan. Runner-up Nico
van den Heuvel realiseerde met twaalf
caramboles wel de hoogste serie. De
kortste partij kwam met twintig treffers
na veertien beurten (1.428) op naam
van Henny Rooijmans. Het toernooige-
middelde was 0.460. Na de prijsuitrei-
king was er nog een lekkere hap, ge-
maakt door Annie en Nel, en aangebo-
den door Gasterij Keijzer.

Daarmee was Berkers uitgeschakeld en
had Van Hout veertien punten achter
zijn naam. Harrie van de Weijer (19
car) moest vervolgens van Jan Berkers
winnen om zeker te zijn van de wissel-
trofee. Met 13-16 na 33 beurten had-
den beiden nog drie treffers te gaan. In
omloop 41 scoorde Berkers zijn zestien-
de punt. Van De Weijer moest nog drie
caramboles voor de remise en dus bar-
rage tegen Mari van Hout. Zover kwam
het echter niet want de Walsberger
haakte in de nastoot na de eerste ca-
rambole af. Kampioen dus Mari van
Hout, die met 0.638 tevens voor het
beste algemeen gemiddelde zorgde.
De kortste partij was met zestien caram-
boles na vijfentwintig pogingen voor
Jan Berkers. Huub Thijssen produceerde
twee series van zes. Dat lukte Rinie

Weemen, Harrie van de Weijer en Ma-
ri van Hout één keer. 
Na de prijsuitreiking door wedstrijdlei-
der Rinie Weemen en Ons Vermaak ere-
lid Felix van Heugten stond er voor alle
belangstellenden nog een heerlijk buffet
klaar. 

Naam Pnt Gem HS
01. Mari van Hout 14 0.638 6
02. Harrie van de Weijer 13 0.401 6
03. Leon Thijssen 12 0.377 4
04. Jan Berkers 11 0.432 4
05. Rinie Weemen 10 0.432 6
06. Jo van Cuijk 9 0.611 5
07. Edie Lenssen 8 0.361 5
08. Huub Thijssen 7 0.362 6
09. Nico Nijssen 6 0.370 4
10. Noud Sanders 0 0.322 4
Toernooigemiddelde: 0.418

Bij vereniging De Vriendschap in Herberg Willemien

Arie Weijenburg prolongeert 
driebandentitel in Megen 

Evenals bij zijn debuut in 2008 zette Arie Weijenburg ook de editie 2009
van het invitatietoernooi driebanden in Herberg Willemien te Megen op
zijn naam. In het door vereniging De Vriendschap georganiseerd evene-
ment zette Weijenburg concurrent Rob Mans na een spannende en beslis-
sende partij opzij. Het toernooi werd voor de zesde keer gehouden en eer-
dere winnaars waren o.a. Rob Mans en Jan Roelofs.
Na zes ronden hadden beide titelkandi-
daten al twaalf punten en was het moy-
enne van Weijenburg via 1.935 wel
veel beter dan de 1.148 van Mans.
Bert Pijnenburg volgde als derde met in-
middels liefst zes punten achterstand.
Wie dacht dat Arie Weijenburg een
makkie had aan Rob Mans kwam be-
drogen uit. In het afsluitende onderlinge
duel was voorzichtigheid troef. Zo leid-
de Mans, die begonnen was, na tien
beurten met 9-7. Na twaalf pogingen
was het 12-12 en via 21-21, 24-24
werd het zelfs 37-37 na 32 pogingen.
Opvallend was dat beide driebanden-
specialisten niet hoger kwamen dan een
serie van vier. Aangezien Weijenburg
voldoende zou hebben aan een remise
had hij met 39-39 de beste papieren.
Aansluitend miste Rob Mans zijn veer-
tigste en tevens laatste punt waarna
Arie Weijenburg met een losbander de
39-40 zege en het kampioenschap vei-
lig stelde. Voorzitter en wedstrijdleider
Rémi Janssen nam de prijsuitreiking
voor zijn rekening. Veel lovende woor-
den had hij voor jongeling Nicky van
Venrooij uit Oss die een gemiddelde
van 0.972 in de boeken zette. De hoog-
ste serie ging met veertien treffers naar
Arie Weijenburg, die Jos Derks (11) en
Gerrit van Lent (10) aftroefde. Het beste
algemeen moyenne ging via 1.772
eveneens overtuigend naar de kampi-
oen. Arie Weijenburg realiseerde via

veertig caramboles na veertien beurten
middels 2.857 ook de kortste partij.
Mede dankzij Bernd Ouwens was er na
de speech en overhandiging van de en-
veloppen vervolgens een warm en koud
buffet. Ook Jos Derks zette nog zijn
beste muzikale beentje voor. Kortom:
wederom een prima geslaagd toernooi.  

Naam Pnt Gem HS  
1. Arie Weijenburg 14 1.772 14
2. Rob Mans 12 1.148 7
3. Bert Pijnenburg 8 1.036 8
4. Jos Derks 7 1.015 11
5. Jan Roelofs 5 1.019 7
6. Nicky van Venrooij 5 0.972 7
7. Gerrit van Lent 4 1.019 10
8. Bernd Ouwens 1 0.852 6
Toernooigemiddelde: 1.077.

Vlnr: Rémi Janssen en Arie Weijenburg.

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

www.blaakven.nl

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

koffietafels,
tentoonstellingen en

vergaderingen.

Clublokaal van 
Biljartvereniging ‘t Klötske

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

www.feestzaal-tven.nl
Oud Hollandse spelen 

• Handboog schieten 

• Karaoke • Oriëntatietochten 

• Jeu de boules 

• Sumo worstelen

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 !

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

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

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
D
E

M
I
X
X

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

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Ook speellocatie JB Fashion

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

Twan Wijnhoven

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Van Kuppenveldweg 5
(industrieterrein Hazeldonk)

5721 TB Asten
Tel.: (0493) 31 31 18

www.vaneschbiljarts.nl

Van Esch Biljarts is verhuisd van Deurne naar Asten!

Dé importeur voor Nederland van Verhoeven Biljarts

VOOR EEN GOED GLAASJE BIER KOMT U NAAR CAFÉ

DE KDE KOENSOENS
John en Marian

Clublokaal

van

BV Woensel

Tevens zaal
voor 

bruiloften
en partijen
Woensdags gesloten

Tonnaerstraat 14  5622 KZ
Eindhoven  Tel. 040-2436903

3 Biljarts!!!
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Houtse kampioenschappen libre en driebanden

Ruud van Diepen en Michel Boetzkes
de besten in De Karper

Vlnr: Ruud van Diepen (libre) en Michel Boetzkes (driebanden).

Op zaterdag 20 juni zijn in café De
Karper de finalewedstrijden gehouden
van de Houtse kampioenschappen bil-
jarten. Het voor de vierde keer georga-
niseerde evenement werd gespeeld in
de spelsoorten libre en driebanden.
Ruud van Diepen en Michel Boetzkes
beschikten over de langste adem.

Libre
In de eerste halve finale verloor Jan Ba-
telaan tegen Jan van de Steen, die zijn
honderd caramboles na 48 beurten bij
elkaar had. Batelaan bleef steken op 68
punten en kwam twaalf treffers tekort.
De andere halve finale bij het librespel
ging tussen Ruud van Diepen en Bert
van Heugten. Met 130 caramboles in

27 beurten wist Van Diepen een plaats
in de eindstrijd zeker te stellen. Van
Heugten kwam niet verder dan de helft
van zijn te maken zestig punten en was
in deze partij kansloos. Het brons ging
vervolgens wel naar Bert van Heugten
want hij versloeg Jan Batelaan na 35
pogingen. In het duel om de titel bleek
Ruud van Diepen een maatje te groot
voor Jan van de Steen. Van Diepen was
na 36 beurten bij de 130 caramboles,
terwijl Jan van de Steen 61 punten ver-
zamelde van de 100 die vereist waren.
Zodoende prolongeerde Ruud van Die-
pen zijn titel. 

Driebanden
Michel Boetzkes moest bij de laatste

Negende editie van Rood 2009

Lambert van Uden en Frank Knuiman 
winnaars in De Wester te Mill

Vlnr: Lambert van Uden en Frank Knuiman. Foto: Jan Nabuurs.

Onder grote belangstelling zijn de fina-
les gespeeld van het negende toernooi
van Rood. In De Wester te Mill plaatsten
zich in de A en B groep acht spelers
voor deze slotdag en het niveau bleek
hoog te zijn. In totaal verschenen 68
deelnemers aan de start van dit evene-
ment.
De wisseltrofee voor de A-klasse, ge-
schonken door Jan Willems, ging naar
Lambert van Uden uit Reek. De wissel-
trofee voor de B-klasse, ter beschikking
gesteld door Frans Maas, was voor
Frank Knuiman uit Boxmeer.
De hoogste serie in de A- klasse kwam
op naam van Henk Blondé uit Reek. In
de B-klasse was de eer, na loting, voor
Theo Grob uit Mill. Hij realiseerde even-
veel caramboles als Ton Gerrits uit Mill.

Uitslagen B- Klasse
Halve finale: J. van de Duijn - A. Gerrits
13-14 en W. Buts - F. Knuiman 14-15. In
de wedstrijd om de derde plaats ver-
sloeg Van de Duijn (Mill) vervolgens
Buts (Langenboom) met 8-6. In de eind-
strijd rekende Frank Knuiman (Boxmeer)
via 15-11 af met A. Gerrits (Mill).

Uitslagen A-klasse
Halve finale: L. v. Uden - P. Koks 31-21
en K. Pattiruhu - R. Jacobs 20-18. Het
duel om het brons eindigde tussen P.
Koks (Wanroij) en R. Jacobs (Wanroij)
in 16-19 in het voordeel van Jacobs. De
finale tussen Lambert van Uden (Reek)
en Karel Pattiruhu (Gennep) leverde 38-
29 winst op voor Van Uden.

vier de strijd aangaan met Pieter Coo-
len. Na een superstart, 22 tegen 4 in
23 beurten, wist Boetzkes de partij naar
zich toe te trekken en maakte de dertig
caramboles in 41 beurten. Coolen, die
twintig treffers had te gaan, was met
een totaal van elf niet bij machte om de
ontketende tegenstander bij te blijven.
De andere halve finale ging tussen Jos
van Aerle en Ad van de Laar. In de tot
aan de twintigste beurt gelijkopgaande
strijd was het Van Aerle die middels een
serie van zeven het benodigde gat kon
maken en zonder vrees na 35 omlopen
de finish van dertig caramboles bereik-
te. Van de Laar kwam er met een pro-
ductie van twintig punten vijf tekort. In
de strijd om de derde positie bleef Pieter

Coolen opponent Ad van de Laar met
het kleinst mogelijke verschil de baas. In
de eindstrijd was het Michel Boetzkes
die zijn supervorm kon continueren te-
gen Jos van Aerle. Beide biljarters
moesten dertig caramboles maken en in
de dertiende beurt was de stand zestien
tegen vier in het voordeel van Boetzkes.
Van Aerle kon hier helaas geen ant-
woord op geven en moest de overwin-
ning laten aan de terechte winnaar. 
Ook deze editie was het weer een
mooi, gezellig en vooral sportief kampi-
oenschap. 
Volgend jaar wordt het weer georgani-
seerd, dan dus voor de vijfde keer. De
organisatie. 
Tekst en foto: Harry Vogels.

Midden Limburgse Biljart Bond (MLBB)

Pierre Daniëls eerste Erelid 
vereniging ’t Blaakven uit Weert

Tijdens het 50-jarig huwelijksfeest van
Pierre en Els Daniëls op 4 juli is Pierre in
het bijzijn van familie, vrienden en ken-
nissen benoemd tot erelid van biljartver-
eniging 't Blaakven uit Weert. In de toe-
spraak, door voorzitter Piet Seerden,
werd melding gemaakt van de verdien-
sten van Pierre voor de biljartsport in het
algemeen en voor biljartvereniging

't Blaakven in het bijzonder. Pierre is al
jaren een trouw lid van de vereniging
en heeft ook een aantal jaren de rol van
voorzitter ingevuld. De huidige voorzit-
ter overhandigde hem de bijbehorende
oorkonde en memoreerde tevens de bij-
zonderheid van deze benoeming daar
Pierre hiermee het eerste erelid van de
vereniging is.

Op de foto de overhandiging van de bijbehorende oorkonde door de voorzitter
aan het kersverse Erelid en zijn vergulde eega. Foto: Jan Kanters.

Nieuwe voorzitter Zuid-Limburg
Harrie Rouschen is de nieuwe voorzitter
van het district Zuid–Limburg. Zijn voor-
gangers waren de heren Vinken, Soo-
mers en Moling, zodat hij de vierde
voorzitter is. 
Zoals algemeen bekend is Harrie Rou-
schen geen onbekende in de biljart-
sport. Hij was jaren actief als wedstrijd-
leider van het district en enkele jaren
voorzitter/secretaris van de regio
Zuid–Nederland en tevens 5 jaar be-
stuurslid van de Bondsraad.
Na een kleine rustperiode van ander-
half jaar, hebben de verenigingen van
het district hem toch weer kunnen strik-
ken voor een functie in het bestuur. Hij
heeft het voorzitterschap met vertrou-
wen aanvaard en dankt iedereen voor
het in hem gestelde vertrouwen. Ook
voor de verenigingen die niet op hem
hebben gestemd, zal hij zich proberen
te bewijzen en het beste beentje voor-

zetten. Een goede naam van het district
Zuid-Limburg en een goede vertegen-
woordiging bij de sectie Carambole en
KNBB zijn de doelstellingen van Rou-
schen. 
Hierbij wordt Harrie veel succes met
zijn nieuwe voorzitterschap gewenst.
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Café de Donk
Donk 4   •   5525 KH Duizel   •   tel. (0497) 51 96 16

U kunt bij ons terecht:

• voor een goed glas bier

• om lekker te zwetsen

• voor een lekkere snack

• voor een partijtje biljart (4 tafels)

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

D. Aalbers
Dorpstraat 20 • Westerhoven • Tel. (040) 2013180

Tevens VVV agentschap

Café the Paddock
Zeilbergsestraat 49

5751 LH Deurne-Zeilberg

Tel.: 0493-399316

+ 06-21631402

www.thepaddock.punt.nl

Liessel 
Tel. 0493-342059

� GRONDWERK

� BESTRATING

� RIOLERING

� INDUSTRIËLE VERHARDING

� LASER EGALISEREN

� BETONWERK

� CONTAINERTRANSPORT

Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

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

Gerard en Jacqueline Rooijakkers

Café Feestzaal Terras InterNos
Dorpsstraat 27

5758 AM Neerkant
Tel. 077 466 1987

06 53347070

www.cafe-internos.nl
info@cafe-internos.nl

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig
Clublokaal van:

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

FFeeeessttzzaaaall  **  HHaannddbbooooggzzaaaall

Tevens ruime vergadermogelijkheden
van groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

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

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

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

www.ottertje.nl 

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

Café-biljart 
De Herströat
Herstraat 45
5961 GH Horst

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

Thuisbasis BC De Jordaan

Neerkant
CAFÉ - DARTS - BILJART

FEESTJES - PARTIJEN

Tel. 077 - 4662000

CClluubbhhuuiiss  BBVV  ””DDee  ZZwwaaaann””

Hoogdijk 32
5091 CH Middelbeers

Tel. 013 - 5141266
Nu 2 biljarts

www.cafedezwaan.nl

Bruiloften• FeestenBruiloften• Feesten
Partijen • VPartijen • Verergaderingengaderingen

De Zwaan
Café • Restaurant • Middelbeers
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Driebanden in Deurne

Wisselbokaal 't Turfke 
voor René van Cuijk

René van Cuijk heeft, evenals in 2007, beslag gelegd op de Wisselbokaal
driebanden van 't Turfke in Deurne. Daarmee wordt hij de opvolger van
Twan Fransen, die vorig jaar de beste bleek.
In de eerste halve finale werd Piet van
de Berkmortel (6 car) uitgeschakeld
door Van Cuijk, die zijn acht carambo-
les na achttien beurten bij elkaar had.
Michel Berkers (10 car) en Anton Keu-
nen (8 car) maakten er vervolgens een
spannend duel van. Toen Berkers na 21
pogingen als eerste aantikte, strandde
Keunen in de nastoot op één carambole
van de finish. In de strijd om de derde
plaats was Anton Keunen vervolgens
oppermachtig tegen Piet van de Berk-
mortel. Keunen had slechts dertien beur-
ten nodig en dat betekende een ge-
middelde van 0.615 voor hem. René

van Cuijk begon de finale goed met
twee punten uit de opstoot. Berkers wist
echter met 4-4 op gelijke hoogte te ko-
men. Aansluitend scoorde Van Cuijk
zijn ontbrekende vier treffers in de vol-
gende vier pogingen en daar was Ber-
kers niet tegen opgewassen: 8-5 (14).
De kortste partij kwam met zeven ca-
ramboles na zeven omlopen (1.000
moyenne) op naam van Anton Keunen.
Edie Lenssen realiseerde met acht de
hoogste serie van het toernooi. 
Na de prijsuitreiking bleek maar weer
dat Kiki’s gehaktballen voortreffelijk
smaken.

Vlnr: Tonnie Thielen, René van Cuijk en Kiki Thielen.

Libre 6e klasse district Veluwezoom

Danny van Rekum 
sterk in Rheden
Met elf punten na zes partijen was Dan-
ny van Rekum de grote man tijdens de
districtsfinale Veluwezoom libre zesde
klasse. De speler van vereniging Peters-
berg realiseerde bij 't Pumpke in Rhe-
den met 0.88 het beste algemeen ge-
middelde. De kampioen was met 1.25
ook goed voor de kortste partij. Dankzij
een verschil van 0.01 legde Tiny Erpeka
beslag op de tweede plaats. De hoog-
ste serie kwam met zeven caramboles
op naam van Martha Peters en Ron Phi-
lipsen. Marga Beumkes kon helaas niet
meedoen omdat ze kort voor de eind-

strijd haar pols had gebroken. Het was
een uiterst gezellig en sportief weekend
met een zeer goede organisatie. De re-
giofinale is op 30, 31 oktober en 1 no-
vember in het district Nijmegen.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Danny van Rekum Petersberg 11 0.88 5
2. Tiny Erpeka 't Pumpke 8 0.62 5
3. Bianka Eefting 't Pumpke 8 0.61 5
4. Christina Pruis OABV 6 0.51 5
5. Martha Peters Petersberg 5 0.59 7
6. Jan Ringenaldus Petersberg 2 0.48 4
7. Ron Philipsen Petersberg 2 0.39 7

Ter Herinnering aan

Huber Hauser
(Jung)

Echtgenoot van

Nel Hauser - Schreurs

Geboren 17  juli 1933  Venlo
Overleden 24  juli 2009  Tegelen

Na een langdurige ziekte is ons lid Huber (Jung) Hauser overleden.
Jung was een zeer gewaardeerd lid van onze biljartvereniging.
Hij was medeoprichter van BC Tegelen en tevens erelid. 
Hij had vele hobby’s en biljarten deed hij tot op het laatst.
Wij zullen Jung altijd blijven herinneren als een blij en opgewekt persoon
en steeds in voor een grapje op de biljartavond.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Nel, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen waarvoor hij altijd een steun en toeverlaat was.

Jung rust Zacht.

Bestuur en leden BC Tegelen.

District Oss 5 districtsarbiters rijker

Het district Oss beschikt met ingang van
dit seizoen over vijf nieuwe districtsarbi-
ters. Na acht weken van studeren op de
theorie, en die theorie ook in praktijk
weten te brengen, mocht Harrie Loeffen,
gerenommeerd internationaal arbiter,
een proeve van bekwaamheid afne-
men. De cursisten, die opgeleid zijn
door Martien van der Heijden, Gerrit

van der Vlies en Henry Thijssen, kwa-
men allemaal glansrijk door hun exa-
men en mogen zich voortaan districtsar-
biter van de KNBB noemen. 
De cursisten kwamen op één na alle-
maal uit het district Oss en zijn ook ac-
tief binnen de KNBB als biljarter. Frans
van Esch behoort tot het district Den
Bosch.

Vlnr: Joop Kampert (Germenzeel), Frans v Esch (Boxtel), Helene v Aarle (TOK '74),
Mario v/d Sanden (Germenzeel), Jeannette Habraken (BC Zeeland) en Andre
Derckx (Touché). Foto: Henry Thijssen.

Vlnr: Lambert van Maasacker, Arno van Lier, Conny Hamers, Theo Markese,
Frans van Driesten, Theo van Duren. Zittend: Frans Wijnakker, Helene van Aarle.
Foto: Henry Thijssen.

Meer dan vijftig biljarters deden drie
weken mee aan dit toernooi dat zijn
naam ontleend aan de erevoorzitters
van het district Oss, de heren Bart van
Hinthum en de overleden Huub Stoltz. 
In de kaderfinale kwamen Arno van Lier
en Lambert Maasacker tegenover el-
kaar te staan en laatstgenoemde wist
winnend af te sluiten. De eindstrijd van
de driebandenspelers ging tussen Theo
Markese en Frans van Driesten en hier
trok Van Driesten aan het langste eind.
Conny Hamers toonde zich de sterkste

in het bandstoten en hij wist zich Frans
Wijnakker van het lijf te houden. De eni-
ge vrouw die doorgedrongen was tot
de finale, Helene van Aarle, moest zich
gewonnen geven en zij feliciteerde
Theo van Duren met zijn overwinning in
het libre. 
De sportiviteitsbeker ging naar Frans
Wijnakker. Sjaak Seegers, erelid van
het district Oss en lid van KOT Raven-
stein, werd door zijn vereniging nog
even in het zonnetje gezet. Voor foto’s
zie www.onsthuis-ravenstein.nl.

Toernooi district Oss

Prima verloop Van Hinthum-Stolzt 

TOSCANA LICHTIDEE
VERLICHTING

KKKK aaaa tttt tttt eeee nnnn bbbb uuuu rrrr gggg     3333 9999     ••••     DDDD rrrr uuuu tttt eeee nnnn     ••••     TTTTeeee llll .... ::::     0000 4444 8888 7777 ---- 5555 4444 0000 5555 9999 2222
(((( bbbb iiii jjjj     dddd eeee     kkkk eeee rrrr kkkk ))))
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Roché Vijverbergbokaal 

John Tijssens winnaar

Tijdens sectieraad Carambole 6 juni 2009

Eén erelidmaatschap en vier keer erespeld
in goud KNBB 

vlnr: Willy van der Linden en John Grootenboer

Tijdens de vergadering van de sectie-
raad Carambole op 6 juni in Zaal Ver-
ploegen te Wijchen werden in totaal vijf
KNBB bestuurders in de bloemetjes ge-
zet vanwege hun vele verdiensten. 

De onderscheidingen werden overhan-
digd door Jaap Labrujere en Leon Ver-
voort.

Evert Hulleman werd benoemd tot erelid
van de KNBB. 

Een erespeld in goud was er voor Willy
van der Linden, John Grootenboer, Aad
Flippo en Ad Koolen. 

V.l.n.r. Leon Vervoort en Ad Koolen

V.l.n.r. Leon Vervoort, Alie Hulleman-van Spijker en Evert Hulleman Aad Flippo

Sensationeel biljartgala in Heerhugowaard

“Night of the Magic Balls”

Na enkele stille jaren op het gebied van
grote biljartevenementen, heeft Dirk
Snip Biljarts de draad als biljartorgani-
sator weer opgepakt. Na vele succes-
volle toernooien als de Nationale Be-
kerfinale Driebanden, het N.K. Biljarten
voor G-teams en niet te vergeten de
fl. 100.000,-  match tussen Dick Jaspers

en Torbjorn Blomdahl met als insteek
“All or Nothing”. Nu een heus Biljart-
gala. Dit unieke biljartevenement brengt
een avondvullend programma met alles
wat de biljartsport spectaculair maakt.
De absolute wereldtop, spetterend en-
tertainment, licht- en geluidshow en een
geweldige entourage maken deze

avonden onvergetelijk voor de biljart-
liefhebber.
Dit mag u niet missen…..
Hotel en Conferentieoord Jules (voor-
heen De Zandhorst) te Heerhugowaard
wordt op donderdag 26, vrijdag 27 en
zaterdag 28 november 2009 omgeto-
verd tot een biljarttempel, waar het pu-
bliek en sponsors een onvergetelijke
avond zullen beleven. Het programma
wordt mede ingevuld door Torbjorn
Blomdahl (Zweden) en Daniel Sanchez
(Spanje), die samen 14 wereldtitels
driebanden in hun bezit hebben. De
presentatie is in handen van biljartle-
gende Raymond Ceulemans en diverse

artiesten vullen het programma op. Het
absolute hoogtepunt is de “trick-shot”
demonstratie van Mr. Magic Semih Sa-
yginer. Deze onwaarschijnlijke biljart-
kunstenaar uit Turkije is bereid gevon-
den zijn over de hele wereld befaamde
demonstratie als afsluiting van de avon-
den te vertonen. Weergaloze kunst-
stootbeelden met een humoristische ver-
bale ondersteuning (in gebroken Neder-
lands) zullen de zaal doen schudden.

U kunt dit spektakel bijwonen: Kaarten
à € 25,- verkrijgbaar bij Dirk Snip Bil-
jarts, De Mossel 15H te Noord-Schar-
woude. Telefonisch reserveren kan ook:
0226 320 654 of 06  51 20 1972.

Mr. Magic Semih Sayginer.

John Tijssens heeft editie zeven van de
Roché Vijverbergbokaal op zijn naam
gebracht. In huize Vijverberg te Almelo
verschenen twintig driebanders aan de
start. Voor de halve finales plaatsten zich
overtuigend Arthur Olde Olthof (5 car),
Alex Wesselink (5 car) en Robert van
Veenendaal 10 car en gespeeld 0.800)
die allen twee keer 2-0 setwinst boekten
in hun poules. John Tijssens (15 car) had
het in poule vijf zwaarder te verduren en
reikte tot dubbele 2-1 setwinst. Daarmee
kwalificeerde hij zich als minst goede bij
de laatste vier. In de ene halve eindstrijd
versloeg Wesselink opponent Olde Olt-

hof. Resultaten uit het verleden geven
geen garanties voor de toekomst en zo
trok Van Veenendaal in de andere halve
finale aan het kortste eind tegen Tijssens.
In het duel om de titel bleef John Tijssens
vervolgens tegenstander Alex Wesselink
de baas. Daarmee werd hij opvolger
van Gerrit Scholten. De overige eerdere
winaars zijn Stefan Lenting 2003, Peter
Stakenburg 2004, Jef Philipoom 2005,
Peter Stakenburg 2006 en Jef Philipoom
2007. Het waren mooie en spannende
partijen in Almelo. Het weer was
prachtig, de BBQ goed en drank ge-
noeg, dus wat wil je nog meer……
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C-Ranking driebanden

Jan Zijlstra zegeviert bij 
Kort Oisterwijck te Doornenburg

Jan Zijlstra heeft de C-Ranking drieban-
den in biljartcentrum Kort Oisterwijck te
Doornenburg op zijn naam gebracht.
De Nederlands kampioen driebanden
groot tweede klasse rekende in de fina-
le af met regionaal favoriet Theo Schol-
ten. In de halve eindstrijd waren Zijlstra
en Scholten de baas gebleken over Ver-
hoeven en Basoeki. Henk Hoogakker
sneuvelde op zijn eigen matchtafel in de
kwartfinale en dat gold ook voor Van
den Hanenberg, Klaassen en Rakhorst.
Kampioen Jan Zijlstra verzamelde met
104 veruit de meeste punten in Door-
nenburg. 

Er waren 24 deelnemers in Kort Oister-
wijck actief.
De top 10 zag er als volgt uit.

Naam Pnt
01. J. Zijlstra 104
02. T. Scholten 81
03. E. Verhoeven 68
04. J. van den Hanenberg 63
05. M. Basoeki 62
06. A. Klaassen 60
07. T. Rakhorst 56
08. H. Hoogakker 49
09. A. Walrecht 38
10. W. Minkels 38

Vlnr: Zijlstra, Scholten, Verhoeven en Basoeki. Foto: www.kortoisterwijck.nl.

Dick Jaspers 
wint World Games 2009
In Kaohsiung Taiwan heeft Dick Jaspers
een prestigieuze prijs aan zijn in-
middels indrukwekkende palmares we-
ten toe te voegen door voor de eerste
maal de World Games 2009 te win-
nen. In de finale versloeg hij zijn team-
genoot Torbjörn Blomdahl met 40-18.
Na twee eerdere optredens op de
World Games met zilver als resultaat
wist de Brabander nu eindelijk zijn lang-
gekoesterde droom te realiseren. Marco
Zanetti werd derde. In de halve finale
wees Jaspers de Spanjaard Sanchez
terug. Dick Jaspers

Belgen geven visitekaartje af

CUVINO SUPERPRESTIGE 2009
voor Roland Forthomme
De tweede Cuvino Superprestige in Lommel is een prooi geworden voor
Roland Forthomme. De Belg besliste de finale met een 40-12 overwinning
op Frédéric Caudron. Wederom mag men in Lommel terugzien op een bij-
zonder goed geslaagd evenement. Een promotie voor de biljartsport.

Roland Forthomme, die in beurt twaalf met een serie van acht de partij en het
toernooi winnend beëindigde.

Het talrijk opgekomen publiek heeft een
hele week kunnen genieten van
prachtige adembenemende biljartfrag-
menten. Tijdens de kwartfinale op vrij-
dag en de ontknoping op zaterdag was
het niet anders. Op vrijdag in de kwart-
finale was er reeds een eerste "ontplof-
fing". Roland Forthomme (3.333) maak-
te brandhout van zijn tegenstrever, de
op dat moment zelfs subliem spelende
Peter Ceulemans. Tegen een ontketende
Forthomme valt echter weinig te begin-
nen, zeker als men na twaalf beurten
een opmonterende handdruk krijgt van
de scheidsrechter. Peter De Backer kon
Eddy Merckx van zich af houden. Langs
beide zijden werd constant een verde-
digend blok opgeworpen. Na een ar-
beidsintensief duel werd door Merckx
de acquitstoot bij het nemen van de pe-
nalty’s gemist zodat Peter De Backer na
40 beurten naar de slotdag ging. Eddy
Leppens zag een minder presterende Jef
Philipoom tegenover zich en won met
40-28 uit 24. Collega organisator Fré-
déric Caudron was een gewaarschuwd
man alvorens aan te treden tegen de
onberekenbare Marc Roofthooft. Cau-
dron won in 24 omlopen met 40-21.
Halve eindstrijd
De halve finales bereikten weliswaar
een hoog niveau doch uitschieters qua
series en extreme resultaten bleven uit.
Eddy Leppens moest in een uitermate
spannend duel de eer aan Roland For-
thomme laten. Ten koste van Peter de
Backer plaatste Frédéric Caudron zich
met 40-32 ook voor de eindstrijd. 
De finale tussen Caudron en Forthomme
bracht flink wat leven in de brouwerij.
Nadat Caudron met een één rustig
opende, was het Roland Forthomme,

die gelijk met een negen afstand nam.
Na vier pogingen keek Frédéric Cau-
dron al op een 3-20 achterstand. Hoe-
wel deze achterstand voor de eerste
man van het Waalwijkse Crystal Kelly
niet onoverkomelijk is, bleef nu de ex-
plosie (op een reeks van tien na) uit. Het
was dan ook Roland Forthomme, die in
beurt twaalf met een serie van acht de
partij en het toernooi winnend beëin-
digde. Evenals een dag eerder reali-
seerde de winnaar een moyenne van
3.333.
Grote waardering
Grote waardering was er niet alleen
voor het voortreffelijke organisatietalent
van Leppens en Caudron, maar ook
voor alle betrokkenen. Immers mede
dankzij de kenmerkende eendracht van
allen is deze Cuvino Superprestige
2009 weer de boeken ingegaan als
uitermate succesvol.
Vermeldenswaardig is ook de geweldi-
ge medewerking van de gemeente Lom-
mel. Burgemeester Peter Vanvelthoven
hierover: “We gaan er fier op, dat het
belangrijkste biljarttoernooi van Vlaan-
deren in ons Cultuurcentrum De Adel-
berg wordt gehouden”.
Ook general manager Ferre van Loco
van Cuvino was trots: “We hebben
nooit kunnen denken wat een impact dit
evenement op ons bedrijf en ons per-
soonlijk zou hebben. Het biljart heeft
ons ingepalmd. Meer en meer is duide-
lijk geworden dat we ons hart aan deze
sport verloren hebben. We hebben ons
dan ook voorgenomen de biljartsport te
blijven steunen.
Alle uitslagen zijn te zien op: 
http://www.vesajh.be/pdf/masters/SP
2009_Resultaten.pdf

Tijdens de eerste ronde in de eredivisie
driebanden moest Dekker Keukens in
Utrecht geheel volgens verwachting Van
Donge & De Roo met 2-6 voor laten
gaan. Blomdahl maakte daar een serie
van twaalf. In Zundert kwam Snellen Re-
cycling met de schrik vrij tegen Verbrug-
ge Terminals (5-3). Het was de jeugdige
Glenn Hofman van de Zeeuwse gasten,
die Peter Ceulemans aan het wankelen
bracht en remise wist te behalen. Schu-
ler Cues ontving DKM Tools/Nedglas
en kwam tot een puntendeling. De
gasten uit Oosterhout, die hun thuis-
wedstrijden spelen bij camping De Eek-
hoorn, zagen kopman Frank Martens
een goede partij spelen. Steven van Ac-
ker had geen schijn van kans. In 31
beurten kwam Martens via een reeks
van negen tot een 28-50 overwinning.
Therese Klompenhouwer debuteerde in
de hoogste klasse met een 33-50 verlies
tegen Adrie Demming. Voor Maas/Las
Montage boekte vierde man Guy van
Litsenborg tegen Crystal Kelly een suc-
ces. Hij wist Raymond Ceulemans met
50-45 uit 26 te verslaan. Martin van de
Spoel moest toezien hoe Raimond Burg-
man vanaf acquit een voorsprong op-
bouwde en deze niet meer prijs gaf.
Het resultaat was 33-50 uit 31. Het tref-
fen tussen Barry van Beers en Frans van
Kuyk kenmerkte zich door een moeiza-
me start. Nadat Van Kuyk de productie

echt had gestart, keek Van
Beers na 22 omlopen op
een 16-38 achterstand.
Omdat Frans van Kuyk
acht keer vergeefs van zijn
stoel opstond, kon zijn op-
ponent even op adem ko-
men. Toch claimde de
tweede man van Crystal
Kelly met 38-50 uit 41 de
winst. Gerwin Valentijn gaf
goed weerstand aan Fré-
déric Caudron, maar
mocht deze na 33 beurten
toch met 42-50 feliciteren.
MCR Metaalconservering
kwam met kopman Dion

Nelin aan de start, die in 22 beurten
klaar was Christian Rudolph (50-29).
Dave Christiani verloor van Anno de
Kleine, terwijl Ruud Nieuwenburg tegen
Stefan Lenting hetzelfde lot onderging.
Winst was er wel voor Richard Bitalis,
die Dave van Geel met 50-46 voor
bleef.
Delta/Fast - A1 Biljarts  6 – 2
Bij Hotel Dallinga in Sluiskil kreeg de
thuisclub twee punten cadeau. De der-
de man van A1 biljarts, Nick Zuijker-
buijk, was niet in het speellokaal aan-
wezig. Hierdoor gingen de punten naar
Peter de Backer, die dus op zijn stoel
kon blijven zitten. Henk Habraken had
zijn handen vol aan Addy Wienk en
kon de partij niet naar zich toe halen.
Het gevolg na 57 beurten was een 50-
43 nederlaag. Jean Paul de Bruijn, die
met een zes opende, moest in de begin-
fase alle zeilen bijzetten om Henk
Blauw Bomme in het gareel te houden.
Pas in beurt twintig kon De Bruijn met
een serie van acht een voorsprong op-
bouwen om vervolgens met 50-40 uit
32 te zegevieren. Eddy Leppens, met
het ritme van de Superprestige Cuvino
nog in zich, kwam tot een gemiddelde
van 2.380 en gaf Dick van Uum geen
kans. Met 50-33 uit 21 en reeksen van
tien, zeven zes en vijf sloot de Belgische
kopman winnend af.

Eddy Leppens, met het ritme van de Superprestige Cuvino
nog in zich, kwam tot een gemiddelde van 2.380

Eredivisie driebanden weer van start

Delta/Fast opent in eigen
huis met winst
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Kopman Michel van Camp van Corfu. Foto: Frank Sanders.

Vierde divisie driebanden poule 10

DAB/ALL Metaal 2 met lege handen
tegen BC Tegelen 3
Speelronde 1. In De Mixx te Geldrop
was kopman Martien van Gestel de
grote man bij de Limburgse gasten. Via
dertig caramboles na 32 beurten reali-
seerde hij een moyenne van 0.937.
LedNed/De Peel – DAB/All Metaal 4-4.
In De Tapperij te Deurne-Zeilberg hiel-
den Paul van Rooij en Gerrit van Bakel
de punten in eigen huis. Bij de bezoe-
kers kon Wim Gosen een prima start
niet met 1.000 gemiddeld bekronen
maar hij won wel via 0.609. Zijn team-

maat Jan Peters bleek middels 0.697
succesvol. Didden Distributie – Van den
Berk Assurantiën 6-2. Dit prestigeduel in
Het Wapen van Eerschot te Sint-Oeden-
rode leverde vooral voor Frans van der
Spank met 0.740 een mooie competi-
tiestart op. BC Tegelen – TMC Group 4-
4. Bij Van Tienen was Tom Smaak niet
opgewassen tegen de 0.714 van Ar-
nold van der Linden. Leon Mans bleek
met 0.657 de beste van de thuisploeg.

Derde divisie driebanden poule 8

Biljartcentrum Arnhem 
laat PTTKK ’06 kansloos

Speelronde 1.
Biljartcentrum Arnhem –
PTTKK ’06 8-0
Bij de thuisploeg zette Ronald de Booijs
een gemiddelde van 0.921 en serie
van acht op het scorebord. Rudy Gerrit-
sen (0.700) haalde het met drie caram-
boles verschil tegen Eric Aerts, reeks

van zeven. Paul Schonberger 0.652 en
Pim Jansen 0.666 zorgden mede voor
het teamgemiddelde van 0.726.
Bax – De Mixx 2-6
Peter van der Heijden 0.875, Christian
Steenbakkers 0.777 en Johnny Meijer
0.789 hadden er namens hun nieuwe
Geldropse speellokaal duidelijk zin in. 
Three Cushion – 
De Vrachtkar 3 6-2 
Frede Nielsen 0.686 redde de Reuselse
eer. 
Rosmalen/De Hazelaar 5 – 
't Ivoor 2 2-6
Willem Hollander bleek met 0.744 de
beste van de avond. BZN – De Mixx 2
8-0. Hein van Diek versloeg Piet Smits
met het kleinst mogelijke verschil: 35-34
(43). 
Sterkste speler bleek Theo Scholten via
0.909 al kwam zijn teamgenoot Nico
van de Borden ook toch altijd nog tot
0.777. Met de 0.576 van John van
Kleef leverde dit 0.751 voor het viertal
op.

Theo Scholten moyenne 0.909

Vierde divisie driebanden poule 7

Ben Willemsen sterk bij 
Kort Oisterwijck in Doornenburg
Speelronde 1. 
Ulti Print – 
Autobedrijf Starfit 4-4 
Eerste man Ben Willemsen en tegen-
stander Henk Hoogakker speelden een
prima duel en dat resulteerde in 30-21
na 41 beurten, goed voor respectieve-
lijk 0.731 en 0.512. Biljartcentrum Arn-
hem 3 – BC Arnhem 2 4-4. Er weinig
krachtsverschil want twee partijen ein-
digden in remise. Pascie Gerritsen ver-
sloeg Jaap Wijma met 25-23 en Remko

Knoops verloor met 19-20 van Nanning
Dijkstra. 
Broekman-mode –
TOG/Concordia 2-6 
De winnende debutanten hadden met
Ronald van den Berg de sterkste biljar-
ter met een moyenne van 0.652. 
Café De Kuip - 
Thekes Herpen 8 6-2
Bart Peters redde de eer voor de bezoe-
kers.

Vierde divisie driebanden poule 8

Debutant Den Mariënberger 
fors onderuit
Speelronde 1. 
Kiri Automaten – Den Mari-
ënberger 8-0
Arnold Benjamins bleef Jan Schepers
vier caramboles voor. De marge tussen
Broer de Leeuw en Hendrie Nieuwen-
huis was slechts één treffer. Arno Strijker
versloeg Teun Biglaar met 25-16. Het
beste duel werd op de bovenste plaats

gespeeld. Wim Santinge zette Eric
Binnenmars ook al met het kleinst mo-
gelijke verschil opzij gezien de 30-29
eindstand. 
De 47 pogingen leverde moyennes op
van respectievelijk 0.638 en 0.617. Be-
zoeker Binnenmars zette een serie van
zeven in de boeken. Al met al een on-
gelukkig debuut voor Den Mariënber-
ger.

Vierde divisie driebanden poule 9

Nipte nederlaag voor 
The City/Dibo
Speelronde 1. 
Pelikaan – The City/Dibo 5-3
In deze Deventer stadsderby bleek
teamleider Van de Sman de enige van
de bezoekers die tot winst kwam. 

Meindert Pieters deelde de buit met
Massoud Arman. 
Excelsior – 
HCR Prinsen 2 4-4
Dankzij zeges van Hendrik Holterman
en Theo Spekreijse behaalde debutant
HCR Prinsen 2 uit Haarlo het eerste
punt. 

Orderbos – BC Arnhem 3 4-4
Bij de Arnhemmers gaf Arno Klaassen
via 0.612 het goede voorbeeld. 
Biljarts Hekerle Veemarkt –
Boeve Afbouw 4-4
Joop Mennings en Tonnie ten Wolde
eindigden op of boven 0.500.  
De Vrijbuiters – 
Konings Makelaardij 3-5
Voor de Doetinchemse gasten scoorde
Arjan Houwers het beste gemiddelde
van 0.612. De kopman realiseerde met
zes caramboles tevens de hoogste se-
rie.

Van 17-19 september 2010

WK driebanden groot jeugd 
volgend jaar naar Hoogeveen
Biljartvereniging HBC heeft het bericht
gekregen, dat het wereldkampioen-
schap driebanden groot Junioren 2010
aan HBC is toegewezen. In het week-
end van 17 t/m 19 september 2010
zullen de beste driebandenspelers tot
21 jaar uit de hele wereld naar Hoo-
geveen komen om hun kunsten te verto-
nen. Bij het laatstgehouden kampioen-
schap in Ukkel (België) kwamen er on-
der meer spelers uit Columbia, Korea,
Japan, Equador en natuurlijk uit Europa,
met het grootste Nederlandse talent
Glenn Hofman uit Den Haag. Die is met
z’n 19 jaar toch goed voor een ge-
middelde, dat boven de 1.000 ligt.
Opnieuw zal Univé-OBM Hoogeveen
als hoofdsponsor optreden van dit kam-
pioenschap. 
Tevens heeft de gemeente Hoogeveen

Glenn Hofman

HBC een subsidie toegezegd om dit
voor de regio en Drenthe uniek biljart-
toernooi binnen te halen.

Eerste divisie driebanden poule 1

DBL Hol. Mineraal kent geen pardon
met Thekes Herpen/Derks Optiek
Speelronde 1.
DBL Hol. Mineraal – Thekes
Herpen/Derks Optiek 8-0 
In café-biljart De (B)engel te Lochem stal
Stefan Galla de show. De nieuwe kop-
man van de debutant in de eerste divi-
sie speelde tegen Wesley de Jaeger en
verzamelde zijn 45 caramboles al na
22 beurten. Dat leverde de Duitser een
moyenne van 2.045 en serie van negen
op. Jelle Pijl, de andere aanwinst, be-
haalde tegen Wim van Dijck een 45-32
zege na 34 pogingen en dat betekende
1.323. Ook Fabian Blondeel bleek een
maatje te groot en hij versloeg Jos Derks
met 45-31 na veertig omlopen. Het ge-
middelde van Blondeel, te weten
1.125, bleek achteraf precies gelijk
aan het teammoyenne van DBL Hol. Mi-
neraal. 
Benieuwd wanneer dit verbeterd wordt
in de eerste divisie. Teamleider en vier-
de man Ronny Hazewinkel kwam pas

in de laatste beurt voor het eerst aan de
leiding tegen Jurgen de Ruyter: 45-44
(64).   
Constructor Staalbouw –
Corfu 2-6
Wim Stroet redde de eer in Warmen-
huizen door Toine Henskens met 45-36
opzij te zetten. Henk Lub strandde met
43-45 in het zicht van de haven tegen
Wil Janssen. Hans Handgraaf had de
Masters blijkbaar niet goed verteerd
want hij kon geen vuist maken tegen
Huub Wilkowski. Henk Overmars had
aan 0.853 onvoldoende want Michel
van Camp realiseerde 1.097. 
De Distel Biljarts – WAM 
v.d. Broek Haarlem 8-0
Jack van der Steen behaalde een be-
nauwde overwinning. Kay de Zwart
1.250, Bert van Manen 1.363 en Jack
van Peer 0.900 kwamen niet in de pro-
blemen.
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Derde divisie driebanden poule 7
Thekes Herpen 2 speelt remise tegen
De Zwaantjes '82/4
Speelronde 1. 

Thekes Herpen 2 – 
De Zwaantjes '82/4 4-4
Geert-Jan Manders was met een moy-
enne van 0.945 een maatje te groot
voor de 0.729 van Sjef van den Heu-
vel. Jan Duynhoven was niet opgewas-
sen tegen de 0.760 van Theo Fleuren. 
MBA – Diamant 
Sint-Oedenrode 1-7
Ton Rovers 0.777 en Louis van der Meij-
den 0.875 gaven namens de bezoe-
kers het goede voorbeeld. 

DBC Budel – De Tapperij 2-6
Menno de Vries redde op opvallende
wijze de eer. Na een slechte start pro-
duceerde hij zijn laatste 27 caramboles
in slechts zestien beurten (1.687). Dat
leverde met 35 uit 35 precies 1.000 ge-
middeld op. 
Reuver '03 – 
BC Tegelen 2 8-0
Bij de thuisploeg produceerde Koen van
den Hombergh een fraaie serie van ne-
gen.

Eerste divisie driebanden poule 1
Tonny Freriks Horeca Makelaars 
onderuit tegen De Vrachtkar 2

Leon Smolders: verlies ondanks moy-
enne 1.333 en serie van 13.  

Speelronde 1. Peter Heerkens en Luc
Royberghs stonden na 27 beurten alle-
bei op 25 maar het was Royberghs die
met 41-45 (40) aan het langste eind
trok. Piet Volleberg zorgde voor de 2-2
tussenstand door Jan van Lierop opzij te
zetten. Leon Smolders leek met 30-43
na dertig pogingen kansloos tegen Eric

Hendrickx. Toen toverde Smolders ech-
ter een fraaie serie van dertien uit zijn
hoge hoed en was de spanning terug.
Hendrickx bleek met 44-45 toch nog de
gelukkige en dat betekende na slechts
33 omlopen moyennes van 1.333 en
1.363. Bart van Hove kwam na een
stroeve start goed terug tegen John van
der Stappen maar de bezoeker gaf de
winst via 43-45 niet meer uit handen. 
Duotrans – Darten-
Biljarten.nl                       6-2
Bij de gasten speelden Stefan Hetzel en
Wim Vredeveldt allebei gelijk. Kopman
Torsten Frings realiseerde 1.142 en
reeks van tien maar dat was onvoldoen-
de want opponent Ronny Lindemann
scoorde 1.607 en serie van negen. 
Melody Amber – 
Eekhoorn 1                      4-4
In Castle City te Waalwijk schoten Rini
Boeren en Eddy Willems bij de bezoe-
kers uit de slof met allebei een ge-
middelde van 1.451. Namens de thuis-
ploeg bleven Ferdi de Bruijn en Jos Bon-
gers aan de goede kant van de score.

Eerste divisie driebanden poule 2

W. van der Sanden deelt in
Goirle met Voituron
Speelronde 1. 
W. van der Sanden – 
Voituron                             4-4 
In Bojangles Biljarts en Darts te Goirle
wonnen Raymund Swertz en Marc Rooft-
hooft namens de thuisploeg. Bij de
gasten waren Bart Ceulemans 1.022 en
Therese Klompenhouwer (tegen Hans

Jürgen Kühl) 1.046 succesvol. 
Dallinga/Polka Print – 
Dombosch Bouw                0-8 
Voor de Zeeuwse formatie konden de fa-
milies Vlerick en Dallinga geen vuist ma-
ken. Namens de bezoekers scoorde Re-
né Wijnen 1.250 en Ad Verlouw
0.918.

Tweede divisie driebanden poule 3

Rosmalen/De Hazelaar 
onderuit tegen BC Arnhem
Speelronde 1. 
Rosmalen/De Hazelaar – 
BC Arnhem                       2-6 
In Rosmalen redde Leo van de Laar met
35-34 de eer. Cees Wittens bleek niet
opgewassen tegen de 1.081 van Mark
Jetten. Jos van Engelenburg vertrok
dankzij 0.816 met de winst. CV Tuning
– Van Buren 2-6. De minste beurten wer-
den gebruikt tussen Micha van Bochem
en John Schollink: 31-40 (42). 
Wapen van Eerschot – 
aMate 6-2 
Gijs van Aarle boog als enige voor Toi-
ne Dekkers. Bijzonder was dat niet want

de nieuweling van aMate won met 25-
40 na slechts 35 pogingen en dus
1.142. 
P. Kaal – Thekes Herpen  6-2 
Geert Jan Esvelt bleef als enige aan de
verkeerde kant van de score tegen Ton
de Keijzer: 28-40 na vijftig omlopen.
Anton Konings hield de punten in eigen
huis via 0.888. 
Rembrandt – De Dieze     4-4 
Namens de Arnhemmers scoorde René
Gerrits een gemiddelde van 1.212 na
40 uit 33. 
Voor de bezoekers realiseerde Berry
van Cromvoirt precies 1.000.

Tweede divisie driebanden poule 4

Zege Peter van de Laar Schadeauto’s
en Onderdelen op BC Goirle 

In Bakel bleek Peter van de Laar Scha-
deauto’s en Onderdelen met 6-2 te sterk
voor BC Goirle. Christ van der Heijden
0.777 liet Adrie Pols 0.622 met lege
handen. De teruggekeerde Fred Aarts
zag Guus Schellekens met de winst ver-
trekken. Hans Vermulst was met 0.714
een maatje te groot voor Berry van de
Wijngaert. Kopman Roger de Kleine re-
kende met 40-24 (53) af met Jan van
Oosterhout. 

Boers en Roosenboom – 
De Tipmast/BP Bleijenhoek
Bladel 2-6 

Bij de Limburgse thuisploeg redde Wilco
Meusen via 1.029 op fraaie wijze de
eer. Tegenstander John van Tilborg
kwam met 0.823 overigens ook ver-
dienstelijk voor de dag. Ad Vermeer en
Wil de Wit hadden aan respectievelijk
0.744 en 0.754 voldoende voor de
winst. Een mooi duel was er tussen de
kopmannen Marc Donvil en Jan van den
Ouwelant. De 35-40 uitslag leverde na
37 pogingen gemiddeldes op van
0.945 en 1.081. 
Van Rijsselt – TC Couwen-
berg/De Vrachtkar 5-3. 
In Maastricht realiseerde thuisspeler Tho-
mas Broux 1.142 na veertig punten en
35 omlopen. De beste partij kwam ech-
ter op naam van Tom Ronge. De eerste
man van de bezoekers versloeg Paul
Stroobants met 23-40 na maar 31 po-
gingen en dat bracht een fraai ge-
middelde van 1.290 tot stand.

Tom Ronge: 1.290. Foto: Frank Sanders.

Jan van den Ouwelant: 1.081.

Derde divisie driebanden poule 6
HCR Prinsen gelijk met DBL Hol. Mineraal 2

Speelronde 1.
HCR Prinsen – 
DBL. Hol. Mineraal 2       4-4
In Haarlo was Marcel Ernst niet opge-
wassen tegen het moyenne van 0.833
van Jan Steintjes. Good-old Jan Eijsink en

Gerrit Buijs stonden op 28-28 toen de be-
zoeker het duel niet geheel ongelukkig
besliste met een slotserie van twee. Tus-
senstand derhalve 0-4 in Lochems voor-
deel. Freddy ter Braak zorgde met een
prima gemiddelde en een zege op Frank
Speckmann dat de spanning via 2-4
terugkeerde. Frans Tusveld zag Dick Kui-
per met een serie van vier starten maar
Tusveld werd hier niet koud of warm van.
De thuisspeler trok dan ook aan het lang-
ste eind en dus een remise in de nieuwe
biljartzaal van HCR Prinsen te Haarlo. 
Café Siemens Midwolda – 
De Veemarkt 2-6 
Jaap Middel bleek ondanks 0.666 niet
opgewassen tegen Dustin Jäschke want
die toverde 0.833 en een serie van zeven
op de matchtafel. Willie Siemens boog
voor de 0.638 van Jurgen Hornschemey-
er. Danny Blauw redde de eer voor de
thuisploeg.

Vierde divisie driebanden poule 6

Jos van Bakel uitblinker 
bij Thekes Herpen 4
Speelronde 1. 
Thekes Herpen 4 – 
Rosmalen/De Hazelaar 2 4-4
Met dertig caramboles na 27 beurten,
goed voor een gemiddelde van 1.111
en serie van acht, beleefde kopman Jos
van Bakel een prima seizoenstart. Overi-

gens kwam tegenstander Willem Hollan-
der ook nog altijd tot 0.629. De partij
tussen thuisspeler Geurden tegen Van de
Leest eindigde in 17-20 na slechts 26 po-
gingen. Van den Berg Biljarts/Vetema –
J. de Laat Keukens 3 8-0. In 't Oventje te
Zeeland haalde de thuisploeg het twee
keer met het kleinst mogelijke verschil. 

Jan Steintjes moyenne 0.833.
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Programma eredivisie topteams

Biljart.tv zendt thuiswedstrijden
J+B Küpers en Cubri/Etikon uit
Alle thuisduels van de topteams eredivi-
sie J+B Küpers en Cubri/Etikon in HCR
Prinsen te Haarlo zijn rechtstreeks te vol-
gen op internet via Biljart.tv. Bij de start
op 26 september ontvangt J+B Küpers
de formaties van De Eekhoorn en Bui-
ting Staalconstructie. Die dag krijgt De
Pelikaan in Deventer bezoek van titel-
verdediger Cubri/Etikon en Helmink
woon Techniek. In Lelystad is De Jol
gastheer voor The City Dibo/Blitz Op-
tiek en ’s Lands Welvaren. Aanvang

11.00 uur en er wordt gespeeld an-
kerkader 47/2 plus 71/2 en bandsto-
ten.
De tweede speeldag 3 oktober krijgt De
Eekhoorn in Oosterhout bezoek van Cu-
bri/Etikon en ’s Lands Welvaren. De
(B)engel is thuisbasis van Buiting Staal-
constructie dat The City Dibo/Blitz Op-
tiek en De Pelikaan ontmoet. In De Vee-
markt in Doetinchem treffen Helmink
woon Techniek en De Jol en J+B Küpers
elkaar.

Kader poule 4

BouwCenter Van Hoppe 
onderuit tegen Van Esch Biljarts
Speelronde 1. BouwCenter Van Hoppe – Van Esch Biljarts 2-6.

Sjef Jansen: serie van 124.      

Piet van Dooren maakte vier carambo-
les te weinig tegen Jan van Oosterhout.
Johan Martens boog voor Noud Jans-
sen via 92-130 na elf beurten. De par-
tijen van Adri Dijkmans tegen Roland
Deelen en Bert Vermeulen tegen Harry
Vogels bleven onbeslist. BC Tegelen –
Maarland Villa Nova 2-6. Sjeng Bur-
henne redde de eer dankzij een serie

van 114. Paul Veger verloor in het kort-
ste duel van John van Glabbeeck: 58-
180 (8). Janssen de Jong/Maasoever –
Halfweg 4-4. In De Tijdt te Kessel be-
leefde Sjeng Cuijpers een betere eind-
sprint dan Theo Voesten. Wim Strik had
de minste pogingen nodig tegen Piet
Volleberg gezien de 160-105 (9) uit-
slag. Wim Welten en Leo Karmanns
kwamen iets tekort. De Tapperij/Optiek
Van Gool – VOP/DWH 4-4. In Deurne-
Zeilberg kwamen de bezoekers met 0-4
voor. Thieu Vinken bracht de spanning
terug door zijn honderd treffers na tien
beurten bij elkaar te tikken. Peter Hen-
driks bracht de remise in de boeken
door Lei Steegh met grote 110-14 cij-
fers na acht omlopen kansloos te laten.
Op de Klos – 't Zwaantje 4-4. Twee du-
els onder de tien beurten en dat was tel-
kens voor de gasten uit Rijkevoort. Sjef
Jansen bleek goed voor 270 carambo-
les na zeven pogingen en dat leverde
behalve een moyenne van 38.57 te-
vens een serie van 124 op. Theo Derks
stond na 120 uit 9 aan de finish.

Kader poule 3

Remise De Markt/De Onderbouw
Speelronde 1. Kabelrups – De
Markt/De Onderbouw 4-4. Bij de be-
zoekers uit Doesburg waren Maarten
Broers en Harry van Heumen allebei na
tien beurten succesvol. In Winterswijk
maakte Herman Woeltjes namens de
thuisclub met 62 de hoogste serie van
iedereen. Zaal Verploegen – Billardcafé

De Veemarkt 6-2. In Wijchen redde Ge-
rard Stijf via 63-230 (6) de eer voor de
Doetinchemers. Martin Vreekamp met
210 uit zeven, Tonnie Verploegen
middels 160 uit zeventien en Geert
Janssen met 110 uit negen hielden de
punten in eigen huis. Vreekamp scoorde
een reeks van 83.

Kader poule 5

Touché start met thuisnederlaag
Speelronde 1.
Touché – Carambole/ Gulden
Krakeling 3-5
In 't Fabeltje te Oss bleef kopman Nicky
van Venrooij in eigen huis aan de goe-

de kant van de score tegen Marco Ki-
vits: 190-176 (13). Erwin van Schaijk
deelde na tien pogingen tegen Bam-
bacht: 170-220. 
Piet de Jongh en Harold Megens gingen
onderuit.

Topteam jeugd poule 1

Guido Kauffeld uitblinker bij
wisselend succes Rioolnet Afferden 
Speelronde 1.
Rioolnet Afferden – 
's-Hertogenbosch 5-1
Michelle Elbers, moyenne 5.35, deelde
de punten met Stephan Vos (7.85). Ri-
cardo de Wit bleef Dirk van Buuren
voor. Guido Kauffeld, serie van 150,
bleek met 200-29 na twaalf beurten te
sterk voor Jordy Kanters. Rioolnet Affer-
den – 's-Hertogenbosch 2-4. Deze keer
boog Elbers voor Vos. De Wit kreeg
slechts vier kansen van Van Buuren: 4-
130. Kauffeld haalde met 40.00 ge-
middeld zijn tweede overwinning
binnen. 

Speelronde 2.
't Wapen – 
Rioolnet Afferden 4-2
Fabian van Hees en Hein Jordens ble-
ven respectievelijk Jeffrey van Hees en
Michelle Elbers de baas. Michael Vuu-
rens zag Guido Kauffeld met de 177-
200 (15) winst vertrekken. 

Guido Kauffeld: 200 caramboles in
de eerste beurt. 
Foto: www.vanessenfotografie.nl.

Speelronde 1. A1 Biljarts/EGB – Horna
4-2. Maik Bruil redde het niet tegen Ray-
mon Groot gezien de 50-120 cijfers na
zeventien beurten. Ramon Jillings ver-
sloeg Sam van Etten. Richard de Jong
had aan een moyenne van 13.63 ruim
voldoende om Dennis Groot voor te blij-
ven. A1 Biljarts/EGB – Horna 3-3. Bruil
kon zich niet revancheren, terwijl Jillings
zijn tweede zege in de wacht sleepte.
Het duel tussen Richard de Jong en Den-
nis Groot leverde remise op na 150-170
(11). Karel Lassche/De Veemarkt – JBV
Amorti 2 6-0. Tim Ratelband 2.88, Kay
Arends 6.47 en Luke Arends 12.50 ble-
ven aan de goede kant van de score. Ka-
rel Lassche/De Veemarkt – JBV Amorti 2
4-2. In Doetinchem kwam Ratelband
weer niet in de problemen tegen Jeroen
Testers. Kay Arends verloor met 53-75
(18) van Wilbert van Dijke. Luke Arends,
reeks van 87, zette Dennis van Oers via
150-28 na veertien omlopen aan de
kant. 
Speelronde 2. JBV Amorti 2 – A1 Bil-

jarts/EGB 2-4. Wilbert van Dijke redde
de eer door Maik Bruil met 75-56 na
zestien beurten te verslaan. Dennis van
Oers maakte elf caramboles te weinig te-
gen Richard de Jong. Aaron Meeuwissen
trok aan het kortste eind tegen het moy-
enne van 14.16 van Tom Hagenus. JBV
Amorti 2 – A1 Biljarts/EGB 2-4. In de
tweede wedstrijd waren er dezelfde wi-
naars en verliezers. Tom Hagenus en Ri-
chard de Jong, laatstgenoemde met een
serie van 112, kwamen na elf omlopen
tot winst. 
Karel Lassche/De Veemarkt – Pearle On-
der Ons 0-6. Kay Arends strandde in het
zicht van de haven tegen Robert Kooy-
man. Luke Arends en Danny Zwoferink
waren duidelijker de mindere tegen de
koploper. Karel Lassche/De Veemarkt –
Pearle Onder Ons 2-4. Tim Ratelband
bleef Kooyman met 75-68 (22) de baas.
Luke Arends scoorde vier treffers te wei-
nig tegen Jeffrey Lenaers. Danny Zwofe-
rink tegen Ferry Jong eindigde in 157-
120 na achttien pogingen.  

't Wapen – 
Rioolnet Afferden 2-4
Samantha Vuurens boog met 52-75
voor Van Heesch. Silvester Verschuuren
bleek de meerdere van Elbers. Hein Jor-
dens zag Guido Kauffeld in één beurt
naar zijn totaal van tweehonderd pun-
ten sprinten.

Topteam jeugd poule 2
A1 Biljarts/EGB goed uit de startblokken

Nieuw van Simonis Biljartlakens  

De Simonis X-1 
Biljartlakenborstel nu verkrijgbaar

Onlangs heeft biljartlakenfabrikant Si-
monis met de Simonis X-1 een nieuwe
vinding op de markt gebracht. De Si-
monis X-1 is een biljartborstel, die het
krijtstof grondig uit het biljartlaken ver-
wijdert. De biljartborstel van 15 x 15
centimeter met innoverende hightech
structuur welke functioneert door stati-
sche elektriciteit, kan de 'traditionele
borstel' vervangen die het krijtstof
slechts van plaats verschuift. Zonder
overdreven druk uit te oefenen is een
soepele heen en weer beweging over
het laken voldoende om uw speelopper-
vlakte optimaal te onderhouden. Na ge-
bruik hoeft men de borstel alleen voor-
zichtig af te kloppen of de onderzijde
van subtiel te stofzuigen. De textiele
onderzijde is niet los verkrijgbaar, bij
verzadiging dient de borstel dus ver-
vangen te worden. 

De Simonis X-1 is een biljartborstel, die het krijtstof grondig uit het biljartlaken ver-
wijdert.

Verpakt in een hard kartonnen luxe
zwarte doos is de adviesprijs ? 69,50
per stuk en verkrijgbaar de erkende vak-
handel.

Verpakt in een hard kartonnen 
luxe zwarte doos is de adviesprijs 
€ 69,50.
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Kaarten bestellen: Dirk Snip Biljarts, De Mossel 15H, Noord-Scharwoude
Tel. 0226 320 654 of 06 51 20 19 72  www.dirksnip-biljarts.nl

Locatie: Hotel Jules
Heerhugowaard

M.M.V.

SEMIH SAYGINER (TUR)

TÖRBJORN BLOMDAHL (ZW)

DANIËL SANCHEZ (ES)

RAYMOND CEULEMANS (B)

Derks Optiek Druten en Optiek van Gool Deurne

De Friederichs biljartbril 

Dennis Taylor, voormalig wereldkampi-
oen snooker, stond vooral bekend als de
man met de omgekeerde bril. In biljart-
houding is kijken door een gewone bril
namelijk lastig. 
Gelukkig is er nu een mooiere oplossing:
de Friederichs biljartbril. Deze speciale
bril, waarmee biljarters perfect zicht
hebben, is geschikt voor alle biljartdisci-
plines. Er is nu een montuur waarmee de
hoogte van de glazen naar ieders wen-
sen kan worden aangepast.  
Het biljartprobleem begint meestal als
mensen moeilijkheden krijgen met het le-
zen en dat is op circa 42-jarige leeftijd.
Multifocale glazen kunnen problemen
geven want biljarten is niet altijd dichtbij
of veraf maar vaak er tussen in. Aanbe-
volen wordt dan ook een biljartbril ge-
baseerd op een afstand van 2.5 tot 3
meter. Werk dus voor een specialist.

De complete biljartbril 
bestaat uit: 
- een aluminium montuur 
- onbreekbare glazen 
- superontspiegeling, cleancoat en har-
dingslaag 

De Friederichs biljartbril is verkrijgbaar
bij de opticien vanaf € 199,00 inclusief
glazen. Vraag naar de voorwaarden. 
Zie ook www.biljartbril.nl. 

Derks Optiek Druten
Met Patrick Derks krijgen de biljarters
met een ervaren opticien en tevens bil-
jarter te maken. Hij komt uit een echte
biljartfamilie en ook zijn vader Joop en
broer Jos zijn erkende biljarterliefheb-
bers. Iemand die dus precies kan bepa-
len wat voor u de beste oplossing is. Pa-
trick maakt elke biljartbril zelf met de

De Friederichs biljartbril

hand, dit is een heel precies werk en
daardoor is iedere vorm mogelijk. Bij
Derks Optiek hebben ze ook een eigen
lijn biljartbrillen en de levertijd is ge-
middeld 1 dag. 
Derks Optiek is gevestigd aan Markt 26
te Druten. 
Het wordt aanbevolen een afspraak te
maken met Patrick Derks, telefoon 0487-
511630. 

Optiek Van Gool Deurne
Eigenaar Peter Hendriks biljart al ruim
dertig jaar en de nationale kaderspeler
heeft net zo lang ervaring met het aan-
meten van brillen. Een groot voordeel
dat er een specialist is die verstand heeft
van brillen en biljarten. Het is raadzaam
voor biljarters om van te voren persoon-
lijk met Peter Hendriks een afspraak te
maken via telefoon 0493-313913.

Eerste divisie driebanden poule 2
Familie Van den Heuvel scoort namens
Handelsonderneming Van Melis
Speelronde 1. Het nieuw geformeerde
team van Handelsonderneming Van
Melis boekte een klinkende 0-8 zege bij
BC Tegelen. Het winnende viertal heeft
de broers Wiljan, Nico en Peter van
den Heuvel in de gelederen. Erwin van
den Heuvel, de zoon van Peter, is de
kopman van het team. Deze familie uit
Milheeze komt in de eerste divisie drie-
banden uit onder de naam Handels-
onderneming Van Melis, dat in De Mor-
tel is gevestigd. 
Paul Savelkoul was niet op-
gewassen tegen het moyen-
ne van 1.184 van Nico van
den Heuvel. Lutz Heller
kwam er niet aan tegen Pe-
ter van den Heuvel, ge-
middelde 0.937 en serie
van acht. Nieuweling Rolf
Selter maakte twee caram-
boles minder dan Wiljan
van den Heuvel. Rob Mans
had na 37 beurten 32 tref-
fers achter zijn naam maar
toen stond Erwin van den
Heuvel met 45 punten al aan
de finish. Dat leverde de 24-
jarige een gemiddelde op
van 1.216 en bovendien
een reeks van tien. Het team-
moyenne van Handelsonder-

neming Van Melis kwam uit op 0.942.
De Vrachtkar – 
Sanders Vloerenshop      6-2
René Peters ging als enige van de thuis-
ploeg onderuit want Sander Jonen ver-
trok met de winst. Debutant Marco Jans-
sen haalde het met 45-43 (57) tegen
Ruud Holscher. Rik van Beers 1.250 en
Johan Loncelle 1.285 waren veel te
sterk voor respectievelijk Wim van den
Berg en Frans de Vries.

Vlnr: Wiljan, Peter, Nico en Erwin van den Heuvel.
Foto: Martha van den Heuvel.  
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In Memoriam 
‘Padre Familias’ 
Theo Mathijssen
Op 13 juli 2009 overleed plotseling
de 77-jarige Theo Mathijssen te
Berlicum, beter bekend als directeur
van Eureka Billard. Theo nam
destijds de biljartfabriek over van
de fam. van Gemert en komt de eer
toe Eureka Billard, groot te hebben
gemaakt! Zijn passie voor het ma-
ken van biljarttafels vonden en vinden nog steeds, een plaats over de
gehele wereld. Hij zette zijn eigen koers hierbij uit en verbeterde zien-
derogen de kwaliteit van de tafels. Thans wordt nog steeds gebruik ge-
maakt van de productontwikkeling die Theo in die tientallen jaren wist
te realiseren. Zo heeft het bedrijf zeker een vooraanstaande rol in de
biljartwereld verworven. Hoewel hij zichzelf al uit de zaak had terug-
getrokken, was de toekenning van het hofleverancierschap in 2002
voor Eureka Billard, een bijzonder hoogtepunt en een kroon op zijn in-
zet voor het bedrijf.  
Theo trouwde in ’56 met zijn Hetty,
die hij al in kleutertijd leerde kennen.
De Hoogstraat was voor beiden geen
onbekend terrein, hij was er geboren
en bleef er wonen. Ook de kinderen
werden er geboren. Het was zo’n
beetje Theo’s ‘Hoogstraat’ geworden,
met al die mooie herinneringen. Zo di-
rect verbonden met de mensen en zijn
woonomgeving, dat geluk straalde de
man van weinig woorden, maar da-
den, ook uit! Het heeft dan ook 65
jaar geduurd, voor Theo en Hetty de
Hoogstraat verruilden voor De Volder.
Veel vrije tijd had Theo niet, want het
was hard werken om zijn bedrijf groot
te maken. Ondanks dat, was er altijd
tijd voor kinderen en kleinkinderen,
was hij politicus in de Berlicumse ge-
meenteraad en ook altijd in de weer
voor de Berlicumse Carnaval. (optocht
met buurtvereniging). Enthousiast fan
was hij ook van BV De Stootjes uit Ber-
licum. Eenmaal uit het bedrijf gestapt,
achtergelaten in vertrouwde handen
van twee zoons, kreeg hij met zijn
vrouw meer tijd voor vakantie, de tuin
en alle familie die hem zo lief was.
Juist een fijne vakantie achter de rug,
zondagmiddag gezellig samenzijn
met zijn familie en de volgende och-
tend sterft Theo onverwacht: Theo, fa-
milieman met zes kinderen, 17 klein-
kinderen en de ‘Padre Familias’.Fami-
lie, die hij zo graag om zich heen had
en waarvan hij zo intens genoot, sa-
men met zijn Hetty!

’Bomen kunnen praten’
Een boom is geveld, niets wat op dat
ogenblik nog telt!                                 
Wortels, meer dan 77 jaar, genesteld
in de volle grond,
Soms door factoren misschien weleens
verwond?
Zijn overtuiging om te groeien, zijn
takken te laten bloeien, 
Brachten hem geen kale takken, maar
gezonde bast en blad. 
En een kruin………, o zo fier en vast! 
Met regendruppels overgoten, bleef
hij in volle bloei,
En behoorde al gauw bij de grote,
met zijn snelle groei.
De boom leefde zijn leven……….,
heel intens, 
Was niet zelfzuchtig, had voor zich-
zelf niet eens een wens?
Alleen dat zijn wortels zouden overle-
ven, als de takken het zouden gaan
begeven,
Die wens zou hem uiteindelijk worden
gegeven, als hij eens..... niet meer
zou leven.
Het besloot te stoppen met groeien, de
tuin raakte de mooie boom kwijt!
Nog één glimlach dan, want hij weet
vooruit: straks lopen ook andere bla-
deren uit,
En kan ik weer laten zien,……….
waarom ik hen te minnen dien. 
Put uit de kleinste vreugde dus weer
nieuwe moed, 
Ruim  77 jaren……. , waren méér
dan goed!

Eerste Open Woensel 9-ball

Ivar Saris de beste in thuisbasis
SPC Woensel te Eindhoven

Winnaar Ivar Saris. Foto: Marcel Nendels

Richard Eijmberts, teamgenoot van
voornoemd jeugdig drietal in de natio-
nale eredivisie Zuid, werd in de strijd
voor een plek bij de beste zestien uitge-
schakeld. Dat ging onder andere ook
op voor Brian Beekers, Alex Lely, Mo
Hakim en Roy Gerards. De achtste fina-
le betekende het einde voor thuisspeler
Marc Bijsterbosch, Lennaert Speijker,
Theo Moes, Oi Chung Chan, Danny
Wijnans, Peter de Boer, Stefan Spran-
gers en Ryan Hellmund. De kwartfinales
leverden op: Ivar Saris – Yang Man 7-6,
Alex de Vries – Ernst Jan Driessen 7-3,
Martin Steinlage – Gilliano Smit 7-3 en
Thomas Peeters – Marco Teutscher 7-
5.In de halve eindstrijd trad Ivar Saris
aan tegen Alex de Vries en Martin Stein-
lage ontmoette Thomas Peeters. Saris
nam een 4-0 voorsprong maar na 6-3
werd het toch nog 6-6.Verder kwam De
Vries echter niet gezien zijn 7-6 neder-

laag tegen Saris. Ook het duel tussen
Martin Steinlage en Thomas Peeters ver-
liep zeer spannend. De Duitser Steinla-
ge keek tegen een 4-6 achterstand aan
maar ook hier werd het 6-6. Het was
ook Steinlage die met 7-6 aan het lang-
ste eind trok. Voor Peeters, hij won voor-
afgaand aan de Open Woensel goud
en brons tijdens het EK senioren, resteer-
de dus een gedeelde derde plaats met
Alex de Vries. Het beslissende duel ging
zodoende tussen thuisfavoriet Ivar Saris
en Martin Steinlage. Saris nam brutaal
een 2-0 voorsprong maar Steinlage
kwam op gelijke hoogte en liep uit naar
3-4 voordeel. Ivar Saris bleek echter niet
aangeslagen en draaide de rollen om
via 6-4 en pakte even later de hoofd-
prijs. 
Behalve duizend euro leverde dat hem
een flinke stijging op de nationale ran-
king op.

In Snooker&Poolcentrum Woensel te Eindhoven werd voor de eerste keer
een Open 9-ball toernooi georganiseerd. Dit nieuwe evenement telde 91
deelnemers. De pas 16-jarige Ivar Saris verraste alle favorieten en eiste de
duizend euro en 470 nationale rankingpunten voor zich op. De jeugd van
de organiserende vereniging SPC Woensel presteerde toch al prima omdat
Marco Teutscher (17) pas in de kwartfinale onderuit ging en Marc Bijster-
bosch (15) tot de beste zestien geraakte. Het toernooi in Eindhoven was
goed georganiseerd. 

Automatisering voor de biljartsport
BiljartPoint.nl, Deel 5: Het nieuwe seizoen

Het biljarten is weer begonnen en ook dit seizoen zal BiljartPoint maande-
lijks een redactioneel artikel verzorgen in deze biljartkrant. Oude artike-
len kunt u uiteraard via www.debiljartballen.nl teruglezen. 

petities en toernooien. Van competitie-
verband tot persoonlijke kampioen-
schappen. Uw reglement wordt zoveel
mogelijk geautomatiseerd om maximaal
werk uit handen te nemen, maar toch
blijft u flexibel en de baas over uw eigen
informatie. Gebruiksvriendelijkheid,
kwaliteit en service staan voorop.
Nieuwe lay-out website
Sinds begin september heeft BiljartPoint
een nieuwe lay-out geïntroduceerd die
nog mooier is en veel nieuwe functiona-
liteit bevat. Zo hopen we spelers zo
goed mogelijk inzicht te kunnen geven
in de voortgang van bijvoorbeeld een
competitie, op totaal, team en individu-
eel niveau. De grafieken en cijferpagi-
na’s zijn erg populair. Er is uren kijkple-
zier met alle statistieken en archieven.
KNBB spelers zijn ook automatisch ge-
koppeld aan het immense Historischuit-
slagenarchief.nl. Op BiljartPont.nl kun je
direct zien hoeveel NK’s, NK voorwed-
strijden en regiofinales een biljarter ge-
speeld heeft met uiteraard de mogelijk-
heid om door te klikken naar de desbe-
treffende speler in het Historisch Uitsla-
gen Archief. De niet-KNBB organisaties
zijn echter ook zeer innovatief met infor-
matiebehoefte. Zo zitten er erg leuke
overzichten, puntentellingen en regelge-
vingen tussen. Eenmaal geprogram-
meerd zijn deze beschikbaar voor elke

organisatie. Erg leuk om eens (real time)
te wisselen van puntentelling om te be-
oordelen of de kampioen ook met een
andere puntentelling winnaar zou zijn.
Softwareleverancier KNBB
mbt PK 
In korte tijd zijn we marktleider gewor-
den met tienduizenden biljarters, hon-
derden actieve competities en ontelbare
unieke eigenschappen van organisaties
die we geautomatiseerd hebben. We
zijn sinds vorige maand ook officiële
softwareleverancier voor de KNBB op
het gebied van persoonlijke kampioen-
schappen. Zo mogen we ook dit seizoen
weer veel nieuwe organisaties begroe-
ten. Dat maakt de start van een seizoen
eerlijk gezegd wel spannend. Via deze
weg willen we alle organisaties, bon-
den, federaties en districten bedanken
voor het vertrouwen in BiljartPoint tot
dusver en hopelijk komen we u ook eens
tegen op onze website, of in onze mail-
box. U kunt altijd een e-mail sturen voor
meer informatie of gewoon een leuk be-
richtje / tip / vraag / mening.
De volgende versie zullen we net als vo-
rig seizoen steeds een bepaald thema
behandelen. 
Graag tot volgende maand.
Met vriendelijke groet,
Peter Rijckaert en Geoffrey Molenschot
info@biljartpoint.nl

Allereerst willen we De Biljart Ballen feli-
citeren met hun distributie uitbreiding
naar alle KNBB lokaliteiten. Deze onaf-
hankelijke krant verdient het om door zo-
veel mogelijk mensen gelezen te wor-
den. Omdat dit veel nieuwe lezers met

zich meebrengt, willen we ons graag
nog eens kort voorstellen.
BiljartPoint is een onafhankelijk automa-
tiseringspakket voor de biljartsport. Voor
grote organisaties met heel veel maat-
werk tot aan de kleine onderlinge com-

De vernieuwde site biljartpoint.nl
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Snel & goedkoop al uw biljart benodigdheden? Eenvoudig on-line of deskundig in de winkel, natuurlijk bij...

www.championshop.nl

Driebanden kermistoernooi

Hans van Eijk uit Deurne pakt titel
in Oud Rooy te Sint-Oedenrode 
Café Oud Rooy aan Markt 13 te Sint-Oedenrode vormde in augustus het
decor voor het zesde driebanden kermistoernooi. Het evenement mag zich
nog steeds verheugen met een constant aantal deelnemers, zodat de 96
beschikbare plaatsen na de openstelling van de inschrijving, al snel volge-
boekt waren. De grote diversiteit van de driebandenspelers, een goede or-
ganisatie en de Brabantse gezelligheid zijn hier debet aan. 

Driebanden in Denemarken

Goud, zilver en brons 
op EK dames in Odense

In de halve finale begon Karina Jetten
slecht met 2-12 (9) verlies tegen Gülsen
Degener. Jetten revancheerde zich ech-
ter prima via 12-10 (21) en 12-3 (13)
winst. De speelster van derde divisiete-
am La Plaza Hoensbroek 2 eindigde op
een moyenne van 0.604. In de andere
halve eindstrijd werd het een Neder-
lands onderonsje tussen Therese Klom-
penhouwer en Gerrie Geelen. Klom-
penhouwer startte met 12-8 winst maar
Geelen bracht vervolgens de stand in
evenwicht via 9-12. In de beslissende
derde set liet Therese Klompenhouwer
er echter met 12-2 na veertien beurten
geen twijfel over bestaan en ze eindig-
de op 0.804. Een finale dus tussen

Klompenhouwer en Jetten. Therese
Klompenhouwer trok de openingsset
met 12-6 na veertien pogingen naar
zich toe. De tweede set eindigde met
dezelfde cijfers alleen gebruikte Klom-
penhouwer nu slechts elf beurten. Een
moyenne van 0.960 was haar belo-
ning. De Europese kampioene speelt in
de eerste divisie driebanden op de eer-
ste plaats bij het team Voituron, dat als
thuisbasis biljartcentrum Kort Oister-
wijck in Doornenburg heeft. Op het EK
realiseerde ze met 0.863 het beste al-
gemeen gemiddelde. De hoogste serie
kwam met zeven caramboles op naam
van Gülsen Degener. Het toernooimoy-
enne kwam uit op 0.471. 

Vlnr: Karina Jetten, Therese Klompenhouwer, Gülsen Degener en Gerrie Geelen.
Foto: Jeannette Jensen/Jan Bemmann.  

Op het EK driebanden voor dames dat van 21 t/m 23 augustus in Odense
Denemarken plaatsvond, heeft de Nederlandse delegatie onder begelei-
ding van bondscoach Christ van der Smissen beslag weten te leggen op al-
le medailles. Therese Klompenhouwer won de Europese titel, Karina Jetten
werd tweede en Gerrie Geelen gedeeld derde met Gülsen Degener. Met
deze fantastische prestatie behaalden de drie dames allen een A-status
van het NOC*NSF en een proficiat is dus op zijn plaats.

De vier finalisten met vlnr: 2e Arie Struik uit Scherpenzeel, 3e Jos Hooghuis uit
Eindhoven, 1e Hans van Eijk uit Deurne en 4e Wim van Dijk uit Nistelrode.
Foto: Jan Ebbenn.

In  de eerste drie ronden wordt telkens
gespeeld in poules van vier, waarvan
alleen de nummers 1 en 2 doorgaan. In
de finalepoule strijden de overgebleven
twaalf spelers in één avond om de ere-
plaatsen. 
De gehele opzet werkt verrassingen al
snel in de hand. Zo ook dit jaar. Eerde-
re winnaars met name Klaas Hendrik-
sen uit Heteren, Jos Derks uit Beuningen
en Sjef van den Heuvel uit Mariahout
speelden te wisselvallig om verder te
gaan. Zo moesten de meeste plaatse-
lijke favorieten ook al snel het veld rui-

men, op een paar uitzonderingen na.
Frans Habraken (tweemaal tweede) en
Pieter Hulsen werden al in de openings-
ronde uitgeschakeld. Gijs van Aarle
wist eenieder met goed spel van zijn ca-
paciteiten te overtuigen, maar één min-
dere partij in de derde ronde was me-
teen funest. Ook Frits Radema had een
goede toernooistart, maar trof er in de
derde ronde een paar die boven hun ni-
veau uitstegen. Ook geen finaleplaats
dus. Meer geluk had Edwin van den
Boom, die ondanks matig spel zijn
tegenstanders telkens met minimaal ver-

schil wist te verslaan en daarmee wel
een finaleplaats veilig stelde. Daarin
ontbrak het Van den Boom aan enig ge-
luk en kwam een paar caramboles te-
kort, waardoor ook hij  niet verder
kwam dan een twaalfde plaats.  
In de overige finalepartijen stelden de
latere nummers 1 t/m 4 duidelijk hun
kandidatuur. In de eerste halve finale
stuitte Jos Hooghuis op Hans van Eijk.
Beide spelers behaalden hun normale
niveau niet, maar op percentage plaat-
ste Van Eijk zich voor de definitieve
eindstrijd. In de andere halve finale stel-
de Arie Struik zijn kandidatuur voor de
titel door de uitgebluste Wim van Dijk
met ruim verschil te verslaan. 
Een finale derhalve tussen Arie Struik en
Hans van Eijk. Struik had met zijn 32 te
maken caramboles een extra handicap
tegen Van Eijk, die slechts 21 treffers
hoefde te scoren. Tot aan de negentien-
de beurt hielden beide spelers elkaar
via 13-13 volledig in evenwicht. In de
twintigste omloop wist Hans van Eijk
een demarrage met vijf caramboles te
bewerkstelligen.  Deze klap kwam Arie

Struik, ondanks nog twee series van
vier, niet meer te boven. Na 29 beurten
was de eindstrijd beslist en bleek Hans
van Eijk uit Deurne de nieuwe kampi-
oen!
Arie Struik werd dus tweede, Jos Hoog-
huis derde en Wim van Dijk vierde.
Naast de geldprijzen ontvingen de win-
naars bloemen en zoenen van de char-
mante Ada van der Velden.  
De verdere prijzen werden als volgt ver-
deeld. Hoogste serie: Jos Derks uit Beu-
ningen met 12 caramboles. De kortste
partij ging met vijftien beurten naar Jan
van den Broek uit Deest en Jos Hoog-
huis uit Eindhoven. 
Namens kastelein Joost van den Akker
dankte Ada van der Velden de organi-
satie, die in handen was van Cor van
Alphen en Pieter Hulsen en ook zij ont-
vingen bloemen. Van Alphen bedankte
de sponsors, gastheer, medewerkers en
deelnemers en ook Ada ontving een
bloemetje. Men kan wederom terugzien
op een bijzonder geslaagd toernooi
met een verdiende winnaar Hans van
Eijk. Tekst: Cor van Alphen.

In België (Soumage bij Luik) is voor de
41e keer gespeeld voor de “Coupe van
Beem”. Deze landenwedstrijd tussen
België, Duitsland en Nederland, waar-
aan de kampioenen van de PK’s jeugd
deel mogen nemen, was ook dit jaar
weer een hele happening. 
De Nederlandse delegatie, bestaande
uit; Robin Bastiaan, Dirk van Buuren,
Raymon Groot, Jeffrey Lenaers, Lisan
van Os, Ivo Marseille, Sebastiaan Huij-

bregts en Luc Veger, kon het uitstekend
met elkaar vinden. Zij hebben een fan-
tastisch resultaat neergezet. De resulta-
ten twee keer 2-0 tegen Duitsland en
twee keer 2-0 tegen België mogen er
zijn. 
Dus voor Nederland acht punten, België
twee punten en Duitsland vier punten.
Dit resultaat is mede tot stand gekomen,
door de geweldige inzet van spelers,
begeleiders en ouders.

Acht punten voor Nederland

Nederland wint 
41e Coupe van Beem
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Poppenbouwing 9
4191 NZ Geldermalsen

Tel. +31 (0) 345 - 577201
Fax +31 (0) 345 - 574742

www.etikon.nl

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

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

Postbus 171
7600 AD Almelo
Twentepoort West 10-10
7609 RD Almelo

Tel.: 0546 - 455655
Fax: 0842 - 237439

INKOOPBEGELEIDERS
SPECIALIST IN EUROPEES AANBESTEDEN

info@inkada.nl
www.inkada.nl
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Snooker en Poolcentrum Woensel

Maandag t/m vrijdag 
open vanaf 12.00 uur 
Zaterdag en zondag 
vanaf 13.00 uur

16 pooltafels 
6 snooker 
2 carambole 
10 dartbanen

We hebben nog ruimte voor 
nieuwe teams en caramboleverenigingen.

Groot assortiment biljartkeus 
en accessoires.
Altijd voordeligste prijs.

WinkelcentrumWoensel 84d
5625 AE Eindhoven

040 2481112
www.spcwoensel.nlrookruimte  aanwezig

Herberg

”Willemien” Megen
Café/Zaal & Cafetaria

Thuisbasis van BV ’de Vriendschap”

Openingstijden cafetaria:
Woensdag 17.00 - 19.30 uur
Donderdag 17.00 - 19.30 uur
Vrijdag 17.00 - 19.30 uur
Zaterdag 16.30 - 21.00 uur
Zondag 16.30 - 22.00 uur
Maandag en dinsdag gesloten

Van harte welkom in café of cafetaria!
Wilhelminastraat 1 • 5366 BD Megen

Tel. café: 0412 - 46 50 41
Cafetaria: 0412 - 46 50 43

- 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

Ad Koorevaar voor:

Zanger voor feesten en partijen
Ook voor biljartlessen en 

demonstraties

CD Romantic Love Songs nu bij
hem verkrijgbaar. Ook geschikt als
relatiegeschenk of kerstgratificatie.

Tel: 06-21515897
E-mail: adkoorevaar@12move.nl

www.adkoorevaar.com

Van 18-20 september district Venlo

Driebanden 3e klasse in De Tapperij
te Deurne-Zeilberg
Vereniging De Peel organiseert van 18
tot en met 20 september de districtsfina-
le Venlo in de derde klasse driebanden
klein. 
Met moyennegrenzen van 0.25 tot
0.40 is de partijlengte twintig carambo-
les. Aanvang op vrijdag 19.30 uur en
zaterdag en zondag 11.00 uur. De Tap-
perij is gelegen aan Blasiusstraat 7-9 te
Deurne-Zeilberg.

Naam Vereniging Gem
1. Henk Martens Bascule 0.389
2. Tonny Erkens Bascule 0.386
3. Herman Veltrop VOP/DWH 0.367
4. Paul Beckers KOT 0.366
5. Leo Noltus Reuver '03 0.351
6. Antoon van Heugten De Peel 0.345
7. Toon van Heesch ABC 't Töpke 0.334
8. Harrie Berkers De Peel 0.332
Res. 1. Thierry Gillisen Inaborg 0.327
Res. 2. Jan Cornelissen 't Klötske 0.327

Eredivisie Zuid poolbiljart
Jeugdige debutant
Woensel wint in
Rotterdam
Speelronde 1. Thurston Rotterdam –
Woensel 2-5. Ivar Saris bleef ongesla-
gen. In het 9-ball bleef hij Theo Moes
met 3-9 de baas. Sha-chong-Woo ging
tegen hem bij het straight met 28-75
onderuit. In het koppel was Saris samen
met Marco Teutscher via 2-6 ook te
sterk. Teutscher verloor het straight van
Hoa Nguyen en ook in het 10-ball ging
hij via 8-3 onderuit tegen Theo Moes.
Marc Bijsterbosch won zijn twee partij-
en. Sha-chong-Woo bleek met 5-7 de
mindere in het 8-ball en bij het 9-ball
bleef Hoa Nguyen zelfs met lege han-
den tegen Bijsterbosch. De wedstrijd
van Woensel tegen Blaak werd uitge-
steld.  

www.handelsondernemingvanmelis.nl

Breed assortiment van nieuwe en
gebruikte artikelen

Handelsonderneming Van Melis
De Smagt 45

5425 VS De Mortel
Tel.: 0492-361721 of 06-22937854

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Weer eenheid in de snookerwereld

KNBB en DBSA definitief herenigd
De Nederlandse snookerwereld maakt zich op voor een volledige hereni-
ging. De Dutch Billiards & Snooker Association (DBSA), die zich in het na-
jaar van 2006 afsplitste van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
(KNBB), treedt per 1 januari 2010 weer toe tot de KNBB-biljartkoepel.
Daarna heft de DBSA zichzelf op.

De KNBB bestaat uit de drie secties:
driebanden, pool en snooker en de ver-
eniging carambole. Het toenmalige sec-
tiebestuur snooker besloot eind 2006
wegens een vertroebelde verstandhou-
ding en verschillen van mening met het
hoofdbestuur over het te voeren beleid
om uit de KNBB te treden. De DBSA
werd opgericht en zette een eigen team-
competitie en een eigen rankingcyclus
op touw.

Ondanks de afsplitsing besloten beide
bonden toch om - in het belang van de
sport - het NK 2008 en het NK 2009
samen te organiseren en open te stellen
voor leden van beide organisaties. Ook
werd afgelopen seizoen (2008/2009)
alweer een gezamenlijke teamcompeti-
tie georganiseerd. Toen al werd de in-
tentie uitgesproken om de mogelijkhe-
den van nadere samenwerking te
onderzoeken.

Intussen heeft op diverse posten binnen
de KNBB een wisseling van de wacht
plaatsgevonden. Ook heeft de KNBB-
bondsraad kort voor de zomer een nieu-
we structuur goedgekeurd, die de sec-
ties meer zelfstandigheid geeft. Daar-

mee is de weg naar volledige hereni-
ging van de twee Nederlandse snoo-
kerorganisaties nu volledig vrijgemaakt.

De teamcompetitie snooker 2009/
2010, die deze maand van start gaat,
wordt dus weer gezamenlijk opgezet.
Dat geldt ook voor de rankingtoernooi-
en, die vanaf oktober op de kalender
staan. Het lidmaatschap van de spelers
die waren aangesloten bij de DBSA
gaat – mits zij zich weer aanmelden
voor competitie of toernooien uiteraard
– in januari vanzelf over in een KNBB-
lidmaatschap.

Peter de Brie, tot eind 2004 voorzitter
van de sectie snooker binnen de KNBB,
leidt als onafhankelijk intermediair een
commissie met vertegenwoordigers van
beide snookerbonden die het opgaan
van de DBSA in de KNBB voorbereidt.
Per 1 januari 2010 neemt hij ook de
voorzittersrol op zich van het nieuwe
sectiebestuur snooker binnen de KNBB.

SD Hydro Zorg 
verliest van Eekhoorn 1
Zoals verwacht was SD Hydro Zorg in
de eerst ronde van de bekercompetitie
niet opgewassen tegen eerstedivisionist
Eekhoorn 1 uit Oosterhout. Maandag-
avond 14 september ging de thuisploeg
in Kwadendamme met 0-8 onderuit. Al-
leen Philip van der Male en vooral John
Hatzman boden konden nog enigszins
verzet bieden. 

Predator 10 Ball World Tour

Niels Feijen tweede in Portugal
World Tour plaats. 64 internationale top-
spelers streden om de eerste prijs van €
10.000,- uit de totale prijzenpot van €
50.000,-. Niels Feijen verloor de finale
met 2-8 van de Spanjaard Alcaide.

In de Portugese plaats Anadia vond van
10 tot en met 12 september de eerste Eu-
ropese editie uit de Predator 10 Ball

NK  landscompetitie
Jeugd  
Tijdens het nationaal teamkampioen-
schap B jeugd in Rosmalen werden
onderstaande resultaten geboekt.
1. BV.  Jong N.H.D. 31 Zwaag
2. BV. VOP/DWH Venray
3. JBV. W.W.B. Kaatsheuvel
4. BV. Veemarkt Doetinchem
5. BV. Horna 31 Hoorn
6. BC. Zeeland Zeeland (Nbr.)
7. BV.  ’t Kevelder Zieuwent
8. BV. Rosmalen Rosmalen
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Zaterdag 19 september   Donderdag 22 oktober   Zaterdag 28 november

Laat u verrassen
vanaf € 42,50 p.p.

(excl. drank)

Biljart- en 

dartartikelen online

biljartendartwinkeldewellsevaert.nl

Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo Tel.: 0545-261232

BRUILOFTEN - PARTIJEN -
RECEPTIES - DINERS

www.hcrprinsen.nl
info@hcrprinsen.nl

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

Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.nl 

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

CCCC AAAA FFFF ÉÉÉÉ     ZZZZ AAAA AAAA LLLL     ’’’’ TTTT     FFFFAAAA BBBB EEEE LLLL TTTT JJJJ EEEE

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

Sportpromotions - Sportswear

Uw adres voor: D. van Wely
• Sportkleding Ekelen 58 • 6652 DC Druten                    
• Sport- en voetbalschoenen Tel.: 0487-516187
• Teamkleding Mail: Sportpromotions@kpnplanet.nl

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

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

‘T HANGIJZER

SSSSppppeeeecccciiiiaaaallll iiiisssstttt     
iiiinnnn    

bbbbiiii llll jjjjaaaarrrrttttbbbbrrrriiii llll lllleeeennnn
Ook voor hoortoestellen
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Invitatie kadertoernooi

Veemarktbokaal in Doetinchem
voor Roy van Raaij
Roy van Raaij uit Kampen heeft als winnaar van de traditionele strijd om
de Veemarktbokaal de wisselbeker in ontvangst genomen. Het toernooi
dat al jaren als opening geldt van het nieuwe biljartseizoen had een span-
nend verloop ten aanzien van de bezetting van de eerste plaats. 

Opvallend was dat Willem Siebelink
(190), die al vele jaren de strijd om de
Veemarktbokaal organiseert, zijn ope-
ningspartij tegen Christoph Hilger (300)
uit het Duitse Krefeld won. Tegen de 17-
jarige aanwinst van het topteam Hel-
mink woon Techniek haalde Siebelink
het met 190-203 na tien beurten. Ook
Roy van Raaij (230) won zijn eerste
partij na tien pogingen tegen Ronald
van Gooswilligen (160) via 230-98.  In
de tweede ronde gaf Van Raaij duide-
lijk zijn visitekaartje af door in vijf om-
lopen Hilger met 230-45 opzij te zetten.
Gerard Stijf (230) pakte de eerste winst
door in negen beurten Willem Siebelink
bij 230-110 te laten staan. Na het spe-
len van de derde sessie waren Roy van
Raaij en Heinz Schmale ongeslagen. In
de vierde ronde werd de spanning in
de kopgroep opgevoerd nadat zowel
Roy van Raaij als ook Heinz Schmale
verloren van respectievelijk Willem Sie-
belink en Ronald van Gooswilligen.
Door deze nederlagen kwam Gerard
Stijf met winst in elf beurten tegen Rini
Megens op gelijke hoogte met Roy van
Raaij en Heinz Schmale. Aan die situa-
tie veranderde in de vijfde ronde niets.
De winst van het drietal betekende ook
dat de achtervolgers kansloos waren
voor de ereprijzen. Met de slotronde
voor de boeg ging Roy van Raaij met
tien punten en een moyenne van 27.85
aan de leiding, gevolgd door Heinz
Schmale met eveneens tien punten en
19.04 als gemiddelde. Gerard Stijf
volgde met acht punten en 18.93. De
strijd om de eerste plaats ging dus tus-
sen Roy van Raaij en Heinz Schmale.
Het werd een gelijkopgaande wedstrijd
waarbij Schmale in de slotfase de winst
liet glippen waardoor Van Raaij in elf
beurten als eerste de 230 te maken ca-

ramboles volmaakte. Dat Heinz Schma-
le in de nastoot de ontbrekende treffers
tot 210 nog verzamelde, kon winnaar
Roy van Raaij weinig deren, hij was de
terechte winnaar van de Veemarktbo-
kaal 2009. Gerard Stijf stelde met winst
in zeven omlopen tegen Christoph Hil-
ger de derde plaats veilig. 
Tekst en foto met dank aan Willem Sie-
belink.

Naam Plaats Pnt Gem HS
1. Roy van Raaij Kampen 11 26.55 186
2. Heinz Schmale Emmerik 11 19.05 118
3. Gerard Stijf Epe 10 20.27 171
4. Christoph Hilger Krefeld 6 27.25 117
5. Willem Siebelink Doetinchem 6 14.58 87
6. Rini Megens Oss 6 14.75 98
7. Ronald van Gooswilligen Doetinchem 4 13.28 116
8. Hans Maassen Didam 2 11.37 54

Winnaar Roy van Raaij.

Bij vereniging OVNA in Ommel

LOLAAR nederlaagtoernooi 2009 
In de zomer heeft het LOLAAR neder-
laagtoernooi met het team De Tappe-
rij/Optiek Van Gool uit Deurne-Zeilberg
een nieuwe hekkensluiter gekregen.
Koploper is nog altijd Nooit Gedacht uit
Asten (129%). Op 26 september komt 't
Anker op bezoek in Ommel.
Team Plaats %
01. Nooit Gedacht Asten 129
02. Ons Vermaak Vlierden 125
03. OVU Deurne-Zeilberg 118
04. ’t Krijtje Asten-Heusden 110
05. De Bonte Kip Asten-Heusden 110
06. Lolaar Ommel 109

07.’t Amateurtje 2 Asten 103
08. De Vette Keu Asten 94
09. Steeds Vooruit Liessel 90
10. Beblo/Eijsbouts Ommel 88
11. Nooit Gedacht 2 Asten 85
12. Lolaar 2 Ommel 80
13. D’n Anlaup/VIOS Deurne/Liessel 77
14. ’t Amateurtje Asten 72
15. De Tapperij/Van Gool Deurne-Zeilberg 63

Bij Van Tienen in Tegelen

Koppel Savelkoul/
Van Gestel wint driebanden
In café-biljartzaal Van Tienen in Tegelen werd voor de eerste keer een drie-
bandentoernooi op de kleine tafel voor koppels georganiseerd. Tien kop-
pels hadden zich hiervoor ingeschreven, verdeeld over twee poules. Er
werden twee setjes van vijftien caramboles gespeeld, waarbij men voor el-
ke gewonnen set 1 punt ontving. 

Huizenhoog favoriet in poule A was het
duo Mans/Van Haren. Van de zestien
te spelen sets in de poule werden er
slechts twee verloren. Vooral in de partij
tegen Van den Hombergh was Mans uit-
zonderlijk sterk: met 15-1 en 15-0 in
resp. 4 en 5 beurten liet hij geen spaan
heel van zijn tegenstander. Toch knok-
ten Van den Hombergh en Reiding zich
via gedegen spel naar de tweede
plaats in de poule. 
In poule B leek het op voorhand een
strijd te worden tussen Savelkoul/Van
Gestel en Knapen/ Van Deur, maar het
duo W. van Tienen/Kolkman weigerde
zich zomaar neer te leggen bij deze su-
prematie. Na een aantal enerverende
partijen bleek uiteindelijk het koppel Sa-
velkoul/ Van Gestel bovenaan te staan
met elf gewonnen sets van de zestien.
De gedeelde tweede plaats was op per-
centage voor W. van Tienen/Kolkman. 
Tweede pinksterdag werden de medail-
les verdeeld. De eerste kruisfinale ging
tussen Mans/ Van Haren en W. van Tie-
nen/Kolkman; Mans versloeg Van Tie-
nen met 15-12 en 15-8, terwijl Van Ha-
ren versus Kolkman eindigde in 1-1. De
andere kruisfinale werd betwist door
Savelkoul/Van Gestel en Van den Hom-
bergh/Reiding. Met 15-1 en 15-14 in

resp. 5 en 17 beurten won Savelkoul
overtuigend van Van den Hombergh,
terwijl Van Gestel ook Reiding het nakij-
ken gaf met 2-0. De strijd om brons
werd met 3-1 gewonnen door Van den.
Hombergh/Reiding.
De finale ging tussen Mans/Van Haren
en Savelkoul/Van Gestel. Op tafel 1 le-
verden beide teamgenoten (eerste divi-
sie driebanden-groot) Mans en Savel-
koul een verbeten strijd. In 9 en 15
beurten won Mans echter twee keer met
15-13. Op tafel 2 bleek Van Gestel zijn
zenuwen duidelijk beter in bedwang te
hebben dan Van Haren. Met 15-9 (15)
en 15- 6 (12) zegevierde Van Gestel
met 2-0; eindstand derhalve 2-2. Het
duo Savelkoul/Van.Gestel had echter
11 caramboles meer gescoord en werd
zodoende de winnaar van het eerste
pinkster driebanden koppeltoernooi in
Tegelen. Het winnende koppel scoorde
een algemeen moyenne van 0.882,
runner-up Mans/Van Haren 0.902 ge-
durende het gehele toernooi.  De extra
prijs voor de hoogste serie (11 car.) als-
mede de prijs voor de kortste set (4 brt.)
gingen beiden naar Rob Mans. 
Volgend jaar volgt de tweede editie. 

Tekst met dank aan Paul Savelkoul.

Van 25-27 september in Arnhem

Libre 5e klasse district Veluwezoom
Vereniging WCK organiseert van 25 tot
en met 27 september de districtsfinale
Veluwezoom in de vijfde klasse libre
klein. Aanvang vrijdag 19.00 uur, za-
terdag 11.00 uur en zondag 12.00
uur. Adres is West Peterstraat 49 te Arn-
hem.
Naam Vereniging Gem
1. J. Salemink Ons Huis 1.34

2. A. Beekhuizen Renkum 1.21
3. G. Schouten F-Eckt 1.18
4. C. Hegh Petersberg 1.13
5. F. Mortier Rembrandt 1.12
6. A. Roelofsen Petersberg 1.11
7. J. Slijkhuis Rembrandt 1.11
8. R. Peters RBV 1.11
Res. 1. H. Israel Renkum 1.11
Res. 2. R. Lieferink Renkum 1.09 

Op 13 en 20 september in Venray

Libre 6e klasse jeugd district Venlo
en Kempenland
Verspreid over 13 en 20 september
vindt de gecombineerde districtsfinale
Venlo en Kempenland in de zesde klas-
se jeugd over twee weekenden plaats.
De moyennegrenzen zijn 0.40 tot 0.80
en de partijen gaan over dertig caram-
boles. 
Aanvang beide dagen om 10.00 uur.
Plaats van handeling is De Witte Hoeve
aan Gasstraat 5 te Venray. 

Naam Vereniging Gem
1. Wiebe Vermeer De Peel 0.79
2. William Welten Het Blauwe Dorp 0.74 
3. Remy Schuurmans 't Klötske 0.63
4. Silvano Bron ABC 't Töpke 0.60
5. Connor Martens 't Klötske 0.58
6. Jasper Schuurmans 't Klötske 0.56
7. Tim Meijboom Inaborg 0.45
8. Bjorn Hendriks ABC  't Töpke 0.41
9. Daan Glissenaar 't Klötske N

Libre 7e klasse jeugd district Venlo

Silvano Bron de beste
Met een flink aantal nieuwe spelers en
speelsters werd de districtsfinale Venlo
in de zevende klasse libre klein jeugd
georganiseerd. Silvano Bron eindigde
met veertien punten en een gemiddelde
van 0.60 fier bovenaan. Hij promo-
veerde evenals runner-up Bjorn Hen-
driks en Tim Meijboom. Chelsey Corne-
lissen en Lars Lagarde mogen naar de
regiofinale en die is op 3 en 4 oktober
in district Kempenland.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Silvano Bron ABC 't Töpke 14 0.60 4
2. Bjorn Hendriks ABC 't Töpke 12 0.41 5
3. Chelsey Cornelissen 't Klötske 12 0.34 5
4. Tim Meijboom Inaborg 10 0.45 5
5. Lars Lagarde Inaborg 10 0.33 4
6. Cedric Thijssen Inaborg 6 0.26 4
7. Silvy Glissenaar 't Klötske 4 0.27 3
8. Ruben Hegger Inaborg 2 0.20 5
9. Bjorn Lagarde Inaborg 2 0.18 3

Libre 6e en driebanden 2e klasse

Twee districtsfinales bij Van Tienen
in Tegelen
Van 18 tot en met 20 september vindt in
café-biljartzaal Van Tienen aan Kalden-
kerkerweg 19 de districtsfinale Venlo in
de zesde klasse libre klein plaats. De
moyennes gaan van 0.00 tot 0.80 en
de duels worden beslist over dertig ca-
ramboles. 
Aanvang vrijdag 19.30 uur en zater-
dag plus zondag 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Math Nelissen BC Tegelen 0.75
2. Rewald Peeters ODS 0.77
3. Adri van Bussel De Maasoever 0.70
4. Albert Maarse De Vriendenkring 0.54
5. Marga Betteonvil De Maasoever 0.56
6. Truus Hanssen De Maasoever 0.60 
In het weekend van 25-27 september

wordt in hetzelfde biljartlokaal de eind-
strijd driebanden klein tweede klasse
gespeeld. 
Hier zijn de gemiddeldes 0.400 tot
0.550 en de partijen duren 25 caram-
boles. 
Naam Vereniging Gem
1. Cetin Kosar De Maasoever 0.566
2. Ben Janssen Den Hook 0.518
3. Willem v.d. Biezen BC Tegelen 0.503
4. Huub Leijendeckers BC Tegelen 0.501
5. Martien Gommans De Peel 0.496
6. Sjra Jacobs BC Tegelen 0.462
7. Jan Elbers De Vriendenkring 0.446
8. Jan Timmermans Reuver '03 0.404
Res. 1. Ger Schloesser Inaborg 0.460
Res. 2. Piet van de Coelen ABC 't Töpke 0.398
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U kunt bij ons terecht op 2 Wilhelmina-tafels, ook aan de darter
of kaartspeler is gedacht. 
Gezellig voor een drankje, eventueel met een lekker hapje erbij.

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

UNIEK IN HERPEN
Elke zondag dansen in zaal “THEKES”

m.m.v. 2 TOP-ORKESTEN
van 15.00 uur tot 01.00 uur

A. v. Herpenplein 9, 5373 AH Herpen
Tel. 0486-411547
www.thekes.nl

OERGEZELLIG OUDERWETS UIT!

IN

Zaal voorzien van airconditioning!

BILJARTCENTRUM ARNHEM

VELPERPLEIN 10 - 6811 AG ARNHEM - 026-4455281

ONDER HET REMBRANDT-THEATER

BILJARTCENTRUM ARNHEM

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

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITLOLAAR SPUITGIETTECHNIEK GIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

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

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.

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 WWWW OOOO 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

café - darts - biljart

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

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

Café “In den Sleutel”Café “In den Sleutel”

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

‘s Woensdags gesloten
www.cafeindensleutel.nlFam. van Hoof

• biljarten • vergaderingen 
• barbecue • partijtjes 

• buiten accomodatie aanwezig
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Dertig drietallen in Deest

Team Derks Optiek wint 
3e Sportpromotions Cup

Derks Optiek met vlnr: Jos Derks, Jan Roelofs en Jurgen de Ruyter.

Het derde jaarlijkse driebandentoernooi
voor teams (3 personen) om de Sport-
promotions Cup was weer een groot
succes. Dit evenement groeit uit naar al-
weer 30 teams. Dick van Wely verzorgt
samen met ’t Zwaantje te Deest de or-
ganisatie. Drietallen uit alle delen van
het land hebben deze locatie gevonden
om de felbegeerde cup te winnen. Van
de dertig teams plaatsen de eerste vijf
zich rechtstreeks voor de finale, de zes-
de deelnemer kwalificeert zich via de
play-offs.
De geplaatste ploegen:
Team De Hazelaar, Rosmalen
Team 56 pils, St. Michielsgestel

Team Van de Broek, Deest
Team Vingerhoedmuseum, Veenendaal.
Team ’t Zwaantje, Deest.
Via de play-offs kwam het team van
Derks Optiek te Druten erbij.

Vervolgens werd er gestreden in twee
poules van drie teams, waarvan de
poulewinnaars de finale speelden. De-
ze eindstrijd was Vingerhoedmuseum
uit Veenendaal tegen Derks Optiek te
Druten. Uiteindelijk bleek het team
Derks Optiek de sterkste. De organisatie
kijkt met trots terug op dit goed ge-
slaagde evenement. Tekst: Dick van
Wely.

Biljartcentrum-restaurant biedt vele mogelijkheden

Den Mariënberger in Mariënberg
nu ook actief op matchtafels
Met ingang van het onlangs gestarte seizoen beschikt biljartcentrum-
restaurant Den Mariënberger aan Nieuweweg 4 te Mariënberg ook over
twee matchtafels. Biljartvereniging Den Mariënberger is sinds 1992 lid van
KNBB district Noord-Oost Overijssel en telt 36 leden. Op de drie caram-
boletafels wordt libre en driebanden gespeeld. In poule acht van de vier-
de divisie is men nu ook actief in het driebanden groot.

In biljartcentrum-restaurant Den Mariën-
berger voorziet de familie Binnenmars
al 3 generaties lang alle gasten van een
hapje en een drankje. Dit met een grote
variatie op de menukaart waar u onder
andere kindermenu's, pannenkoeken,
diverse belegde broodjes, snacks,
vlees, vis en vegetarische gerechten
vindt. Kortom er zit altijd wel iets naar
uw smaak bij. Er bestaat de mogelijk-
heid voor feesten en partijen, arrange-
menten en Den Mariënberger is bekend
om zijn themafeesten. In de omgeving
zijn vele wandel- en fietstochten en Den

Mariënberger is vlakbij het NS station
gelegen.
Den Mariënberger beschikt over ruime
openingstijden. Op maandag is men
gesloten maar dinsdag en woensdag
zijn de deuren van 16.00 - 01.00 uur
open. Donderdag van 11.00 – 01.00
en vrijdag en zaterdag van 11.00 –
02.00. Zondag van 14.00 tot 21.00
uur. 
Voor meer informatie kan men bellen
naar 0523-251208 of een bezoekje
brengen aan de site:
www.marienberger.nl.

Vereniging ’t Amateurtje heerst in Ommel

Twan Manders zet LOLAAR 
toernooi libre op zijn naam

Het door vereniging OVNA georgani-
seerde Lolaar toernooi 2009 telde een
deelnemersveld van 32 biljarters. In
Ommel werden vrijdag 28 augustus de
kwartfinales gehouden en dat beteken-
de het einde voor Coco van Nieuw-
ekerke, Bert de Bruijn, Johan Mastbroek
en Piet van Gaal. Een dag later streden
René Verhaeg (40 car) en Twan Man-
ders (60 car) tegen elkaar en beiden
zijn lid van de Astense vereniging ’t
Amateurtje. Verhaeg trok met 31-60 na
zeventien beurten aan het kortste eind.
In de andere halve finale ontmoette
Guus Knoops (30 car) in zijn thuisbasis
Antoon van Heugten (70 car), ook al

speler van ’t Amateurtje. Met series van
onder andere 18-14-10 bleek Van
Heugten een maatje te groot gezien de
19-70 uitslag na eveneens zeventien
pogingen. Het beslissende duel om de
titel van het Lolaar toernooi kende een
zeer spannend verloop. Antoon van
Heugten (70 car) bereikte na 21 om-
lopen en een reeks van drie als eerste
matchpunt maar hij miste de laatste tref-
fer. Twan Manders (60 car) bleef toen
op een totaal van 54 staan. Van Heug-
ten liet in de volgende beurt een nul no-
teren en dat kwam hem duur te staan
want Manders besliste de partij met een
slotserie van zes: 69-60 (22).

Vlnr: Guus Knoops, René Verhaeg, Antoon van Heugten en Twan Manders.
Foto: Erica Verhaeg.

Driebanden 3e klasse district Veluwezoom

Martin Hogerhorst op moyenne in
biljartcentrum Renkum

Vlnr: Martin Hogerhorst, Nico Degen en Gerard Polman. 
Foto: www.renkumbiljart.nl.

Het was weer een spannend en sportief
toernooi in biljartcentrum Renkum. Op
zaterdag kon het nog alle kanten op
maar na vijf ronden stonden er vier per-
sonen op acht punten en vier op twee
punten. Daarmee was de top dus be-
kend. Nu kwam het aan op wie de ze-
nuwen het beste onder controle had. In
de zesde ronde winnen Nico Degen en
Martin Hogerhorst waardoor zij op tien
punten komen. Belinda Jonker en Ge-
rard Polman blijven echter op acht pun-
ten staan. Polman zette deze districtsfi-
nale met 0.714 overigens wel de kort-
ste partij in de boeken.  In de laatste
ronde wint Nico Degen zeer verrassend
van Belinda Jonker. Thuisfavoriet Ge-
rard Polman en Martin Hogerhorst
wisselen elkaar telkens af hun wedstrijd.

Uiteindelijk weet Hogerhorst de partij
overtuigend in zijn voordeel te beslis-
sen. Hierdoor wordt hij op moyenne
kampioen en Nico Degen tweede. Zo-
als te zien in de eindstand was het ver-
schil minimaal. Beide Arnhemmers
gaan naar de regiofinale in Ravenstein,
van 16-18 oktober. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martin Hogerhorst WCK 12 0.356 4
2. Nico Degen WCK 12 0.347 3
3. Gerard Polman Renkum 8 0.351 4
4. Belinda Jonker WCK 8 0.305 4
5. Lena Borstel WCK 5 0.271 4
6. Stefan van de Ven F-Eckt 4 0.309 4
7. Ap van Doornik 't Pumpke 4 0.257 3
8. Riekie Arends WCK 3 0.232 2
Toernooigemiddelde: 0.299.
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Nu inschrijven

Vereniging 't Vrijthof Libre uit 
Oirschot presenteert jubileumboek
In verband met het 75-jarig bestaan heeft vereni-
ging 't Vrijthof Libre een schitterend kijk- en lees-
boek gemaakt. Het formaat is 21,5 x 30,5 cm en
met illustraties 95 pagina’s. Dit unieke jubileum-
boek is medio september verschenen en is een
must voor elke biljartliefhebber. De vereniging
viert haar jubileum op zaterdag 3 oktober. 
Het jubileumboek Toen en Nu gaat over de histo-
rie van 't Vrijthof, de ontwikkeling van de biljart-
sport in De Woudgalm, familie Smetsers, district
De Kempen/Kempenland, alle kampioenschappen vanaf 1934 en tal van wetens-
waardigheden. Zo ook het uitgebreide overzicht van het NK topklasse libre dat eer-
der dit jaar plaatsvond. Dit werk van blijvende waarde mag u zich zeker niet laten
ontgaan. Teken daarom nu in: dan bent u zeker van een exemplaar. Inschrijven kan
ook via de site www.hetvrijthoflibre.nl.

Naam en adres: ...................................................................................

...................................................................................

PC en woonplaats: ................................................................................

0 Ik betaal contant vooraf aan de penningmeester dhr. P. Kreijveld, Linden-
laan 26 te Oirschot …. exemplaar(en) ad 12,50 euro is…..

0 Het boek wordt mij toegezonden, na ontvangst bedrag met porto ad 2,50
euro per boek. Totaal……… euro

0 U kunt het boek ook bestellen via: secretaris@hetvrijthoflibre.nl
0 Of via www.hetvrijthoflibre.nl. Het boek wordt u toegezonden na overboe-

king op ABN-AMRO rek. nr. 62.02.61.811.

�

Vereniging ’t Vrijthof Libre Oirschot

Uitnodiging 
75-jarig jubileumreceptie 
Biljartvereniging ’t Vrijthof Libre be-
staat in oktober 75 jaar. Dit heuge-
lijke feit willen wij niet zomaar voorbij
laten gaan. Ter gelegenheid van ons
75-jarig jubileum nodigen wij alle be-
langstellenden en oud-leden van harte
uit voor de receptie.
Deze wordt gehouden op zaterdag 3
oktober van dit jaar van 17.30 tot
19.00 uur in ons clublokaal. U vindt
café-zaal ’t Vrijthof in de Molenstraat
6 te Oirschot.

Het is dan ook een feestdag om met
iedereen, die onze vereniging een
warm hart toedraagt uit te nodigen
om het glas te heffen en om 75 jaar
terug te kijken en natuurlijk ook voor-
uit kijken naar nog vele mooie jaren
van biljartvereniging ’t Vrijthof Libre.

Wij zien u graag op zaterdag 3 okto-
ber in ’t Vrijthof. Zie voor meer infor-
matie www.hetvrijthoflibre.nl.

Van 5 t/m 9 oktober in Odiliapeel

Editie 29 Udense driebanden-
kampioenschappen in De Beukenhof

Café-zalen De Beukenhof in Odiliapeel.

Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 ok-
tober 2009 vinden onder auspiciën van
plaatselijke biljartvereniging B.V.B. voor
de 29e keer de Udense driebanden-
kampioenschappen plaats. Dit  sportie-
ve evenement zal zich als vanouds af-
spelen in de sfeervolle ambiance van
café-zalen De Beukenhof aan Beuken-
laan 2 in Odiliapeel.
Er wordt wederom in twee categorieën

gespeeld, rekening houdend met het
moyenne van de spelers (de grens ligt
hierbij op ca. 0.35). Piet van Vugt is ti-
telverdediger in de B-categorie en Hans
van der Rijt zal in de A-categorie zijn ti-
tel proberen te prolongeren. 
Iedereen is van maandag 5 tot en met
vrijdag 9 oktober ’s avonds welkom in
De Beukenhof te Odiliapeel en de en-
tree is gratis.

In Partycentrum Den Heuvel te Mierlo

Willem van de Wal wint 
8e Bouw-Vakker Toernooi 2009

Links winnaar Willem van de Wal en rechts Hennie Janssen, de voorzitter van
BV Mierlo. Foto: Hans Bouw. 

Willem van de Wal van ’t Dubbeltje, dat gehuisvest is in partycentrum Den 
Heuvel in Mierlo, is winnaar geworden van het 8e Bouw-Vakker Toernooi
2009. Er waren afgelopen zomer zestien deelnemers.

Het toernooi is zeven jaar geleden op
initiatief van Hans Bouw bij BV Mierlo
ontstaan als opvulling van de zomerpe-
riode waarin het biljarten op een laag
pitje stond.
Ondertussen is het uitgegroeid tot een
evenement waarbij leden van verschil-
lende biljartclubs uit de omgeving deel-
nemen. Dit jaar waren er biljarters van
Biljartakademie uit Eindhoven, OVNA
uit Ommel, ’t Amateurtje uit Asten, De
Karper ’83 uit Mierlo-Hout, ’t Dubbeltje
uit Mierlo en de organiserende thuisclub
BV Mierlo.
Pedri Leenen van BV Mierlo wist maar
liefst drie keer de dagprijs in de wacht
te slepen voor de speler die de tegen-
stander de grootste nederlaag toe-
bracht. Er wordt namelijk gespeeld vol-
gens het 20-punten systeem om iedere
deelnemer nog zo lang mogelijk kans te
geven in de prijzen te vallen. 
De hoogste serie van 151 caramboles
werd gescoord door Jan Noten van Bil-
jartakademie Eindhoven. Hij speelde te-

vens samen met Pedri Leenen de kortste
partij van 10 beurten.

De organisatie kan terugzien op een
zeer geslaagd toernooi en hoopt allen
weer terug te zien op het 9e Bouw-Vak-
ker Toernooi 2010.

Naam Wedstr Pnt Gem HS
01. Willem van de Wal 8 105 2.25 15
02. Pedri Leenen 8 95 3.57 23
03. Jos Verberne 8 93       11.04G 91
04. Hennie Janssen 8 93 2.83 20
05. Siem Engel 8 91 2.40 15
06. Harrie Berkers 8 84 2.18 15
07. Sjaak Rosmulder 8 80 3.37 26
08. Johan Mastbroek 8 77 1.94 14
09. Hans Honing 8 75 2.44 22
10. Antoon van Heugten 8 73 2.67 17
11. Ruud van Houtum 8 70 0.94 6
12. Henk Rosmulder 6 69 6.73K 73
13. Jan Noten 8 62 10.29 151
14. Hans Bouw 8 56 4.67 40
15. Perry Tijs 4 28 1.20 8
16. Frans van Lieshout 1 2 0.46 2

B.V. ELDO DRUK Son

vlnr. R. Sanders, J. Donkers, P.v.d. Heyden, J. Jonkers, J. Hooghuis

ELDO DRUK uit Son en Breugel start het seizoen 2009-2010 in 
een nieuwe lokatie, en wel in Café Dokus Sonseweg 14 Best.

               06-12965073 
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Herman Jacobs ook erelid

Lintje en erelidmaatschap
DBB voor Sjaak Verstappen 

Sjaak Verstappen wordt gefeliciteerd door kleindochter Sandra 

Tijdens de jaarvergadering van de DBB
werd op maandag 8 juni afscheid ge-
nomen van de bestuursleden Sjaak Ver-

stappen en Herman Jacobs. Beiden wa-
ren vanaf 1971 actief als bestuurslid
van de DBB. Verstappen fungeerde aan-

Huldiging jubilarissen DBB

Onder vlnr: Jan Smits, Marga Huibrechtse en Jo Verbruggen. 
Boven vlnr: Sjef Hikspoors, Louis Maas en Harrie van Dam. 
Tijdens de jaarvergadering van de
Deurnese Biljartbond werd aandacht
geschonken aan leden die 25 of 40
jaar lid zijn. 
Voorzitter Herman Jacobs feliciteerde
de jubilarissen met het bereiken van de-
ze mijlpaal. Hij vertelde over elke biljar-
ter over zijn of haar biljartverleden en
behaalde resultaten. Als aandenken

kreeg ieder een pen met inscriptie aan-
geboden. 

Veertig jaar lid: Louis Maas, Jo Verbrug-
gen, Sjef Hikspoors en Jan Smits. Ook
Jo Janssen en Peter van Kessel maar zij
konden niet aanwezig zijn. 
Vijfentwintig jaar lid: Marga Huibrecht-
se en Harrie van Dam.

vankelijk als assistent-competitieleider
maar vanaf het seizoen 1974-1975
nam hij de taak als hoofd-competitielei-
der op zich. Voor zijn vele verdiensten
voor de Deurnese Biljartbond werd
Sjaak Verstappen benoemd als erelid.
Aan het eind van de jaarvergadering
verscheen de burgemeester met een de-
legatie van het college. Burgemeester
Daandels richtte het woord tot de heer
Verstappen en somde zijn vele verdien-
sten op voor de gemeenschap. Niet al-
leen ten behoeve van de biljartsport
maar ook nog op vele andere terreinen.
Onder luid applaus kreeg Sjaak Ver-
stappen van burgemeester Gerard
Daandels dan ook een Koninklijke
onderscheiding uitgereikt en werd hij
benoemd tot lid in de Orde van Oranje
Nassau.

Herman Jacobs
Herman Jacobs kwam aanvankelijk al
op 15 februari 1965 in het bestuur van
de DBB. Vanwege het opzetten van een
eigen zaak trad hij in 1967 terug maar
Jacobs keerde, zoals boven reeds ver-
meld, in 1971 terug. Op 1 augustus
1983 werd Herman Jacobs tot voorzit-
ter gekozen en deze taak vervulde hij al

die jaren met glans. In 2005 ontving hij
dan ook de onderscheiding ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Tijdens zijn
afscheid op de jaarvergadering kreeg
Herman Jacobs het erelidmaatschap
van de DBB toebedeeld.
Als opvolger van Herman Jacobs werd
Mari van Hout met overgrote meerder-
heid tot voorzitter gekozen. Leo Buk-
kems ontving een aandenken omdat hij
al 25 jaar de rol van secretaris prima
vervult. 
Nieuw in het bestuur kwamen Lucie van
Grunsven en Ad Goorts.

Herman en Annie Jacobs

Leo Bukkems

Competitie Deurnese Biljartbond
Libre speelweek 1
Bij de start van de librecompetitie DBB
zorgde Adriaan Adriaans (ONA) met
56 caramboles voor de hoogste serie in
de eerste klasse. Louis Maas van OVU
was al na dertien beurten bij zijn 87
treffers. In klasse twee realiseerde Lu-
cien Janssen namens Neerkandia 69
punten na achttien pogingen. Bij 't Turf-
ke had Jurgen Leijsten net zo weinig
kansen nodig voor zijn 37 caramboles
en dat was in klasse drie. Petra Kop-

pens van Keijzer B deed het nog beter
met dertien treffers na zestien pogingen.
Bij de Neerkantse derby tussen Internos
en Neerkandia B waren ook al twee
partijen van achttien beurten. Namens
Internos had André van Wetten toen 52
punten en voor Neerkandia bleek Mar-
tin Mennen met 43 punten succesvol.
Het kortste duel werd in de vierde klas-
se door Nooit Gedacht B speler Leo
Derkx gerealiseerd met dertien caram-
boles en slechts twaalf omlopen.

Het laatste biljartnieuws 
lezen 30.000 biljartliefhebbers

in
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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

Cubri/Etikon, J+B Küpers en Twentevisie 

HCR Prinsen in Haarlo 
nieuwe topaccommodatie

Met ingang van het seizoen 2009-2010 is Hotel-Café-Restaurant Prinsen
aan Eibergseweg 13 te Haarlo de nieuwe speellocatie voor een aantal
teams, dat voorheen onderdak had in Borculo. Dinand en Alie Prinsen
zwaaien hier de scepter. Cubri/Etikon zal er in de eredivisie topteams na
bijna tien jaar Borculo alles aan doen om voor de vijfde keer op rij kampi-
oen van Nederland te worden. Runner-up J+B Küpers maakte eveneens de
overstap naar de nieuwe biljartzaal in Haarlo. Twentevisie, eredivisionist
driebanden, speelt na jaren Veltkamp in Hengelo en geringe tijd Borculo
eveneens bij HCR Prinsen. 

In poule zes van de derde divisie drie-
banden strijdt de nieuwe formatie HCR
Prinsen met Freddy ter Braak, Frans Tus-
veld, Bennie Deegens, Marcel Ernst, Jan
Eijsink en Dinand Prinsen. In de vierde
divisie driebanden poule negen is HCR
Prinsen 2 actief. Deze formatie herbergt
ook spelers van vereniging Ellenkamp,
dat al vanaf 1968 haar onderdak heeft
bij HCR Prinsen. BV Ellenkamp speelt
voor in het café met vijf teams libre op
de kleine tafel in het district Berkel en
Slinge. De samenwerking met de nieuw
gevestigde teams op de grote tafel is bij-
zonder prettig verlopen. 
De nieuwe biljartzaal bij HCR Prinsen is
gelegen tussen het restaurant en de gro-
te zaal. Voorheen stond hier onder an-
dere het podium. Van de twee nieuwe

matchtafels is er één onderkelderd en
voorzien van de nieuwste technieken.
Bij omvangrijke evenementen worden
ook weer matchtafels in de grote zaal
geplaatst. Op het programma staan on-
der meer van 5 t/m 8 november kwali-
ficatiewedstrijden voor de Inkada
Grand Dutch. Titelverdediger Henri Til-
leman ontmoet dan Peter Volleberg, Ad
Klijn en Koen Workel. HCR Prinsen is
van 23 tot en met 29 november gast-
heer tijdens het EK voor topteams, waar
Cubri/Etikon zijn titel verdedigt. In het-
zelfde weekend van 28 en 29 novem-
ber vindt ook het NK libre groot jeugd
plaats. Uiteraard wordt het vermaarde
Inkada Grand Dutch Biljart Event we-
derom in Haarlo gehouden en wel van
19 t/m 24 januari 2010.

De twee Wilhelmina matchtafels, geleverd door biljartvakhandel Oude Nijhuis
uit Delden. Foto: www.leoroest.nl.

Molenstraat 4
7491 BG Delden

Tel. 074-3763901

Biljartvakhandel
Darts artikelen

www.biljartvakhandeloudenijhuis.nl

Bezoek onze site voor het complete assortiment
www.snelinkt.nl    www.stealx.nl

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Van 30-9 t/m 4-10 in Turkije

Vier Nederlanders naar 
WK Artistiek
Tijdens het WK Artistiek verschijnen vier
Nederlanders aan de start. Dat zijn Eu-
ropees kampioen Sander Jonen, Martin
van Rhee, Rob Scholtes en Manfred He-
kerle. Titelverdediger is de Turk Haci
Arap Yaman. In Kastamonu gaan 24
deelnemers van acquit. 

Nieuwe site Sander Jonen.
Sander Jonen, de belangrijkste Neder-
landse troef, heeft onlangs zijn ver-
nieuwde website geïntroduceerd. Via
www.sanderjonen.nl vindt u al het
nieuws met betrekking tot Sander Jonen
en biljart Artistiek in het algemeen. Op
deze site kunt u dan ook alles vinden
omtrent de regerend Europees kampi-
oen biljart Artistiek. Jonen schreef deze

titel afgelopen mei in Grubbenvorst
voor de eerste keer op zijn naam.
Naast het biljart Artistiek speelt Sander
ook driebanden in de eerste divisie in
zijn eigen team Sanders Vloerenshop.
Op de website is alles vinden over zijn
agenda, uitslagen van de toernooien en
eventueel foto's en video's. Hij zal tij-
dens de toernooien, als er een internet-
verbinding is, de wedstrijden die hij ge-
speeld heeft beschrijven in de rubriek
nieuws. Sander Jonen is tevens te boe-
ken voor demonstraties en clinics, zie
de mogelijkheden in de rubriek demon-
stratie. Bekijk ook eens de 100 figuren
die volledig op schaal gemaakt zijn
door Willem Schreuder. Veel lees- en
kijkplezier!

www.biljartpoint.nl
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Poolbiljart in Bad Wildungen

Twee keer Nederlands goud op laatste dag EK jeugd

De bondscoaches Alex Grünewald en Berry van Leeuwen kunnen terugkij-
ken op een geslaagd EK. De Jong Oranje selectie, die tot de slotdag op een
wat teleurstellende medaille oogst van 2 keer brons stond, heeft het op de
laatste dag helemaal recht getrokken door bij de pupillen twee gouden
medailles te winnen. De junioren bleven op het EK zonder medailles. 

Pupil Etienne Hekkelman, die al eerder
een bronzen medaille haalde bij het 8-
ball, stuntte door alle titelkandidaten
aan de kant te zetten. Hij verraste
vriend en vijand, dit keer in de discipli-
ne 9-ball, ook wel het koningsnummer
genoemd. Op vrijdagavond versloeg
hij in de kwartfinale de Pool Wojcik met
7-3 waardoor hij verzekerd was van
een medaille. De halve finale werd za-
terdag gespeeld en weer kwam de
tegenstander uit Polen. Opnieuw kon
Hekkelman het hoofd koel houden en
de spannende partij met 7-6 winnend
afsluiten. In de finale trof hij de Duitser

Kuckherm. De wedstrijd ging tot het ein-
de toe gelijk op, Etienne speelde fabu-
leus en pakte zijn kansen, zo ook op 6-
6. De Duitser had op dat moment de
beste papieren, hij mocht breaken,
maar bezweek onder de druk. Hekkel-
man schoot het echter koelbloedig uit en
mag zichzelf een jaar lang Europees
kampioen 9-ball bij de pupillen noe-
men.
Direct na de 9-ball finale trad het
Nederlands pupillenteam aan voor hun
halve eindstrijd. Bij het teamevenement
worden drie disciplines gespeeld. Ieder
land zet een speler in op 9-ball, 8-ball

en straight pool. Met de kersverse kam-
pioen Hekkelman in de gelederen ging

Jong Oranje vlnr: Donny Oosterhout, Etienne Hekkelman, Jelle Kijlstra, Marc Bijsterbosch, Ivo Aarts, Nora Zandbergen
(mentaal begeleider), Judith Aiss (mentaal begeleider), Marco Teutscher, Ivar Saris, Jasper van Donk, Berry van Leeuwen
(bondscoach JO) en Alex Grünewald (bondscoach JO). Foto: Beth Sage.

het team zelfverzekerd van start. Tegen-
stander Rusland werd in een krap uurtje
met 3-0 aan de kant gezet. Mooie over-
winningen van Ivo Aarts, eerder al indi-
vidueel goed voor brons, op straight
pool, Ivar Saris van SPC Woensel uit
Eindhoven op 8-ball en Etienne Hekkel-
man op 9-ball, bracht het jonge talent-
volle team in de finale. Voor de halve fi-
nale was Marc Bijsterbosch (SPC Woen-
sel) drie keer succesvol geweest voor
het Nederlandse team in het 9-ball.
In de eindstrijd troffen de Nederlandse
selectiespelers Duitsland. Die behoren
al jaren tot de Europese top en gingen
in hun thuisland als favoriet het beslis-
sende duel in. Door een overwinning bij
het straight pool op Ivo Aarts kwam
Duitsland al snel op een voorsprong.
Niet lang daarna pakte Ivar Saris een
punt terug door de 8-ball partij overtui-
gend te winnen. Bij een overall stand
van 1-1 moest het 9-ball de beslissing
brengen. Voor de tweede keer die dag
volgde de voltallige Nederlandse ploeg
in spanning de verrichtingen van Etien-
ne Hekkelman. Hekkelman die 6-3 voor
kwam zag het, tot afschuw van de mee-
gereisde supporters, 6-6 worden. Bij
die stand was het de beurt aan de Duit-
ser Goergen om te breaken. Met nog
drie ballen op tafel maakte de Duitser
een fout die fataal bleek. Hekkelman
wist nogmaals goed om te gaan met de
druk en het laatste en beslissende punt
te maken om vervolgens bedolven te
worden door zijn teamgenoten en coa-
ches.

In Sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen

Vier winnaars 
Mart van der Heijden arbiterstoernooi

Het Mart van der Heijden arbiterstoer-
nooi, voorheen bekend als NAT, leverde
tijdens een zomers weekend weer een
viertal winaars op in Sportfoyer De Ha-
zelaar te Rosmalen. 
Bij het libre ging de zege naar Herman
Harmsen uit Balkbrug, die concurrent
Henk Schamp (Ravenstein) aftroefde.
De derde plek kwam op naam van
Cees van Gorsel uit St. Maartensdijk.
Het bandstoten werd een prooi voor
Henk Schikker uit Harlingen. Zilver ging

naar Ossenaar Hans Bervoets, die
Burkey Sibtsen uit Waalwijk op de
derde positie zag eindigen. 
Driebanden klein leverde een triomf
op voor Martin Verhulst uit Dieren. Hij
troefde de Nijmeegse Addy Westrik
en Wim Bosman (Hoogwoud) af. 
Bij het driebanden op de matchtafel
bleek Wim Bezuijen uit Klundert de
sterkste. Rotterdammer Rob Esser en
Frans van Doorn uit Lelystad finishten
respectievelijk als tweede en derde.

Vlnr: Henk Schikker (bandstoten), Herman Harmsen (libre), Wim Bezuijen (drie-
banden groot) en Martin Verhulst (driebanden klein).

*Ruim gesorteerde
webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

Europese titel 47/2 
voor Frédéric Caudron

Frédéric Caudron

Het Europees kampioenschap kader
47/2 in Athene is een prooi geworden
voor de Belg Frédéric Caudron. De
beste allround biljarter ter wereld ver-
bruikte in de finale tegen de Zwitser Xa-
vier Gretillat maar twee beurten om met
300-28 de titel binnen te halen. 
In de halve finale toonde Caudron al
zijn klasse door in één omloop Patrick
Niessen met 300-6 te verslaan.
Ondanks, dat Caudron in de kwartfina-
le even moeite had  met de Fransman
Mikael Devogelaere, wist hij deze toch
met 300-268 (3) te verslaan 

Gretillat had in de halve finale maar
twee pogingen nodig om Marek Faus
met 300-66 terug naar Tsjechië te sturen
te sturen.
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In De Onderbouw te Doesburg

Michel van Silfhout wint 
Kranenbarg kadertoernooi

In het weekend van 4 tot en met 6 september 2009 is in Zalencentrum De
Onderbouw te Doesburg het traditionele openingstoernooi van het seizoen
gespeeld. Namens het district Veluwezoom berustte de organisatie van de-
ze editie bij biljartvereniging De Markt. De strijd werd op vrijdagavond
aangegaan door 12 kaderspelers, verdeeld over 2 poules.

Poule A
De favorieten in deze poule waren Mi-
chel van Silfhout en Gert-Jan Veldhui-
zen. Al in de eerste ronde liep Van Silf-

hout averij op tegen Harry van Heumen
want die besliste in tien beurten de par-
tij in zijn voordeel. Op tafel twee gaf
Gert-Jan Veldhuizen zijn visitekaartje af.

In slechts vier omlopen maakte hij zijn
180 caramboles. Ook in de tweede
ronde excelleerde de jeugdige Veldhui-
zen met zes pogingen en een prachtige
serie van 165. Michel van Silfhout her-
stelde zich keurig van zijn valse start.
Na drie overwinningen op rij, waarbij
één partij 290 caramboles 57/1 in
slechts vijf beurten, moet in de laatste
ronde tegen Gert-Jan Veldhuizen wor-
den gestreden om een plaats in de hal-
ve finale. Van Silfhout wint in zeven
beurten en maakt daarbij een daveren-
de serie van maar liefst 176. Harry van
Heumen was goed in de race gebleven
met slechts één nederlaag tegen Henk
Jansen. Van Heumen wist op het nipper-
tje ook te winnen van Gert-Jan Veldhui-
zen en plaatste zich daarmee verras-
send als de nummer 1 van poule A voor
de halve finales.

Poule B
In deze poule waren er vooraf eigenlijk
geen echte favorieten te benoemen, of
het zou Willem Dullemond moeten zijn,
de winnaar van het Kranenbarg toer-
nooi in 2008. Dullemond begon ook
goed door van teamgenoot Jan Nieuw-
enhuizen te winnen. Ook Wim de Vos
en Tom Hagenus startten met een over-
winning. Jan Nieuwenhuizen pakt na
deze nederlaag de draad echter soepel
op. Hij wint al zijn volgende partijen,
waarvan die in vier beurten (140 ca-
ramboles) tegen Rein Peters de mooiste
was. Nieuwenhuizen eindigt daarmee
als eerste in de poule en plaatst zich
voor de halve finale. De strijd om de
tweede plaats was bijzonder spannend.
In de laatste ronde moesten Willem Dul-
lemond en Tom Hagenus uitvechten
naar wie het laatste ticket voor de halve
eindstrijd zou gaan. Dullemond stond
twee punten voor, maar moest door het
mindere percentage moyenne minimaal
gelijk spelen. Hagenus bouwde een
grote voorsprong op en moest nog
slechts enkele caramboles. 
Uit geslagen positie leek Willem Dulle-
mond alsnog zijn 130 benodigde tref-
fers vol te spelen, waarmee hij minimaal
het nodige punt zou halen. Hij strandde
echter op een totaal van 126, waarna
Tom Hagenus zijn laatste punten maak-
te en zich daarmee bij de laatste vier ti-

telkandidaten wist te plaatsen.

Halve finales
Plaatselijk favoriet Harry van Heumen
speelde tegen Tom Hagenus. De strijd
ging de eerste vijf omlopen redelijk ge-
lijk op. Van Heumen had een klein gaat-
je geslagen, maar toen kwam Hagenus
goed terug. In zes beurten produceerde
hij zijn 110 punten en plaatste zich
daarmee voor de finale. De andere
kruisfinale ging tussen Jan Nieuwenhui-
zen en Michel van Silfhout. Nieuwen-
huizen startte furieus met een serie van
73, meer dan 50 procent van de te ma-
ken caramboles. Van Silfhout liet zich
echter niet van de wijs brengen en pa-
reerde. Met onder andere een reeks
van 127 wist hij na zeven pogingen
toch de winst naar zich toe te trekken.
Ook voor hem een finaleplaats.

Finales en eindstand
De strijd om de derde plek ging tussen
Harry van Heumen en Jan Nieuwenhui-
zen. Ook dit werd een spannend duel,
dat na zeven omlopen in het voordeel
van Nieuwenhuizen werd beslist. Van
Heumen kwam slechts tien caramboles
tekort. De finale was meer spannend
dan goed. Tom Hagenus begon goed
en stond zelfs lange tijd voor in ge-
maakte caramboles. Michel van Silfhout
had de eerste beurten grote moeite om
controle over het spel te krijgen. Toen
het talrijke publiek al begon te geloven
in een enorme stunt van de jonge Ha-
genus, sloeg Van Silfhout alsnog toe.
Met een aantal mooie series, waarvan
121 de hoogste was, wist hij in dertien
beurten alsnog de finale naar zich toe
te trekken. Al met al een terechte win-
naar. Tekst: Wim de Vos.

Naam Gem HS
01. Michel van Silfhout (57/1) 29.30 176
02. Tom Hagenus 9.92 64
03. Jan Nieuwenhuizen 14.31 73
04. Harry van Heumen 8.89 30
05. Gert-Jan Veldhuizen 18.51 165
06. Willem Dullemond 10.18 56
07. Wim de Vos 11.73 75
08. Henk Jansen 7.29 47
09. Martin Zwoferink 7.76 80
10. Gerard Waenink 6.33 48
11. Rein Peters (57/2) 8.88 90
12. Bart Pieper 6.75 42

Foto: Humphrey Kamphuis.

Nieuwe openingstijden

Van Esch Biljarts 
van Deurne naar Asten

Het fraaie nieuwe pand van Van Esch Biljarts in Asten

In de beginfase maakte Ties van Esch
zijn biljarts zelf in Deurne. Later is hij
ook de importeur geworden van Ver-
hoeven biljarttafels uit België. Ruim 15
jaar geleden is Erwin Rutjens bij Ties en
Mariet van Esch in dienst gekomen.
Voor de klanten van Van Esch is hij al ja-
ren een vertrouwd gezicht als het gaat
om het leggen van de lakens en het ver-
zorgen van het onderhoud aan de ta-
fels. Erwin heeft samen met zijn vrouw
Nicole in Asten op het voormalig
Campina-terrein/industrieterrein Hazel-
donk een nieuw bedrijfspand laten bou-
wen van 450 vierkante meter, waar de
showroom, werkplaats en opslag onder
één dak worden gebracht. Het adres
daarvan is Van Kuppenveldweg 5 te
Asten. Op dit moment vinden de afron-

dende werkzaamheden nog plaats in
het showroom- en kantoorgedeelte.
Daarom is een tijdelijke showroom in-
gericht in de werkplaats. De open dag
vindt over enkele maanden plaats.

Gewijzigde openingstijden
Klanten kunnen er sinds 1 juli jl. terecht
op dinsdag t/m vrijdag van 17:00 uur
tot 20:00 uur en op zaterdag van
10:00 uur tot 16:00 uur. 
Denk aan keuen, keureparaties, foe-
draaltjes, biljartballen, (digitale) score-
bordjes, lampen, en alle overige biljart-
toebehoren. Telefoonnummer, website
en e-mailadres blijven ongewijzigd.
Telefoon: 0493-313118
Website: www.vaneschbiljarts.nl 
E-mail: info@vaneschbiljarts.nl.

Biljartspecialist Van Esch Biljarts is, na ruim 25 jaar in Deurne gevestigd te
zijn geweest, per 1 juli jl. verhuisd naar haar nieuwe locatie in Asten. Van
Esch Biljarts is al jaren hét adres voor nieuwe en gebruikte biljarttafels,
waaronder ook snooker, pool en golfbiljarttafels. Ook het onderhoud aan
deze tafels wordt door Van Esch Biljarts verzorgd. Dit gaat van het leggen
van nieuwe lakens tot het restaureren van de tafels door bijvoorbeeld het
vernieuwen van de rubbers en profielen of het aflakken van de boven-
banden.

Energieweg 17-19 
Gemert 

Tel. 0492-343054
www.petervandelaar.nl

R.A.S

Het adres voor

Europese 

auto-onderdelen

Nieuw & gebruikt

Jan Vos - Winnaar 1e Rolstoel 3-banden toernooi
Op zondag 23 augustus 2009 werd Jan Vos uit Daarlerveen in Gouda
gehuldigd als winnaar van het eerste rolstoel driebanden toernooi dat ooit
gehouden werd in Nederland. Het was altijd een droom geweest van Jos
Vergeer  (zelf een actief rolstoelbiljarter) en zijn vrouw om een dergelijk
toernooi te organiseren. Toen Jos in 2008 lid werd van biljartvereniging
Impuls te Gouda en met zijn idee aankwam bij het bestuur, was de zaak al
snel beklonken. Van heinde en verre kwamen de spelers naar Gouda om
hun kwaliteiten te tonen.
Direct in de eerste ronde was het genie-
ten geblazen, toen Jan Vos tegen Joop
Beerens zijn 35 caramboles in 35 beur-
ten maakte. Met 25 uit 31 maakte ook
Jan Verspille een goede start tegen Bee-
rens. Frans van Buel begon het toernooi
met twee verliespartijen, maar stuurde
in zijn derde partij na 22 omlopen Jan
Vos terug naar zijn hotel. Door deze uit-
slag was de strijd om de titel weer ge-
heel open. Aangezien Jan Vos en Jan
Versprille geen punten meer lieten lig-
gen, was er sprake van een echte fina-
le. Versprille kwam goed uit de start-
blokken en stond na zestien beurten op
achttien caramboles. Vos antwoordde
met reeksen van vijf, zes en drie nam
een voorsprong die hij niet meer uit han-
den gaf. Jan Vos kon de felicitaties van
de spelers en toeschouwers in ontvangst
nemen. Vermeldenswaardig is het feit
dat Arie Brokke tijdens zijn wedstrijd te-
gen Joost Polak een lekke band heeft
opgelopen ! De prijsuitreiking werd ver-
richt door districtsvoorzitter KNBB
Midden Holland, A. Flippo en door
paralympisch kampioen Pieter Gruijters.
Eindstand

Naam pnt. moy HS
1. Jan Vos 10 0.943 9

2. Frans van Buel 8 0.334 4
3. Jan Versprille 8 0.571 6
4. Jos Vergeer 6 0.422 3
5. Joop Beerens 6 0.228 4
6. Arie Brokke4 0.448 5
7. Joost Polak 0 0.184
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Nederland - Duitsland in De Veemarkt

Interland artistiek: 
wisselbeker blijft in Doetinchem

Ontvangst van de landenteams door wethouder Loes van der Meijs van gemeen-
te Doetinchem op het gemeentehuis. Foto: Manfred Hekerle.

Biljartvereniging Doetinchem 2000 vier-
de haar tienjarig bestaan met de orga-
nisatie van de interland biljart artistiek
tussen Nederland en Duitsland. Als de-
cor fungeerde Billardcafé De Veemarkt,
waar Willem en Sander Sloots de scep-
ter zwaaien. Was de laatste ontmoeting
in Krefeld in mei 2008 reeds een ecla-
tante overwinning voor de Oranje-acht,
in Doetinchem waren medio juli de cij-
fers zo niet nog overtuigender. Zater-
dagmiddag was de zege al een feit. De
Duitse koppels boden zondag nog
enigszins tegenstand en brachten de
eindstand op 26-6 partijpunten. De lan-
denontmoeting is nu acht keer verspeeld
en beide landen hebben nu elk vier keer
een plaquette op de enorme wisselbe-
ker.In de koppel-eindstand waren het
niet Sander Jonen/Rob Scholtes, niet
Martin van Rhee/Manfred Hekerle,
maar het nieuwbakken duo ereklassers

Erik Vijverberg en Johnny van Mil die als
besten uit de bus kwamen met slechts
twee sets tegen. Individueel scoorde
Sander Jonen het hoogst. Tekst: Ans
Ederveen. 

Naam                               %
01. Sander Jonen 66.27
02. Erik Vijverberg 65.11
03. Rob Scholtes 63.55
04. Manfred Hekerle 62.18
05. Martin van Rhee 55.98
06. Frans Heigl 54.48
07. Johnny van Mil 51.81
08. Pierre Scheers 50.51
09. Edgar Burkhardt 49.56
10. Thomas Ahrens 48.99
11. Heinz-Walter Kohlmeier 48.60
12. Gerd Schwartz 43.80
13. Ralf Laakmann 37.19
14. Wolfgang Homann 27.65
15. Ulrich Schmeer 27.47
16. Henry Schwed 22.11

Vijfde driebanden groot koppeltoernooi
Ben Willemsen en Hans Röttjers succesvol
bij Kort Oisterwijck te Doornenburg 

Er kunnen zich dertig koppels inschrij-
ven en dit jaar waren daar hele sterke
bij, o.a. Theo Scholten met Rob de la
Motte, Barry van Beers met Arno Klaas-
sen, René van der Schuur met Gerard
Dappers, Theo Willems en Bert Wal-
recht en het koppel Toon van Heumen
en André Nab. 
De derde plaats ging uiteindelijk naar
Theo Scholten en Rob de la Motte die te-
gen André Ageling en John Kosman
met 30-13 wonnen na 42 beurten. De
finale werd gespeeld door Ben Willem-
sen en Hans Röttjers met 22 treffers te-

gen Barry van Beers en Arno Klaassen
met 42 caramboles. Willemsen en Rött-
jers speelden heel slim en gaven niets
weg in dit duel. 
Deze partij moest geheel uitgespeeld
worden, maar Barry van Beers en Arno
Klaassen hadden alles gegeven in de
twee voorafgaande wedstrijden en kon-
den het spel niet meer maken. Ben Wil-
lemsen en Hans Röttjers wonnen de
eindstrijd met 22-36 in 29 beurten, dus
ging de A.G Gerritsen trofee met dit
koppel mee naar huis. Tekst en foto:
Klaas Hendriksen.

Het koppel driebandentoernooi op de matchtafel staat bekend als een zeer
gezellig evenement. Het is vergelijkbaar met de toernooien op de kleine
biljarts, die recentelijk voor de elfde keer werden gehouden. Voor het toer-
nooi op de grote tafel was biljartcentrum Kort Oisterwijck in Doornenburg
weer van 22 juni tot en met 28 juni het strijdtoneel. 

Dealernetwerk door heel Nederland

Voor een dealer bij u in de buurt 
informeer bij: 

De Distel Biljarts bv
Kade 46

4703 GH Roosendaal
Tel. 0165-563800

www.dedistelbiljarts.nl 
dé internetwinkel

Kwalificatie Inkada Grand Dutch

Voorbeschouwing Koen Workel
De Inkada Grand Dutch in HCR Prinsen
te Haarlo staat van 19 tot en met 24 ja-
nuari 2010 op het programma. Via
kwalificatiewedstrijden strijden zestien
biljarters, verdeeld over vier locaties,
om een plek bij de beste acht. De kwa-
lificatie vindt van 5 tot en met 8 novem-
ber 2009 plaats. De jeugdige Koen
Workel is één van de deelnemers aan
de kwalificatie.

der biljart ik ook nog in de Duitse Bun-
desliga bij DBC Bochum.
Palmares
De lijst met palmares is behoorlijk be-
scheiden. Ik ben 4 maal Nederlands
kampioen geworden, in de 3e klasse li-
bre jeugd, libre groot jeugd, libre groot
1e klasse en eenmaal met het kaderte-
am in de bekercompetitie. Met het
jeugdteam van de Veemarkt heb ik een-
maal het zilver behaald op het EK voor
jeugdteams. Hopelijk zal de lijst zich in
de toekomst uitbreiden.
Inkada voorwedstrijden
Mijn verwachtingen voor de voorwed-
strijden zijn niet hooggespannen. De
tegenstanders (Henri Tilleman, Ad Klijn
en Peter Volleberg) zijn erg sterk en ge-
routineerd en hebben zodoende veel
meer ervaring in de diversheid van
spelsoorten. Ik zie mezelf dan ook als
een soort underdog. Ik hoop weer veel
ervaring op te doen maar zal me ui-
teraard met hand en tand verdedigen.
Een erg speciale voorbereiding heb ik
niet. In het kader en libre en misschien
het bandstoten maak ik de meeste kans
dus deze zal ik zo goed mogelijk trai-
nen. Wellicht dat ik wat extra aandacht
besteed aan het snel kunnen overscha-
kelen naar de verschillende spelsoorten.
Het driebanden beheers ik nog onvol-
doende en de periode is te kort om
daar nog iets aan te veranderen, daar-
om zal ik deze niet veel extra trainen.
Verder hoop ik überhaupt nog voldoen-
de te kunnen trainen naast mijn studie.
Deze zal namelijk veel tijd in beslag ne-
men en heeft een hogere prioriteit dan
het biljarten.
We gaan wel zien waar het zal eindi-
gen…

Koen Workel. Foto: Willem Siebelink

Even voorstellen
Mijn naam is Koen Workel en ben op
het moment van schrijven nog wonende
in Goor, een klein stadje in Twente. In
het dagelijks leven ben ik een student
aan de universiteit in Wageningen en
zal daarom zo spoedig mogelijk verhui-
zen naar Wageningen. Ik ben 22 jaar
jong en biljart in totaal zo’n 7 jaar
waarvan 5 jaar onder de hoede van
Gerrit Boer en later ondersteund door
Johan Claessen. Ik kom uit voor BV
Zandweerd uit Deventer en speel in de
topteam eredivisie onder de naam Bui-
ting Staalconstructie samen met Robin
Jonker, Roy van Raaij en Dave van Geel
in café-biljart De Bengel te Lochem. Ver-
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Europees Kampioen Biljart
Artistiek 2009 en 
Wereldkampioen 2006

Sander
Jonen
Sander Jonen geeft samen
met Rob Scholtes een 
sensationele demonstratie.

Voor boekingen of 
informatie kunt u contact
opnemen.
Telefoon: 06-55708178
www.sanderjonen.nl
info@sanderjonen.nl

Foto: Steegh fotografie

Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom:

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

Bij besteding van € 75,- aan een 
nieuwe biljartkeu of biljartmaterialen

Gratis de nieuwe CD
van Ad Koorevaar
Introductie nieuwe Buffalo Elan keu

van € 120,00 nu voor € 92,00


