
MM ee ii   22 00 11 00

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 aange-
meten 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

De goedkoopste biljart, dart en

sportprijzen leverancier in de regio
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
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BILJARTS
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Nestor Ceulemans
smaakmaker bij bekerfinale
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 tegels
 natuursteen

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

 keukens
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Wanneer op donderdag 20 mei de nationale bekerfinale driebanden in Rijs-
bergen van start gaat is Raymond Ceulemans er weer bij. De sympathieke
72-jarige Vlaming heeft veel toevoegingen aan zijn naam gekregen, maar er
is er niet een die voldoet aan de geleverde prestaties. De bekerfinale is voor
Raymond Ceulemans iets speciaals. Toen hij met Crystal Kelly in 2000 voor
de eerste keer de beker won, vertelde hij heel gelukkig te zijn. “Net zo ge-
lukkig als met de drie auto’s, waarvan ik in mijn loopbaan de sleutels kreeg”
beaamde hij. Ondanks zijn leeftijd is hij nog altijd een gevreesd tegenstan-
der. Zoals hij zelf zegt: “Pas als ik 85 ben mogen ze mij afschrijven”.

Online verkoop, snelle levering!
Betrouwbare service

Alles voor Pool en Carambole!
en een beetje snooker

www.Biljartwinkel.nl

www.Biljartwinkel.nl

Raymond Ceulemans

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

de Distelbiljarts
Kade 46 

4703 GH Roosendaal
0165 563 800

www.dedistelbiljarts.nl

Het is de tweede keer, dat de nationale
bekerfinale op het bedrijventerrein van
Snellen Recycling aan de Hellegatweg
7a wordt gehouden. De gebroeders
Snellen zijn als sponsor en naamgever
heel trots op het evenement en halen ook
nu weer alles uit de kast om het, evenals
vorig jaar, tot een grandioos succes te
maken. En het is natuurlijk niet alleen Ra-
ymond Ceulemans die present zal zijn,
zo maken ook andere wereldtoppers zo-
als Dick Jaspers, Torbjörn Blomdahl,
Caudron, Merckx, Philipoom en For-
thomme hun opwachting.

Lees verder op pagina 3
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Enerverend slot in café De Roode Leeuw te Benningbroek

Peter Timmer van De Mariënberger
op hoogste trede

In de tot biljartarena omgetoverde
achterzaal van café De Roode Leeuw in
Benningbroek ontstond in de laatste
twee ronden van het NK vierde klasse
bandstoten een ware titanenstrijd. Tot
de zesde ronde waren er nog zeven
spelers in de race voor het kampioen-
schap. Toen deze voorlaatste ronde
was afgewerkt, bleven alleen Marcel
van Bourgondien en Anton van Tuyl met
acht en Peter Timmer met zeven punten
als kanshebbers over. Van Tuyl startte fu-
rieus en zette met series van vijf en zes
Timmer snel op forse achterstand. Maar
deze gaf zich niet gewonnen en kwam
sterk terug, zodat het duel tot 34-34 ge-
lijk opging. Bourgondien zag op het an-
dere biljart zijn voorsprong van 34-27
op René van Bokhoven van De Karper
uit Helmond verloren gaan, toen deze
met een reeks van acht de stand op 34-
35 bracht. Met de finish in het vizier
waren er dus nog steeds drie titelkandi-
daten. 
In de dertigste beurt maakte René van
Bokhoven de 40 vol. Marcel van Bour-
gondien miste de gelijkmakende beurt
en vergooide hiermee zijn kansen op

de titel. Gelijktijdig had Van Tuyl op het
andere biljart alles nog in eigen hand.
Er sloop echter twijfel in zijn spel en hij
had niet meer de kracht om door te
drukken. Timmer bleek in deze fase van
de strijd beter met de spanning om te
gaan. Met nog één carambole te gaan
miste Timmer en gaf hij Van Tuyl een
allerlaatste kans om de titel te pakken.
Deze kans was echter niet meer aan de
speler van het Centrum besteed en Tim-
mer pakte met de partijwinst ook de na-
tionale titel. Peter Timmer danste rond
het biljart, hij kon het amper geloven
maar hij was echt Nederlands kampi-
oen geworden.

Eindstand

Naam vereniging Pnt Moy HS
1. Peter Timmer Mariënberger 9 1,648 9
2. Anton van Tuyl Centrum 8 1,705 10
3. Marcel Bourgondien ‘t Centrum 8 1,630 10
4. Arno Deurloo Hof van Holland 8 1,590 9
5. René van Bokhoven Karper ‘83 7 1,620 14
6. Ruud van der Gracht Borden Appel 7 1,534 10
7. John Soeren Almere ‘83 5 1,397 10
8. Harry van Schijndel DVS/De Zwaan 4 1,299 8

Drie Nederlands kampioenen jeugd

Vereniging De Kromme Keu 
schrijft Nederlands historie
De PK’s van de Nijmeegse jeugd zitten er voor 2009-2010  weer op. Voor
jeugdbiljart vereniging De Kromme Keu werd het een zeer succesvol sei-
zoen.

Het begon met het nieuwe lid Bennie
Godschalk die in Oss op een spannen-
de manier hun eerste Nederlands kam-
pioen werd van de zevende klasse. Een
paar weken later was het Wesley Duyn-
hoven die de eer van De Kromme Keu
mocht verdedigen op het NK in Arcen.
Ook hier ging het niet vanzelf, maar na
twee spannende dagen kreeg Wesley
het ook voor elkaar om kampioen te
worden van de zesde klasse. Dit was
nummer twee in een paar weken tijd.
Het derde lid, Gavin Balk ging met goe-
de moed naar Biddinghuizen om daar
de belangen van De Kromme Keu te
verdedigen. Door een wedstrijd met
één carambole te verliezen, werd Ga-
vin vijfde, daar hij anders tweede was
geworden, in de vijfde klasse.
Kopman Ricardo de Wit was voor de
competitie gevraagd om voor Topteam
Rioolnet in Afferden te komen biljarten.
Dit om beter het spelletje te leren, maar
hij moest wel gaan trainen daar het an-
ders geen zin had om in een Topteam
mee te doen. Zo gezegd, zo gedaan en
Ricardo werd beloond om bij René van
Hinthum in de leer te mogen gaan. Bij
aanvang van de competitie had Ricar-
do een moyenne van 2.65 die hij in elf
jaar bij elkaar gespeeld had.
Na twee keer bij René geweest te zijn,

nam Ricardo deel aan de nationale
voorwedstrijden tweede klasse in Lely-
stad. Daar werd hij eerste in zijn poule
met een gemiddelde van 4.05. Ricardo
de Wit plaatste zich als tweede voor het
NK in Afferden. Het resultaat daarvan
heeft u kunnen lezen in editie april
2010. Zeer trotse ouders en begelei-
ders en ook René van Hinthum en Toon
van Heesch (die Ricardo naar het Top-
team haalde) glunderden.
Drie Nederlands kampioenen en een
vijfde plaats voor een vereniging van
vier personen is vermoedelijk nog niet
voorgekomen. Langs deze weg alle
mensen die dit mogelijk hebben ge-
maakt zeer hartelijk bedankt voor wat
ze de afgelopen jaren hebben gedaan
om deze kinderen hun hobby te laten
beoefenen en die tot dit resultaat heb-
ben geleid.
Mevrouw De Bruin die de kinderen elk
weekend opvangt in het oude Weeshuis
om ze te laten oefenen en ook Hans
Toonen die ze regelmatig traint om ze
beter te maken. Laten we de ouders
vooral niet vergeten die er voor zorgen
dat de kinderen door heel Nederland
rijden om ze te laten biljarten en op
zeer vroege tijden hun zondag opoffe-
ren. 
Namens de jeugd: dank.

Regiofinale 2e klasse bandstoten MN afdeling 2

Theo van Dinther via Den Bosch
naar nationale finale
Theo van Dinther van SOKO was met
elf punten en een algemeen gemiddel-
de van 3.16 de duidelijke kampioen in
Den Bosch. De biljarter uit het district
Oss eindigde met twee punten voor-
sprong op de concurrentie. Arno Klaas-
sen van Rembrandt bleef met lege han-
den en sloot de rij. Theo van Dinther
speelt van 14 t/m 16 mei om het
Nederlands kampioenschap in Gorre-
dijk.

Eindstand
Naam vereniging pnt moy HS
1. Theo v Dinther SOKO 11 3.16 18
2. Robert v/d Velden Wapen v Liempde 9 2.89 21
3. Henk Bulte Vriendenkring 9 2.77 27
4. Erwin v/d Hoogen Kaketoe ’80 7 3.03 33
5. Rudy v Loosbroek Kerkzicht 7 2.91 19
6. Huub v/d Geld BBG/v. Zandvoort 7 2.80 18
7. Maarten Broers De Markt 6 3.10 24
8. Arno Klaassen Rembrandt 0 2.15 15

Driebanden extra klasse

Berry Dallinga terechte winnaar
tijdens NK in Enschede

Na vijf ronden leek het NK driebanden
klein extra klasse in Biljartpaleis Stok-
kers te Enschede al zo goed als beslist.
Berry Dallinga leidde met tien punten en
1.295. Naaste achtervolger en tevens
titelverdediger Mark Jetten had acht
punten en 1.066. De overige deelne-
mers beschikten over zes punten of min-
der. Regionaal favoriet John Schollink
zorgde dat de spanning aanwezig
bleef want hij versloeg in de voorlaatste
sessie Dallinga met 50-43 na 38 beur-
ten. Gevolg: Berry Dallinga tien punten
en 1.268. Op twee punten achterstand
volgden John Schollink (1.391), Stefan

Lenting (1.139) en Mark Jetten (1.088). 
Dallinga heeft in de slotronde aan een
gelijkspel genoeg en neemt het op te-
gen Jetten. Na tien beurten staat het 15
om 8 in het voordeel van de Zeeuw en
lijkt hij alles onder controle te hebben.
Bij poging twaalf slaat Berry Dallinga
toe met een serie van veertien, de hoog-
ste van het NK. Daarmee komt hij op
een 32-9 voorsprong. In beurt 22 krijgt
Jetten echter vleugeltjes en realiseert een
reeks van twaalf waarmee de tussen-
stand op 39-27 komt in het voordeel
van Berry Dallinga. Na 28 omlopen
heef Mark Jetten het verschil terugge-
bracht tot zes (41-35), waardoor bij
Dallinga de zenuwen toch parten lijken
te gaan spelen. 
Maar schijn kan bedriegen, want in
beurt  34 caramboleert hij de partij uit
en is daarmee de terechte Nederlands
kampioen. 
Runner-up John Schollink produceerde
via 1.420 het beste algemeen ge-
middelde en met 1.851 zorgde hij ook
voor de kortste partij.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Berry Dallinga Sluiskilse BC 12 1.294 14
2. John Schollink Carambole 10 1.420 9
3. Stefan Lenting BC Hengelo 10 1.103 10
4. Mark Jetten Huisman 8 1.102 12
5. Wilfried van Beek Carambole 6 1.095 7
6. Henk Overmars HHD Borden Appel 5 0.987 9
7. Koos Groot NHD Borden Appel 3 1.016 8
8. Jildo Keur Bierling de Schepper 2 0.986 6
Toernooigemiddelde: 1.114.

Kampioen Berry Dallinga. 
Foto: Willem Bos.

Bandstoten 3e klasse op 8 en 9 mei

NK bij vereniging HBV de Bun in Huizen
Het Nederlands kampioenschap band-
stoten klein derde klasse wordt in een
tijdsbestek van twee dagen gespeeld.
Namens vereniging De Peel heeft Wil-
frie Vermeer zich met een moyenne van
2.87 als eerste weten te plaatsen. Ge-
rard Weel uit Wervershoof bezet via
2.63 de tweede positie. Met vier biljarts
heeft de organisatie de mogelijkheid
om op zaterdag 8 mei om 10.30 uur te
beginnen. De vierde en tevens laatste
sessie van die dag staat om 15.00 uur
op het programma. Zondag is de start
eveneens om 10.30 uur en dan vindt
om 16.00 uur de prijsuitreiking plaats.

De moyennegrenzen zijn 1.50 tot 2.30
en de duels worden beslist over 55 ca-
ramboles. 
Het NK wordt gehouden in De Baat
(sportpark Wolfkamer) aan IJsselmeer-
straat 3b te Huizen. 
Naam Vereniging Gem
1. Wilfrie Vermeer De Peel 2.87
2. Gerard Weel De Opkomst 2.63
3. Michel Goossens De Kastanje 2.36
4. Nico van Roon Bij ’t Hof 2.34
5. Jan Braks 't Zwaantje 2.19
6. Sjaak van Garderen Almere '83 2.10
7. John Rouwhorst 't Kevelder 2.06
8. Peter Turk De Klameare 1.98
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EK jeugd classics in De Matshoek te Afferden

Christoph Hilger opvolger van
thuisspeler Raymund Swertz

Foto: Hans Toonen.      

Nadat de eerste drie Europese titels classics jeugd naar Raymund Swertz
gingen, werd hij op eigen terrein geklopt door de Duitser Christoph Hilger.
Hilger, in de Nederlandse eredivisie topteams spelend voor Helmink woon
Techniek uit Doetinchem, is op 25 april achttien jaar geworden. Hij ver-
sloeg de Belg Andy de Bondt in de finale. Voor Swertz betekende het EK
zijn laatste optreden bij de jeugd omdat hij niet meer aan de leeftijdsgrens
voldoet.  

De titelverdediger begon in de poule-
wedstrijden tegen Michael Voegtlin met
250-1 in de eerste beurt. Het ankerk-
ader 47/2 werd via series van 74 en
76 ook een ruime 150-12 (2) zege voor
Raymund Swertz. Tegen de latere fina-
list Andy de Bondt maakte Swertz in het
volgende duel bij de tweede poging
een slotserie van 248 waarna De Bondt

dankzij een slotreeks van 233 op gelij-
ke hoogte kwam. In het kader was de
thuisspeler een maatje te groot. In de
derde poulewedstrijd tegen Antonio
Montes kwam Swertz alleen in het libre
in de problemen. Door deze resultaten
eindigde de thuisfavoriet als poulewin-
naar. In poule B won Pavel Böhm ook
elf van de twaalf setjes. De Tsjech moest
alleen in het libre een remise toestaan
aan Christoph Hilger, die de tweede po-
sitie voor zijn rekening nam. 

Slotdag vol verrassingen
Om 10.00 uur zondagmoren ging het
mis met Raymund Swertz. Hij miste in
de halve finale in het libre de acquit en
Christoph Hilger profiteerde optimaal
door in één keer naar de finish te snel-
len. Bij het 47/2 maakte Hilger in de
openingsbeurt 95 caramboles en dat
Swertz vervolgens meteen zijn 150 tref-
fers bij elkaar tikte, deerde de Duitser
niet. In de fraai aangeklede zaal van
De Matshoek speelden Andy de Bondt
en Pavel Böhm op de andere matchtafel
tegen elkaar. De Belg won het libre met
250-37 na twee beurten. Böhm haalde
in het ankerkader eveneens niet zijn ge-
bruikelijke niveau waardoor deze spels-
oort met 150-122 (7) ook een prooi
werd voor de zestienjarige De Bondt.
Daarmee waren Böhm en Swertz, de fi-
nalisten van 2008 en 2009, uitgescha-
keld. Hun plaatsen in het beslissende
duel werden nu ingenomen door Andy
de Bondt en Christoph Hilger. De Bondt
kwam na 3-0-23-3 tot slechts 29 caram-
boles in het libre. Hilger deed het beter
via 0-199-0-51. Andy de Bondt begon
eveneens in het 47/2 en kwam hier na
drie beurten tot een productie van 61
punten. Met een slotserie van 114
bracht de nieuwe Europese kampioen
Christoph Hilger ook deze spelsoort op
zijn naam. 
Naam Nat MP Libre Kader Prop
1. Christoph Hilger DE 15 83.33 26.95 137.24
2. Andy de Bondt BE 13 79.15 21.53 122.22
3. Raymund Swertz NL 13 75.00 75.00 225.00
3. Pavel Böhm CZ 11      112.42 19.72 151.87
5. Quentin Perrod FR 4 23.00 10.00 43.00
6. Antonio Montes ES 2 47.41 9.42 66.27
7. Michael Voegtlin CH 2 5.00 9.00 23.00
8. Gregor Karner AT 0 10.45 4.08 18.62  

Nieuwe openingstijden

Verhuizing Van Esch Biljarts 
van Deurne naar Asten
Biljartspecialist Van Esch Biljarts is, na
34 jaar in Deurne gevestigd te zijn ge-
weest, per 1 juli 2009 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 golf-
biljarttafels. Ook het onderhoud aan de-
ze tafels wordt door Van Esch Biljarts
verzorgd. 
Dit gaat van het leggen van nieuwe la-
kens tot het restaureren van de tafels
door bijvoorbeeld het vernieuwen van
de rubbers en profielen of het aflakken
van de bovenbanden.
Erwin Rutjens 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 afrondende
werkzaamheden plaats en de open dag
wordt nog bekendgemaakt.

Gewijzigde openingstijden
Klanten kunnen er 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-mail-
adres zijn ongewijzigd.
Telefoon: 0493-313118
Website: www.vaneschbiljarts.nl 
E-mail: info@vaneschbiljarts.nl.

Nestor Ceulemans
smaakmaker bij bekerfinale
Vervolg van de voorpagina

Ook het team van Snellen Recycling
heeft zich evenals vorig jaar geplaatst
voor deze eindstrijd en zal naast de al
eerder genoemde Roland Forthomme
uitkomen met Peter Ceulemans, Jan Ar-
nouts en Harrie van de Ven. De ogen
zijn ook gericht op streekfavoriet Frans
van Kuyk, die samen met Raimond
Burgman, Frédéric Caudron en Ray-
mond Ceulemans het Crystal Kelly team
vormen. Ook de jeugdige Hagenees
Glenn Hofman, die voor Verbrugge Ter-
minals aan tafel komt heeft het afge-
lopen seizoen bewezen de grote jon-
gens niet te schuwen. Al met al, belooft
het een geweldig spektakel te worden. 
De wedstrijden, die op Eureka tafels ge-
speeld worden, beginnen donderdag-
middag 20 mei om 13.00 uur.
Zondag 23 mei worden de finales ge-

speeld. Gelijktijdig met de bekerfinale
wordt ook een woon- en lifestylebeurs
gehouden. Het is ook mogelijk speciale
gecombineerde arrangementen te boe-
ken. 
Meer informatie op 
www.driebanden.com en 
www.beursrijsbergen.nl

Poule indeling
Poule A
1 Delta-Fast   Sluiskil
2 Snellen Recycling  Zundert
3 Dekker Keukens  Utrecht
4 A1 Biljarts   Apeldoorn

Poule B
1 Crystal Kelly  Waalwijk
2 Van Donge & de Roo  Barendrecht
3 Twente Visie  Haarlo
4 Verbrugge Terminals  Sluiskil

Van 7 t/m 9 mei in Brugge

Europees kampioenschap voor
jeugdteams
Bij de Koninklijke Brugse BC aan de
Diksmuidestraat 3b in Brugge wordt
van 7 t/m 9 mei het europees kampi-
oenschap voor jeugdteams gehouden.
Nederland, België en Frankrijk nemen
met twee formaties deel. Duitsland en
Tsjechië elk met één. Zowel Horna als ’s-
Hertogenbosch zullen Nederland ver-
tegenwoordigen. Voor Horna komen
aan tafel; Hidde Lub, Dennis Groot en
Sam van Etten. ’s-Hertogenbosch zal
aantreden met Dirk van Buuren, Jordy
Kanters en Sven van Lokven. Er zal wor-
den aangevangen met twee poules van

vier teams. Dagelijks beginnen de wed-
strijden om 10.00 uur.

Poule A
B.C. Op de Meir België
Elfbein Höntrop 1968 eV Duitsland
BC Tergnier Frankrijk
‘s-Hertogenbosch Nederland

Poule B
TJ Ujezdecek Tsjechië
BV Horna Nederland
KBC Zanzibar Leuven België
L’hay les Roses Frankrijk
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Bandstoten 2e klasse 14-16 mei

NK op vier biljarts in Gorredijk
BC Gorredijk ontvangt op vrijdag 14
mei in haar fraaie nieuwe biljartcentrum
om 18.30 uur de acht deelnemers en
de arbiters van het district Friesland. In
de tweede klasse bandstoten zijn de
moyennes van 2.30 tot 3.50 en de du-
els gaan over 75 caramboles. Op vrij-
dag is de aanvang 19.00 uur en er
wordt dan op vier biljarts gestreden. De
derde ronde is zaterdag om 12.00 uur
terwijl op zondag sessie zes om 11.00
uur van acquit gaat. Anton Slof uit Ter
Aar heeft zich met een gemiddelde van
4.04 als beste weten te kwalificeren.
Alex ter Weele uit Losser, ook bekend
van het Artistiek, bezet met 3.31 de
vierde positie. 

Nummer vijf Berend Grave speelt op
bekend terrein want hij werd in dezelf-
de locatie gewestelijk kampioen. De als
achtste geplaatste George Ruymbeeck
heeft een lange reis voor de boeg want
hij woont in België. 
Het biljartcentrum is gevestigd aan Leits-
wei 17 te Gorredijk. 
Naam Plaats Vereniging Gem
1. Anton Slof Ter Aar Harago 4.04
2. Cock Florie Vianen BV Vianen 3.45
3. Leon Keulen Hoensbroek La Plaza 3.33
4. Alex ter Weele Losser Pomerans 1928 3.31
5. Berend Grave Coevorden Phoenix 3.27 
6. Theo van Dinther Oss SOKO 3.16
7. Jan Visser Egmond aan Zee Onder Ons '67 3.13
8. George Ruymbeeck De Klinge (B) De Troubadour 3.07

Libre hoofdklasse 8 en 9 mei

NK jeugd  in Zwolle
Zwolsche Biljartclub organiseert 8 en 9
mei deze nationale finale in De Buiten-
sociëteit aan Stationsweg 44 te Zwolle. 

In de hoofdklasse gaan de moyennes
van 7.00 tot 11.00 en de partijlengte is
180 caramboles. 
De aanvang is op zaterdag 8 mei om
10.30 uur. 

Naam Plaats Vereniging
1. Luke Arends Hengelo De Veemarkt
2. Jean-Paul Schipper Zeist Gelre
3. Joey Kremers Mill ABC 't Töpke
4. Ferry Jong Zwaagdijk West NHD Borden Appel
5. Raymon Groot Hoogwoud Horna
6. Jeffrey Lenaers Beverwijk Onder Ons ’67
Res. 1. Sam van Etten Schermerhorn Horna
Res. 2. Sven van Lokven Rosmalen BV Rosmalen
Res. 3. Sem Heijmans Rosmalen BV Rosmalen

Teams MN op 15 en 16 mei

Programma gewestelijke finales
Op 15 en 16 mei vinden de geweste-
lijke finales plaats van afdeling 1 en 2
Midden-Nederland. 
In afdeling 1 wordt met zes teams op
vier biljarts gespeeld. Afdeling 2 telt vijf
teams op drie tafels. 
Klasse afd. 1 Speellokaal Plaats
A Biljartcentrum Sloterdijk Amsterdam
B1 Biljartzaal BV Leusden Leusden
B2 Biljartcentrum Sloterdijk Amsterdam
C1 Biljartcentrum 't Gooi Hilversum
C2 Almere '83 Almere Stad
C3 Biljartcentrum Carambole Rumpt

C4 Biljartcentrum Sloterdijk Amsterdam
C5 Biljartzaal Brand Veenendaal
Dames Biljartzaal OGB Bussum
Klasse afd. 2 Speellokaal Plaats
A Biljartcentrum Sloterdijk Amsterdam
B1 Biljartcentrum Arnhem Arnhem
B2 Het Wapen van Eerschot Sint-Oedenrode
C1 Café-zaal 't Fabeltje Oss
C2 Sportfoyer De Hazelaar Rosmalen
C3 Biljartcentrum Klein Verzet Ede
C4 Café Germenzeel Germenzeel
C5 La Zambomba Nijmegen
Dames Zalencentrum Verploegen Wijchen

Gewest Midden-Nederland 

Finale jeugdteams bij De Hazelaar
in Rosmalen
Op zaterdag 8 en zondag 9 mei staat
De Hazelaar in Rosmalen in het teken
van de finale voor jeugdteams van het
gewest Midden-Nederland. De acht
deelnemende teams zijn onderverdeeld
in twee poules van vier. De nummers 1
en 2 van elke poule spelen de kruisfina-
le, gevolgd door de wedstrijden om de
plaatsen vijf t/m acht. 
Daarna wordt er gespeeld om de derde
en vierde plaats. Als klapstuk volgt de fi-
nale. De prijsuitreiking is gepland om
17.00 uur. 
Zowel zaterdag als zondag begint men
om 10.00 uur. 
De plaats van handelen is: Sportfoyer

De Hazelaar, T.M. Kortenhorstlaan 6,
5244 GD Rosmalen.

Deelnemende teams
Poule 1
ABC Zeeland 1
Swibi
BV Rosmalen 2
De Kromme Keu

Poule 2
BC Zeeland 2
Germenzeel 2
De Jol
Leusden 1

NK driebanden 2e klasse jeugd

Joey Kremers succesvol in Hoogeveen

Foto: Van rechts naar links nummers 1 t/m 6.
Na vier ronden had Joey Kremers uit
Mill de leiding met acht punten en
0.532. Kay Arends volgde met 0.516
op één punt en Brian Duvalois (0.563)
was toen derde met zes punten. In de
slotronde behield Kay Arends titelkan-
sen want de speler van De Veemarkt
versloeg Jim van der Zalm met 25-16 na
38 beurten. Brian Duvalois schakelde
zichzelf uit door met 16-25 (38) te ver-
liezen van Mike Nijman. Luke Arends,
de broer van runner-up Kay, kon Joey
Kremers van de titel houden als hij hem
versloeg. Het werd een spannende par-
tij waarbij Kremers met 25-23 na 43
pogingen het Nederlands kampioen-
schap binnenhaalde. Brian Duvalois
zorgde via 1.136 voor de veruit beste
partij. Luke Arends realiseerde met zes
caramboles de hoogste serie.    
De organiserende vereniging HBC te-

kende alweer voor het 25e NK in Hoog-
eveen. Er was een bittere bijsmaak om-
dat vier van de zes deelnemers, on-
danks een verzoek daartoe, geen arti-
kel hadden aangeleverd voor het pro-
grammaboek. 
De 170,00 euro die HBC had uitgetrok-
ken voor een gezamenlijke maaltijd,
was eveneens niet besteed aan dezelf-
de vier spelers. Zowel bij het program-
maboek als de maaltijd toonden alleen
de broers Arends uit Hengelo belang-
stelling. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Joey Kremers ABC 't Töpke 8 0.542 4
2. Kay Arends De Veemarkt 7 0.541 5
3. Brian Duvalois De Jol 4 0.534 5
4. Luke Arends De Veemarkt 4 0.489 6
5. Jim van der Zalm 't Groene Hart 4 0.427 4
6. Mike Nijman 't Groene Hart 3 0.531 4
Toernooigemiddelde: 0.510.

IN MEMORIAM KLAAS HENDRIKSEN

Met veel verdriet hebben wij moeten
vernemen dat onze voorzitter Klaas
Hendriksen op vrijdag 9 april 2010
op 46-jarige leeftijd is komen te overlij-
den. Dit als gevolg van een kort, maar
zeer hevig ziekbed.
Klaas heeft zeer veel voor de biljart-

sport betekend. Vooral de laatste jaren
als voorzitter van biljartvereniging Kort
Oisterwijck. Hij heeft hier onder ande-
re het driebandentoernooi op de kleine
tafel verder opgezet zoals het nu is.
Ook het koppeltoernooi op de grote ta-
fel is in de tijd van een paar jaar ge-
groeid tot een evenement waaraan
ook enkele nationale topbiljarters deel-
nemen. Klaas was eveneens een drijf-
veer achter de feestavonden van de
vereniging. Tevens was hij een grote,
maar stille kracht bij de Fleuren Ran-
king Cup.
Ook als biljarter heeft Klaas de nodige
prestaties geleverd. Vorig jaar is hij
zelfs gepromoveerd naar de volgende
klasse bij het driebanden op de grote
tafel. Helaas heeft hij dit niet meer mee
mogen maken.
In Klaas hebben wij een dierbare, zeer
gewaardeerde voorzitter, biljartlief-
hebber en vriend verloren.
Bestuur biljartvereniging Kort Oister-
wijck, Doornenburg.

Cock Florie oppermachtig in Maarsen
Biljartvereniging Apollo organiseerde
op 10 en 11 april de regiofinale twee-
de klasse bandstoten van Midden-
Nederland afdeling 1. Bij Wijkcentrum
’t Schuurtje was Cock Florie van BV Vi-
anen oppermachtig en won alle partij-
en. 
Willem Bakker eindigde met twee pun-
ten achterstand in zijn kielzog.

Naam Vereniging Punt Moy H.S
1. Cock Florie BV Vianen 14 3,45 21 
2. Willem Bakker Garderen 12 3,31 20 
3. Ramon Drost Zwarte Paard 8 3,11 21
4. Roland Bakker Garderen 7 2,73 19
5. Gert Glazemaker G.. v. Amstel 6 2,51 17
6. Hans Visser Noord Brabant 4 2,74 14
7. Glenn Indallal De Jol 3 2,40 14
8. Ruben van Hetten IN3N 2 2,34 14
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Gewest Zuid-Nederland afd 2

Teamfinales op 8 en 9 mei
De strijd om plaatsing voor het NK vindt op zaterdag 8 en zondag 9 mei plaats.

Klasse C1 op 8 mei
In 't Huukske aan Kerkstraat 76 te Hapert.
Teams: De Ster, De Peel, Op de Bosch en Layani Cues/Van der Lee.

Klasse C2 op 8 mei
In café-biljartzaal Van Tienen aan Kaldenkerkerweg 19 te Tegelen.
Teams: Ambiani, Maasbree, Nazareth en Oase.

Klasse C4 op 8 mei
In De Greune Mert aan Diepstraat 31 te Eijsden.
Teams: ’t Trefpunt (Diessen), Maasoever, Klavertje Vier en Holtum.

Klasse C5 op 8 mei
In Camping Hengeland aan Hengeland 10a te Afferden (Lb).
Teams: De Zwaan, 't Pleintje, Maarland en Munstergeleen.

Dames op 8 mei
In café De Mixx aan Bogardeind 112 te Geldrop.
Teams: Sibbe en districtsteams van Kempenland, Venlo en Maastricht.

Klasse B2 op 8 mei
In La Plaza aan Markt 2 te Hoensbroek.
Teams: ELDO Druk, Bascule, De Keizer en Touché

Klasse A op 9 mei
In De Burght aan Burghtstraat 11a te Maastricht.
Teams: BSV, Oudenbosch en DBA.

Klasse B1 op 9 mei
In Aux Arcades aan St. Annalaan 11 te Maastricht.
Teams: Ambiani, Halfweg, Keer en La Plaza.

Klasse C3 op 9 mei
In De Oase aan Bachstraat 51 te Sittard.
Teams: EMM, Jordaan, Maarland en Wolfrath.
De Landsfinales zijn van 25 tot en met 27 juni in Nieuwegein. 

Klasse B2 district Zuid-Limburg

Gep Janssen vlamt in districtsfinale 

Gep Janssen van Touché B2 uit Heerlen. 

De onlangs 79 jaar geworden Gep Janssen zorgde in de districtsfinale
voor een opmerkelijke prestatie. Zijn team Touché uit Heerlen versloeg ’t
Luip, dat voor de achttiende keer in de eindstrijd stond. 

Gep Janssen begon pas op zijn 74ste
jaar met biljarten en koos meteen voor
het driebanden. Zijn team, met Roger
Roberts en Roy Maessen, werd in de re-
guliere competitie pas in de laatste ont-
moeting tegen concurrent La Plaza kam-
pioen. Op zaterdag 10 april volgde de
apotheose. Touché wist de districtstitel in
de wacht te slepen door beide wedstrij-
den te winnen van ’t Luip (6-1 en 4-3).
Na zijn gebruikelijke twee borreltjes

won Gep Janssen de beslissende partij.
Zonder enige spanning speelde hij zijn
beste duel uit zijn nog “prille” carrière
en met een moyenne van 0.485 stelde
Gep het districtskampioenschap veilig.  
Op zaterdag 8 mei mag Touché tijdens
de gewestelijke finale bij La Plaza te
Hoensbroek proberen zich te plaatsen
voor de nationale titelstrijd in Nieuw-
egein. Een leuk doel voor de geboren
Utregter!

Open driebandentoernooi

Peter van der Heijden prolongeert
titel in De Mixx te Geldrop

Vlnr: Willy Smetsers (2) en Peter van der Heijden (1).      

In De Mixx te Geldrop werd voor de ne-
gentiende keer het Open driebanden-
toernooi georganiseerd. Met 78 deel-
nemers was men bijna volgeboekt en
nog altijd kon er een Geldropse win-
naar gehuldigd worden. Deze moge-
lijkheid zat er ook in 2010 in want titel-
verdediger Peter van der Heijden ont-
moette in de finale Willy Smetsers uit
Best. In het beslissende duel nam Van
der Heijden met een serie van zeven in
de veertiende beurt een 16-9 voor-

sprong. Smetsers kwam echter terug tot
17-17 (21) en even later nam hij via 19-
20 zelfs de leiding over. Thuisspeler Pe-
ter van der Heijden plaatste toen een
tussensprint met zeven caramboles in
twee omlopen en deze demarrage
bleek beslissend. 
In een goed gevulde biljartzaal verde-
digde Van der Heijden zijn titel middels
35-26 na 37 pogingen met succes. Vol-
gend jaar staat jubileumeditie twintig
op het programma.

District Kempenland klasse B2

ELDO-DRUKKERIJ SON viert 10-jarig
jubileum met dubbelklapper

Vlnr: Bart Richters, Jan Donkers (teamleider), René Sanders, Peter van der Heijden
en Jos Hooghuis. Helaas was Jan Jonkers door ziekte afwezig.

Het team van ELDO-DRUKKERIJ SON
eindigde als eerste in poule 1 van de
B2 klasse district Kempenland. In Ha-
pert bleef men vervolgens de winnaars
van de andere twee poules, De Drie Ei-

ken en Hotel Steensel 3, ook voor. De
succesvolle formatie, met als thuisbasis
café Dokus in Son, plaatste zich daar-
mee voor de gewestelijke finale op 8
mei bij La Plaza in Hoensbroek.

Bij B.I.O.S. kun je ongestoord en 
geconcentreerd spelen op één van 
de prima tafels. Kom zelf kijken 
en probeer ’t uit!

Sponsored by Blitz Optiek:
Ook voor speciale biljart-monturen.

De beste biljarts van
Barneveld e. .

I n fo : 0 6  4 7  3 0  0 2  5 0

S C H O U T E N S T R A A T  8 8 C  -  B A R N E V E L D
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Martinetplein 70 5751 KM Deurne
www.optiekvangool.nl

Tel.: 0493-313913 • Fax: 0493-322615
E-mail: info@optiekvangool.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

TOSCANA LICHTIDEE
VERLICHTING

KK aa tt tt ee nn bb uu rr gg   33 99   ••   DD rr uu tt ee nn   ••   TTee ll .. ::   00 44 88 77 -- 55 44 00 55 99 22
(( bb ii jj   dd ee   kk ee rr kk ))

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.

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

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

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!

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

GG EE WW OO OO NN
GG EE NN II EE TT EE NN

•speeltuin • biljart 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

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

Tel: +31(0)486 45 39 62

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

Maandag gesloten

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 

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

WWW.ZALENCENTRUM-BOELENS.NL
Raadhuisstraat 17 - 9648 JV Wildervank - Tel. 0598 - 612454

KNBB BILJARTCENTRUM
MET 3 BILJARTS 2.30X1.15

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

www.handelsondernemingvanmelis.nl

Breed assortiment van nieuwe en
gebruikte artikelen

Handelsonderneming Van Melis BV
Oude Molenweg 35-37

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



De Biljart Ballen, 14e jaargang, februari 2010 pagina 7

10e Open Biljarttoernooi
van rood 2010 te Mill

Van 1 juni t/m 26 juni organiseren Het Westerlaken en biljartclub De Wester voor de tiende keer het open
biljarttoernooi van rood over 20 beurten in De Wester aan Havikstraat 1 te Mill.
In de 1e ronde speelt iedereen 3 partijen op dezelfde dag. Ronde 2 en 3 via afvalsysteem. 
De finales worden op zaterdag 26 juni met poulesysteem gespeeld.
Het inschrijfgeld is 3,50 euro per persoon. Te voldoen bij aanvang van de 1e wedstrijd.

Er zijn 2 klassen.
B klasse van 0 tot 1,50 moyenne ( libre )
A klasse van 1,50 tot 3,00 moyenne ( libre )
Spelers met een libregemiddelde van 3,00 of hoger kunnen niet inschrijven.

De winnaar van de A klasse ontvangt de wisselbeker beschikbaar gesteld door Jan Willems
De winnaar van de B klasse ontvangt de wisselbeker beschikbaar gesteld door Frans Maas.
Bovendien ontvangen de nrs. 1 t/m 4 van beide klasse een waardevolle prijs.
Tevens is er een trofee in beide klasse voor de deelnemer met de hoogste serie.

De wedstrijden worden gespeeld van 1 juni t/m 26 juni, zowel ’s middags als ’s avonds. 
U kunt uw voorkeur aangeven bij opgave.
De finales (8 A en 8 B klasse spelers) zijn op zaterdag 26 juni.

Inschrijven en informatie t/m 20 mei telefonisch bij Frans Maas tel. 06-51390395
Inschrijven kan ook per E mail naar: frans.annemarie.maas@hetnet.nl
Of versturen naar Frans Maas Leeuwerikstraat 7,  5451 VC Mill
U kunt het opgavestrookje ook inleveren bij De Wester.

I.v.m. WK voetbal zullen er geen biljartwedstrijden vastgesteld worden op dagen dat het Nederlands elftal
voetbalt.
Opgavestrookje biljarttoernooi van rood 2010 in De Wester
..............................................................................................................................................................

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

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

Postcode .................................................. Woonplaats ...........................................................................

Telefoon .................................................................................................................................................

Libre-gemiddelde ....................................................................................................................................

Ik kan wel / niet ’s middags biljarten.

�

Bandstoten 2e klasse NON groep Zuid

Alex ter Weele op moyenne 
gewestelijk kampioen in Hengelo

Foto: Jan Roelofsen.

Met de slotronde voor de boeg had
Alex ter Weele in Hengelo (Gld) acht
punten en een moyenne van 3.50.
Naaste achtervolger Jan Hendriks be-
schikte eveneens over acht punten maar
moest genoegen nemen met 3.06. Paul
Wissink (4.16) en Gerard Waanders
(3.34) hadden beiden zeven punten en
nog zicht op de eerste plaats. De partij-
en Gerard Waanders tegen Jos Haar-
link, Jan Hendriks versus Paul Wissink
en Alex ter Weele tegen Richard de
Jong moesten de beslissing brengen.
Gerard Waanders bleef met 75-54
winst in zeventien beurten in de race.
Maar die hoop vervloog nadat Jan Hen-
driks na eveneens zeventien pogingen
via 75-53 te sterk bleek voor Paul Wis-
sink. Alle belangstelling ging toen uit
naar de verrichtingen van Alex ter Wee-
le, die uiteindelijk in 29 beurten won
van Richard de Jong: 75-46. Daarmee
werd Ter Weele met tien punten en een

algemeen moyenne van 3.31 op ge-
middelde gewestelijk kampioen. Jan
Hendriks sloot met eveneens tien punten
maar een eindmoyenne van 3.21 als
tweede af. Paul Wissink zorgde met
winst in negen beurten (8.33) voor de
kortste partij en middels 4.00 voor het
beste algemeen moyenne. Frank Huls-
hof tekende met 38 voor de hoogste se-
rie. Kampioen Alex ter Weele uit Losser
zal van 14 tot en met 16 mei in Gorre-
dijk deelnemen aan het Nederlands
kampioenschap. Tekst: Chris Jansen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Alex ter Weele Pomerans 10 3.31 18
2. Jan Hendriks De Keu 10 3.21 26
3. Gerard Waanders Gebr. Wateren 9 3.47 21
4. Paul Wissink Sport en Vriendschap 7 4.00 34
5. Frank Hulshof De Buck 6 3.71 38
6. Jos Haarlink De Kroon Groenlo 6 3.04 23
7. Richard de Jong Pomerans 6 2.70 17
8. Arie Wennekes Sport en Vriendschap 2 3.30 25
Toernooigemiddelde: 3.30.

Bandstoten 2e klasse gewest ZN afd 2

Leon Keulen heerst in Hapert
Na vijf van de zeven ronden had Leon
Keulen de titel al zo goed als binnen.
Hij beschikte toen over vier punten voor-
sprong en tevens het veruit beste alge-
meen gemiddelde. In de voorlaatste ses-
sie was Henk van der Leeden hem met
75-70 na negentien beurten als enige
de baas. De slotpartij tegen Leon Elbers
bracht Keulen middels 75-73 (31) op
zijn naam. Elbers realiseerde eerder
met 29 treffers de hoogste serie en toen
zette hij ook de kortste partij via 6.25
moyenne op het bord. 

Kampioen Leon Keulen uit Hoensbroek
gaat van 14 tot en met 16 mei naar het
NK in Gorredijk. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leon Keulen La Plaza 12 3.33 16
2. Henk van der Leeden 't Vrijthof Libre 8 3.01 21
3. Jacky Geerlings DBA 8 2.87 18
4. Cor de Ree De Ketsers 8 2.80 18
5. Jan Donkers De Koikarpers 8 2.72 16
6. Leon Elbers De Vriendenkring 6 2.92 29
7. Jac Hubens BVG 4 2.39 15
8. Wim van Tienen BC Tegelen 2 2.09 9  

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

Bij vereniging OVNA in Ommel

LOLAAR nederlaagtoernooi 2010
Het team van De Kroon uit Asten be-
haalde dankzij 108% een zege. Dit be-
tekent nu dat er drie formaties hebben
gewonnen en één vereniging onderuit
ging. Nadat titelverdediger Nooit Ge-
dacht eerder al een positief resultaat be-
haalde (111%), bleef ook De Bonte Kip
uit Asten-Heusden met 107% ook aan
de goede kant van de score. ESBC uit
Someren deed vorig jaar niet mee en
leed via 94% een nederlaag. Voorlopig
programma: 1 mei Steeds Vooruit Lies-

sel en 5 juni Vriendenkring Deurne. Zie
voor meer informatie of aanmelding
www.astensebiljartbond.nl en dan bij
toernooien aanklikken: Nederlaag LO-
LAAR/OVNA.

IN MEMORIAM 
ADRIAAN WELVAARTS

Op 4 april 2010 is Adriaan Wel-
vaarts op 66-jarige leeftijd plotseling
overleden. Welvaarts was bijna 25
jaar lid van biljartvereniging ‘t Vrijt-
hof Libre uit Oirschot. Vele jaren
speelde hij wedstrijden onder de
vlag van de KNBB. In de C3 klasse
van het district Kempenland kwam
Adriaan Welvaarts tijdens het sei-
zoen 2009-2010 nog 21 partijen uit
voor het team van 't Vrijthof Libre 2. 
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Geuzendijk 35, 6002 TA Weert
Telefoon: 0495 - 52 43 00
Telefax: 0495 - 54 71 28

www.blaakven.nl

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

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 KOENSDE KOENS
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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NK poolbiljart senioren

René Peeters meest succesvol in
SPC Woensel te Eindhoven

Twee nationale titels voor René Peeters.

Als debutant maakte René Peeters zijn
opwachting tijdens het NK poolbiljart
voor senioren. Na afloop bleek de Lim-
burger degene die met de meeste prij-
zen naar huis ging. Hij was goed voor
twee keer goud en eenmaal brons. Bij
het 10-ball ontbrak Peeters. De Opper-
heks had weer (bijna) alles onder con-
trole en mocht zich verheugen in een
steeds groter wordende belangstelling
met betrekking tot het aantal deelne-
mers. 

14.1
1. Thomas Peeters (EK)
2. David van Strepen
3. Martijn Woonings
3. René Peeters.  

8-ball
1. René Peeters (EK)
2. Sander Tetelepta
3. Gerrit Coort
3. Ronald van Adrichem

9-ball
René Peeters
2. Jacco Wieringa (EK)
3. Ronald van Adrichem
3. Martijn Woonings

10-ball
1. Ronald van Adrichem (EK)
2. Jacco Wieringa
3. Sander Tetelepta
3. Lennaert Speijker

Poolbiljart in de VAE

Niels Feijen verliest met 13-12 
in finale van het WK 8-Ball
Poolbiljarter Niels Feijen heeft de strijd
om de wereldtitel 8-Ball nipt verloren
van de Brit Karl Boyes. Boyes nam di-
rect de leiding en kwam 3-0 en 11-4
voor in een race naar dertien racks.
Maar de wedstrijd kantelde, Feijen
vond zijn goede break en kwam terug
in de wedstrijd met 11-9. Het eenen-
twintigste rack was opnieuw voor Boyes
en met een stand van 12-9 mocht hij
breaken voor de titel. De spanning
werd de Brit teveel en met nog twee bal-
len op tafel maakte hij een fout. Niels
Feijen greep zijn kans en schoot er koel-
bloedig drie racks overheen en bracht
zo de score op 12-12. Het kwam aan
op het laatste rack. Feijen zijn break
voor de wereldtitel pakte niet goed uit,
er viel geen bal in de pocket. De beurt
ging naar Boyes, die maakte geen fou-
ten meer en pakte het laatste rack en de
wereldtitel.
Feijen, The Terminator, behaalde de
eindstrijd door bij de laatste vier over-
tuigend met 10-6 van de Brit Darren Ap-
pleton, wereldkampioen 10-Ball 2008,
te winnen. Appleton was daarmee de
tweede wereldkampioen die Haagse
Feijen op weg naar de finale wist uit te
schakelen. Eerder in achtste finale ver-
sloeg Feijen in een ware thriller de Duit-
se grootheid Ralf Souquet. In de kwartfi-
nale was Niels met 10-6 veel te sterk

voor de Duitser Andreas Roschkowsky.
Huidji See uit Velp eindigde het toer-
nooi als zeventiende, hij verloor kans-
loos van de Duitser Ralf Souquet met
10-0. 
In 2008 wist Feijen zijn eerste WK fina-
le meteen te verzilveren en was daar-
mee de eerste Nederlandse poolbiljar-
ter die een wereldtitel aan zijn palmares
wist toe te schrijven. In 2008 was dit in
de discipline 14.1 (straight pool). 

Poolbiljart Rankings

Bart Houben winnaar A-Ranking
in SPC Woensel te Eindhoven 
De A-Ranking in SPC Woensel te Eind-
hoven is een prooi geworden voor Bart
Houben. In de finale versloeg hij Fred
Jansen met 7-4. Jansen kwam in de
eindstrijd nadat hij Keith Gonesh met 7-
6 nipt voor was gebleven in de halve fi-
nale. Houben schakelde toen Anthony
Cheung met 7-4 uit. Het opvallende van
de winnaar Bart Houben is dat hij niet
bij een club speelt, maar alleen op zijn
eigen tafel. 

Smit beste in GP De Gracht
Eerste werd hier Gilliano Smit die Aziz
Moussati met het kleinst mogelijke ver-
schil (7-6) aftroefde. Smit had bij de laat-
ste vier de jeugdige Marco Teutscher via
7-3 de weg versperd. Moussati zette
toen Stefan Sprangers met 7-6 opzij. Bart Houben. 

Van den Broek Biljarts Amsterdam
plaatst poolbiljart op cruiseschip

De MSC compagnie heeft Van den Broek Biljarts uit Amsterdam benaderd
voor het bouwen van een poolbiljart met een STABLE systeem voor op een
cruiseschip. Het schip, dat 3000 passagiers kan vervoeren, heeft een leng-
te van 293 meter, een breedte van ruim 32 meter en telt zeventien dekken.

Hoe is dat nu mogelijk, biljarten op een
deinend schip? De oplossing vond Van
den Broek Biljarts samen met Stable,
een bedrijf dat hydrolische  besturings-
systemen ontwikkelt en bouwt. Want om
bijvoorbeeld bedden, operatiekamers
of bowlingbanen waterpas te houden
werden ook hydrolische systemen ont-
worpen om alles stabiel te houden. En
zo kon onlangs op het nieuwe schip
ook het poolbiljart in gebruik worden
genomen.

Er werd een speciaal vervaardigd com-
putergestuurd systeem ontworpen, waar
Van den Broek een Anigré houten tafel
van 127x254 cm omheen bouwde.
Met speciaal vervaardigd plaatmateri-
aal in een wafelstructuur van Anigré.
Met een RVS omlijsting. Dit alles met
een 2,5 cm dikke leiplaat. Doordat er
een zeer ruime keuze is van de kleur
van biljartlaken, is er voor olijfgroen ge-
kozen. De hele ruimte waar het biljart
staat is van dezelfde materialen ver-

vaardigd als het biljart, waardoor het
één geheel vormt. Dit geeft een zeer
luxe uitstraling. Het biljart kan tot wind-
kracht vijf á zes voor 100% waterpas
blijven.

50.000 euro
Het poolbiljart kost samen met het
hydrolyse systeem zo’n 50.000 euro.
Door de ruime ervaring kan Van den
Broek Biljarts elk model tafel bouwen.
Niets is te gek. Zo hebben zij ook een
tafel gebouwd op een privé jacht die to-
taal was voorzien van suède/leer sa-
men met een zwart mahonie band. Ook
de drop pockets waren totaal bekleed
met een dun laagje leer.

“Wij zijn er als bedrijf erg trots op, dat
men ons heeft gevonden voor het ver-
vaardigen van biljarts op schepen. 
Samen met het bedrijf Stable vormen
wij een goed team” aldus een woord-
voerder van de Amsterdamse biljart-
bouwer. 

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

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

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Vierde 9-ball Paastoernooi

Marco Teutscher grijpt hoofdprijs in
Padoc te Woerden

Winnaar Marco Teutscher.    

Met de 18-jarige Marco Teutscher kreeg
het vierde Paastoernooi 9-ball bij Padoc
in Woerden een jonge winnaar. De spe-
ler van SPC Woensel uit Eindhoven re-
kende in de finale met kille 6-0 cijfers af
met Arno Hartman. Marco Teutscher
verdiende met zijn eerste plaats liefst
750,00 euro. Hij kwam bijna ongehin-
derd in de eindstrijd. Bij de laatste
zestien schakelde Marco Teutscher
tegenstander Gijs van Helmond met 5-1
uit. Geordi Sahilatua werd in de kwart-
finales met dezelfde cijfers opzij gezet.
De halve eindstrijd werd voor Teutscher
een 6-3 prooi tegen Mohammed Ha-
kim. Arno Hartman kwam in het beslis-
sende duel door vanaf de laatste zestien

op het nippertje te verslaan: Gilliano
Smit 5-4, Eric Huwae 5-4 en Anthony
Cheung 6-5. 

Koppel 10-Ball op tweede 
Pinksterdag
Padoc aan Hoge Rijndijk 3b te Woer-
den organiseert op 2e Pinksterdag voor
de tweede keer een koppeltoernooi 10-
ball. De eerste prijs is driehonderd euro
en prijzengeld bij maximaal 32 kop-
pels. Het inschrijfgeld bedraagt twintig
euro per koppel. 
Zaal open 11.00 uur en aanvang
12.00 uur. 
Voorinschrijven via info@padoc.nl.
Zie ook www.padoc.nl.

Eredivisie Zuid poolbiljart

Woensel trekt goede lijn door
Speelronde 15
Woensel – Thurston Rotterdam 2 5-2.
Marc Bijsterbosch kwam drie keer in ac-
tie. 
In het 9-ball versloeg hij Kaming Luong
met 9-2. Samen met Marcel Martens
bleek Bijsterbosch met 6-4 te sterk voor
Yang Man en Raymond Fabrie. In het
straight was Fabrie echter met 50-75
een maatje te groot. 
Marcel Martens won het straight wel
van Fabrie maar in het 8-ball toonde
Yang Man zich de betere. 
Daan van der Eerden haalde het tegen
Man met de hakken over de sloot (7-6).
Tim Jonkman kende geen pardon met
Kaming Luong: 9-3. 

Speelronde 16
SC Maastricht – Woensel 3-4. Marco
Teutscher blonk uit voor de Eindhovense
ploeg. Hij versloeg Michael Chou (7-9)
en John Haegmans (3-8). Bovendien
won hij het koppel met Ivar Saris via 4-
6 tegen Alex de Vries en Roy Gerards.
Saris zorgde voor de overige zege door
Alex de Vries met 15-75 af te troeven.
Marc Bijsterbosch trok tegen De Vries
en Gerards aan het kortste eind. Ook
Saris bleek de mindere van Gerards en
dat was in het straight middels 75-31.
Op 8 mei vindt de gezamenlijke slot-
ronde plaats. Dat kan nog een mooie
slotdag worden gezien de geringe ver-
schillen in de eredivisie Zuid.  

Klasse B1 district Veluwezoom

DVS 1 uit biljartcentrum Arnhem kampioen

Na 25 wedstrijden ging de titel naar
het eerste team van vereniging DVS,
dat biljartcentrum Arnhem als thuis-

basis heeft. Op 15 of 16 mei vindt
daar ook de gewestelijke finale
plaats.

Vlnr: Gert Jan Esvelt, John van Kleef, Eric Eickhoff en Theo Scholten. 
Foto: www.biljartcentrumarnhem.nl

Eerste divisie driebanden poule 2

Dallinga-Polka Print stelt feest van
De Vrachtkar uit
Speelronde 18
In HCR Dallinga te Sluiskil speelde Dal-
linga-Polka Print naar een 6-2 overwin-
ning op W. van der Sanden. Marc
Roofthooft redde de eer van de gasten
uit Goirle, door tegen Dirk Vlerick
1.000 te spelen. BC de Liefhebber
speelde gelijk tegen Voituron. Therese
Klompenhouwer van het team uit Door-
nenburg zette daar 1.153 in de boe-
ken. 

Speelweek 19
Een week later kwam BC de Liefhebber
weer tot een puntendeling, deze keer
werd met Dallinga-Polka Print 4-4 over-
een gekomen. De kopmannen voerden
in Warmenhuizen een felle strijd. Uit-
eindelijk bleef Danny Breur met 1.451
voor op Mathieu Vlerick (1.258). BC
Capelle 1 kreeg een flinke opdoffer van
Particolare en verloor met 0-8. Wilco
van Wijk van Particolare was met
0.918 de beste speler. 

Speelweek 20
Dallinga-Polka Print liet kampioenskan-
didaat De Vrachtkar uit Reusel zweten.
Het resultaat van 4-4 leidde er toe, dat
De Vrachtkar het kampioensfeest moest
uitstellen. Patrick Vasseur haalde flink uit
tegen René Peters en bouwde in de eer-
ste negen beurten een 23-3 voorsprong
op. Hoewel het verder wat sprokkelen

werd, zegvierde Vasseur met 45-20 uit
44. De start van Mathieu Vlerick tegen
Johan Loncelle was met 9-13 uit 10 nog
hoopvol. Loncelle liep echter langzaam
maar zeker uit, om met een krachtig
eindschot in de laatste dertien pogingen
31 caramboles te maken. Resultaat: 21-
45 uit 29. W. van der Sanden ontving
in Biljartcentrum Bojangles in Goirle BC
Capelle en won met 6-2. Richard Ber-
kelmans zette voor de gastheren Tom
Paris met 1.730 buitenspel.

Richard Berkelmans

RPC Open

Jan Mous winnaar in Helmond

Op 18 april is er door de RPC een open
toernooi georganiseerd om nieuwe po-
tentiële poolers enthousiast te krijgen
voor deze sport. Er is in de regio Eind-
hoven en omgeving flink promotie ge-
maakt door de organisatie d.m.v. flye-
ren, nieuwsbrief, reclame, etc. Uiteinde-
lijk konden we 15 leden en 5 potentiële
leden verwelkomen op het evenement.
De start was om 12:15 uur met zowel
voor de leden als niet leden een 8-ball
toernooi op basis van dubbel knock-out
systeem. Alle spelers van de RPC uit de
diverse divisies speelden tegen elkaar.
Het spelniveau was goed te noemen.
Naast het 8-ball toernooi werd er ook
een speedpool gehouden. In deze
spelsoort ging het erom om in een kortst
mogelijke tijd alle speelballen in wille-
keurige volgorde te potten. De meeste
leden deden hieraan mee en de uitein-
delijke winnaar, Patrick Smolenaers,
klokte 1:20:18. Het toernooi is goed en
sfeervol verlopen. Was de spanning
niet op de pooltafel merkbaar dan was

deze wel bij de TV schermen om het
scoreverloop van het voetbal in de ga-
ten te houden.

De winnaars bij de niet-leden
1. Rob, Beker, Poolclinic voor 2 perso-

nen en het boek Road to Glory
2. Frank, Beker, schoonmaaksetje voor

de keu en het boek Road to Glory
3. Marc, Beker en het boek Road to

Glory        

De winnaars bij de RPC leden
1. Jan Mous € 75,00
2. Patrick Smolenaers (ex RPC-lid) 

€ 50,00
3. Thijs van Kessel € 37,50
4. Paul de Kleine € 25,00
5.  Lex Wellens € 12,50
6. Ramon Allard € 12,50
Bij deze dank aan de bediening van
All-in entertainment centre Snookertown
voor inzet en service. Mede door hun
enthousiasme is deze middag erg ge-
slaagd. Het volgende RPC toernooi (9-
ball individueel) staat gepland op zon-
dag 16-5 bij SPC Woensel.        

Winnaar Rob bij de niet-leden

Winnaar Jan Mous bij de RPC leden
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Energieweg 17-19 
Gemert 

Tel. 0492-343054
www.petervandelaar.nl

R.A.S

Het adres voor

Europese 

auto-onderdelen

Nieuw & gebruikt

Actie voor Doe Een Wens stichting Nederland

Biljartmarathon Helene van Aarle
van 27-29 augustus in Schijndel

Iedereen die in die 40 uur wil biljarten te-
gen Helene voor de Doe Een Wens stich-
ting, kan zich opgeven. Het veertig uur
biljarten begint op 27 augustus om
22.00 uur en eindigt op zondag 29 au-
gustus om 14.00 uur. Wilt u graag uw
steentje bijdragen geef u dan op! Elk half
uur dat u tegen haar biljart is € 10.00.
Namens Eureka Biljarts uit Berlicum heeft
Harry Mathijssen Eureka biljarttassen ge-
schonken van € 40,00 per stuk voor de-
gene die in de nacht van zaterdag op
zondag komt tussen 03.00 en 07.00
uur. Dick Jaspers en Jean van Erp hebben
toezeggingen gedaan, voor zover hun
agenda dat eind augustus toelaat. 

Ook belangstellenden die niet willen bil-
jarten maar toch hun steentje willen bij-
dragen en willen meemaken hoe Helene
van Aarle de veertig uur haalt, zijn meer
dan van harte welkom. Elke euro die ze
krijgt, kan een kind voor 1 dag gelukkig
maken. Voor informatie of opgave, neem
dan contact op met de speellocatie. 
Dit is café-zaal De Kikvorsch aan Bosweg
120 te Schijndel en het telefoonnummer
van uitbaters Pieter en Farah de Jong is
073-5475187.

Doe Een Wens vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met
een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens heeft
op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen met een levensbedrei-
gende ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die vanwege hun
ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Zie voor meer
informatie de site www.doeeenwens.nl. Met als doel om geld in te zame-
len, heeft Helene van Aarle van 27 tot en met 29 augustus een biljartma-
rathon georganiseerd.

Helene van Aarle. Foto: Henry Thijssen.

Libre hoofdklasse

Jeroen de Vries ongeslagen naar
Nederlandse titel in Losser

Het was druk en warm zondag 25 april in Losser. Het centrum van Losser
was het middelpunt van Oldtimers, kunst en muziek. De vlindermarkt noe-
men ze het daar. Grand Café Smit, ook in het centrum van Losser gelegen,
was voor de vijfde keer op rij gastheer van een Nederlands kampioen-
schap biljarten. De hoofdklasse libre klein. En daar was het niet alleen
druk en warm, maar vooral ook spannend! De organiserende vereniging
Pomerans kreeg een bloedstollende finale met Jeroen de Vries uit Veldho-
ven en Armand Haveman uit Kampen als hoofdrolspelers. 

Haveman moest winnen om voor de titel
in aanmerking te komen terwijl De Vries
aan een remise genoeg had. De ruim
twee uur durende finalepartij kende een
thrillerachtige ontknoping, waarbij door
beide spelers eenvoudige ballen wer-
den gemist. Dit deed Armand Haveman
als laatste met nog drie caramboles te
gaan, waarna Jeroen de Vries zijn ze-
nuwen voor de laatste vijftien carambo-
les onder controle kon houden en onder
ovationeel applaus de Nederlandse titel
bemachtigde. Beide spelers hadden al
eerder in het toernooi aangegeven tot
de beste deelnemers te behoren gezien
de hoogste serie van 112 voor  Have-
man en de kortste partij in vier beurten
voor De Vries. De lokale favoriet Gerrit
de Jong kende een ongelukkige start.
Bondsofficial Gerrit van de Put verzorg-
de samen met Ben Veger, voorzitter van
de organiserende vereniging, de prijs-
uitreiking, waarbij beide heren van de
gelegenheid gebruik maakten om in te
gaan op de huidige ontwikkelingen
binnen de biljartsport. 
Jeroen de Vries bedankte uit naam van

de spelers terwijl Fred Dekker namens
de arbiters het woord voerde.
Tekst: Jan de Haan, secretaris BV Pome-
rans 1928, Losser.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jeroen de Vries De Toerist 12 13.84 101
2. Frans Koolen Swift ’71 8 13.78 84
3. Armand Haveman KBC 1911 8 13.78 112
4. René Miedema De Kennemer 8 9.52 63
5. Gerrit de Regt De Kade 8 8.61 70
6. Frits Willemsen Gelre 5 8.66 81
7. Gerrit de Jong EGB 4 12.42 104
8. Joop van Veen Anti Poedel 3 8.14 45
Toernooigemiddelde: 10.77.

Achter vlnr: Gerrit de Regt, Frans Koolen, Frits Willemsen en René Miedema.
Voor vlnr:  Gerrit de Jong, Armand Haveman, Joop van Veen en Jeroen de Vries.
Foto: Dick Maalderink. www.pomerans1928.nl.

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Play-offs klassiek Duitsland youreventlive.nl 8-9 mei
Bekerfinale driebanden Rijsbergen ?? 21-23 mei
NK snooker biljart.tv 24 mei
NK poolbiljart biljart.tv september
NK Masters driebanden biljart.tv september
EK jeugd driebanden Hoogeveen biljart.tv 17-19 september
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op biljart.tv en youreventlive.nl

Live volgen NK’s  
Voor het live volgen van alle ronden en tussenstanden NK’s, maar dan zonder
livebeelden: zie www.knbb-pk.nl/uitslagen.php. Daar staan ook de gegevens
van nationale voorwedstrijden.

EK bandstoten in Spanje

Wolfgang Zenkner grijpt titel

In de Spaanse plaats Linars Del Valles
werd het EK bandstoten beslist in het af-
sluitende duel tussen Wolfgang Zenkner
en Xavier Gretillat. Na negen beurten
mocht de Duitser zich via 150-42 over-
tuigend laten kronen. Zenkner, speler
van kampioen eredivisie topteam Cu-
bri/Etikon, won eerder al het WK band-
stoten en ook de Duitse titel in deze
spelsoort. De Zwitser Gretillat had in de
kwartfinale Michel van Silfhout uitge-

schakeld. Van Silfhout was samen met
René Tull als enige Nederlanders bij de
laatste acht gekomen. Tull verloor toen
van Alain Remond. Jean-Paul de Bruijn
werd bij de laatste zestien verrassend
uitgeschakeld door Johann Petit. Ray-
mund Swertz boog toen voor René Tull.
Harrie van den Boogaard  moest in zijn
poule van het hoofdtoernooi genoegen
nemen met een derde plek. Gert van
Beek eindigde als vierde in zijn poule. 

De zes Nederlandse deelnemers.   

www.biljartpoint.nl
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Bedrukte
Biljarthandschoenen

Origineel idee voor b.v. Uw vereniging, 
  Uw lokaal of centrum. Wij drukken 
 Uw (bedrijfs)naam, logo, tekst, enz...

- Zeer kleine aantallen zijn mogelijk
- Meerdere kleuren op voorraad
- Voor zowel linker- als rechterhand

Voor bestelling en info, bel de bestellijn:

024-3482630

Hier Uw
Logo of Tekst

Kader poule 5

Touché grijpt de titel

Kampioen Touché. 

Speelronde 19
Zaal Verploegen 2 – Rosmalen/De Ha-
zelaar 3 0-8. Gert-Jan Veldhuizen scoor-
de 260 caramboles na zeven beurten
en daarbij was een serie van 101.
Teamgenoot Theo Hendriks stond na ne-
gen beurten aan de finish van 120 tref-
fers. DOS '71 – Touché 4-4. Harold Me-
gens vertrok met de winst na 140 uit 9. 

Speelronde 20
Rosmalen/De Hazelaar – Zaal Verploe-
gen 2 4-4. Dennis Polman haalde uit
met een moyenne van 44.00 en reeks
van 107. Touché – Wapen van Liempde
8-0. Kopman Otto Exters hoefde maar
vier keer naar het biljart voor zijn 170
punten. Harold Megens realiseerde
honderdveertig uit zeven. 

Speelronde 21
Rosmalen/De Hazelaar 2 – Brand 2-6.
Theo Korsten redde de eer met 170 ca-
ramboles na acht omlopen. NGTR –
Touché 4-4. André van Wanrooy klopte
Otto Exters middels 170-39 (5). DOS
'71 – Rosmalen/De Hazelaar 4-4. Gert
den Teling bleek via honderd treffers na
negen pogingen succesvol.

Speelronde 22 
Rosmalen/De Hazelaar – Wapen van
Liempde 4-4. Dennis Polman bleef Hen-
ry van Dijk nipt met 220-191 na vijf
beurten voor. Karel Dekkers trok met

141-170 na negen pogingen aan het
kortste eind tegen Ton Rovers. Touché –
Rosmalen/De Hazelaar 2 6-2. In deze
kampioenswedstrijd in 't Fabeltje te Oss
bleven Piet de Jongh, Peter van Venrooij
en Harold Megens aan de goede kant
van de score. Het verlies van Otto Ex-
ters tegen Paul van de Wouw kon de
pret voor Touché niet drukken.

Driebanden klein bij Thekes

Grote Prijs van Herpen prooi voor
Bernd Ouwens
Van 29 maart tot en met 3 april werd
de Grote Prijs van Herpen driebanden
klein gespeeld met maximaal 96 biljar-
ters in zaal Thekes. Altijd zijn er spelers
die favoriet zijn en er in de eerste ronde
al uit gaan, zo ook dit jaar weer. Goe-
de biljarters zoals Ton de Keijzer, Gerrit
van Lent en Hendrik van der Heyden
sneuvelden al in dit stadium. In de twee-
de ronde (beste 32) haalden Chris Mee-
gens, Mari Bloemers, Berna Jeurissen,
Frits Radema, Geert-Jan Manders en Jur-
gen de Ruyter ongeslagen de laatste
zestien. Zij werden aangevuld met o.a.
een verrassende Nico van Leuken, Theo
Gijsbers en Miranda van Bakel. De laat-
ste zestien spelers kwamen in de derde
ronde in vier poules van vier, waarvan
de nummers 1 naar de finale gingen.
Helaas sneuvelden ook nu weer grote
spelers, o.a. Jurgen de Ruyter, die een
fantastische Geert-Jan Manders in vorm
trof met 11 beurten en 21 caramboles.

De beste vier deelnemers waren dit
keer: Frits Radema, Geert-Jan Manders,
Bernd Ouwens en Mari Bloemers. De lo-
ting koppelde Bloemers en Ouwens aan
elkaar. Manders trad aan tegen  Rade-
ma. In de halve eindstrijd won Geert-
Jan Manders overtuigend van Frits Ra-
dema en Bernd Ouwens was te sterk
voor Mari Bloemers. In de strijd om de
derde plaats versloeg  Bloemers ver-
diend Radema. De finale was een boei-
end gevecht. Bernd Ouwens 19 treffers
en Geert-Jan Manders 21 caramboles.
Een sterke Ouwens was dit keer de
beste en zegevierde overtuigend. De or-
ganisatie kan terugkijken op een zeer
geslaagd toernooi met veel spannende
partijen, met dank aan het biljartlokaal
Thekes. 
Hoogste serie Geert-Jan Manders ne-
gen treffers. Kortste partij Niels Dekkers
tien beurten en zeventien caramboles.
Tekst: Dick van Wely.

Vierde divisie driebanden poule 9

BC Arnhem 3 deelt met The City/Dibo
Speelronde 18
Orderbos – Biljarts Hekerle Veemarkt 0-
8. Marc van den Burg bleef met 0.612
iedereen voor. MTN3 Accountancy en
Advies – HCR Prinsen 2 4-4. Hier was
het Arjan Houwers die eveneens 0.612
realiseerde. DBL Holland Mineraal 3 –
Boeve 4-4. Bennie Workel maakte één
carambole te weinig. BC Arnhem 3 –
The City/Dibo 4-4. Voor de bezoekers
realiseerde kopman Van de Sman
0.731.  

Speelronde 19
Boeve – MTN3 Accountancy en Advies
0-8. Edwin Brouwer scoorde namens de
gasten 0.645. HCR Prinsen 2 – BC Arn-
hem 3 6-2. Arno Klaassen was namens
de Arnhemmers middels 0.625 de
beste. The City/Dibo – De Vrijbuiters 4-
4. Van de Sman 0.697 en Pieters

0.606  hielden de punten in eigen huis.
Excelsior – Biljarts Hekerle Veemarkt 6-
2. Hans Slager produceerde een fraaie
serie van negen. Manfred Hekerle red-
de met 0.641 de eer van de koploper.
DBL Holland Mineraal 3 – Orderbos 2-
6. Jan Vreeman verloor ondanks een
reeks van zes. 

Speelronde 20
BC Arnhem 3 – Boeve 0-8. Biljarts He-
kerle Veemarkt – Pelikaan 4-4. Marc
van den Burg 0.714 en Edwin Reintjes
0.666 wonnen. Als u dit artikel leest, is
er een reële kans dat Biljarts Hekerle
Veemarkt al kampioen is. MTN3 Ac-
countancy en Advies – DBL Holland Mi-
neraal 3 6-2. Edwin Brouwer scoorde in
eigen huis 0.689 en serie van acht. Bij
de bezoekers redde Jan Vreeman via
0.681 de eer.      

Eerste divisie driebanden poule 1

Wim van Cromvoirt haalt uit met 1.800
Speelronde 18
Melody Amber had in Castle City te
Waalwijk geen enkele moeite met rode
lantaarndrager Constructor Staalbouw.
Ferdi de Bruijn liet 1.451 noteren, ter-
wijl Wim van Cromvoirt met 1.607
Henk Lub overklaste. Eekhoorn 1 liet
een kostbaar punt verloren gaan tegen
Darten-Biljarten.nl. en speelde gelijk.
Eddy Willems en John Roovers zorgden
voor de winst aan Oosterhoutse zijde. 

Speelronde 19
De Distel Biljarts moest delen met Construc-
tor Staalbouw en zag alleen Henriek Hane-
graaf boven de 1.000 eindigen. 

Speelronde 20
Melody Amber bleef ondanks fikse tegen-

stand van De Distel Biljarts met 5-3 toch
aan de goede kant van de score. Ferdi de
Bruijn (1.285) versloeg Kay de Zwart en
Jos Bongers speelde gelijk tegen Jack van
Peer. 
Wim van Cromvoirt haalde flink uit en
speelde met een gemiddelde van 1.800
in 25 beurten naar een 45-18 overwin-
ning op Bert van Manen. Weer moest
Eekhoorn 1 een punt prijsgeven, door te-
gen Corfu 4-4 te spelen. 
Het waren Eddy Willems en John Roovers
die wederom voor de punten zorgden.
Adrie Demming had aan 1.023 niet ge-
noeg om Michel van Camp(1.071) voor
te blijven. 
Constructor Staalbouw kon het niet red-
den tegen Duotrans Spec. Transport en
verloor met 2-6.
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Dick Jaspers wint World Cup 
Zuid-Korea

Dick Jaspers heeft tijdens de tweede
World Cup Driebanden van dit seizoen

laten zien dat hij weer in grootste vorm
is. Na zijn overtuigende zege op de
AGIP Billiard Masters heeft hij het
World Cup toernooi in het Zuid-Kore-
aanse Suwon gewonnen.
Jaspers bereikte de finale na overwin-
ningen op de Japanner Tadashi Machi-
da, de Turk Lüfti Cenet, de Belg Eddy
Merckx (kwartfinale) Tayfun Tasdemir
(halve finale). In bijna alle partijen haal-
de Neerlands roem een gemiddelde
van boven de 2.000
In de finale tegen de regerend wereld-
kampioen Filipos Kasidokostas uit Grie-
kenland speelde Jaspers een gemiddel-
de van 2.222 en wist af te sluiten met
een 3-2 winst. Hij pakte daarmee niet
alleen de titel van de tweede World
Cup van dit seizoen maar nam ook de
eerste positie op de wereldbekerran-
king van de Zuid-Koreaan Kim Kyung-
Roul over.
Eerder was het Glenn Hofman niet ge-
lukt om de single knock-out fase (laatste
32) te behalen. Hofman werd in zijn
groep tweede achter Tadashi Machida.

Jaspers nu eerste op wereldbeker-
ranking

Vierde divisie driebanden poule 8

Veel punten voor Den Mariënberger  
In speelronde achttien deelde Den Ma-
riënberger de buit met een onvolledig
Steenwijk. Hekkensluiter TMA Coevor-
den werd vervolgens met 0-8 verslagen.
Bij de winnende formatie zorgde Wim
Bril via 0.531 voor het hoogste moyen-
ne. Speelronde twintig leverde Den Ma-
riënberger 5-3 winst op tegen De Aner-

hof. Wim Bril en Jan Schepers wonnen,
terwijl Eric Binnenmars tegen Gesinus
van der Haar de punten deelde. Bril en
tegenstander Herman Belt maakten bei-
den een serie van zes. 
Met zeventien punten stoomt de debu-
tant uit Mariënberg op naar de midden-
moot. 

Eredivisie driebanden

Verbrugge Terminals bewijst in
Zundert eredivisiestatus

Harrie van de Ven presenteerde zich
met 1.724 als beste speler. 

In de thuiswedstrijd tegen DKM
Tools/Nedglas heeft Verbrugge Termi-
nals bewezen eredivisiewaardig te zijn.
Het vierpuntenduel werd met 6-2 ge-
wonnen. Alleen Kees Wittens was zwak
en kon geen weerstand bieden aan Ad
Broeders, die met 1.562 tot een 16-50
winst kwam. Martin Spoormans gaf

Frank Martens geen kans en kwam via
een serie van tien tot 50-35 uit 33. Ron-
nie Daniëls was eerder met 50-46 Arie
Weijenburg voor gebleven. Glenn Hof-
man verhoogde de sfeer, door 1.562 te
laten noteren. Het was Jack Wijnen, die
voor de jeugdige Hagenees met 50-35
moest buigen.

Snellen Recycling - 
A1 Biljarts 5 – 3
In Zundert kwam Snellen Recycling
moeizaam langs degradatiekandidaat
A1 Biljarts. Opvallend was weer het op-
treden van Harrie van de Ven, die zich
met een gemiddelde van 1.724 als
beste speler presenteerde. Toch kreeg
hij felle tegenstand van Jelle Pijl, die tot
1.413 reikte. Het optreden van Jan Ar-
nouts was matig en koste de West-Bra-
banders bijna een belangrijk punt. Uit-
eindelijk moest de voormalig kastelein
in 56 omlopen Addy Wienk naast zich
dulden. Ook kopman Roland Forthom-
me, die een serie van vijftien maakte,
moest hard werken om Michael Nillson
van zich af te schudden, maar zege-
vierde wel met 50-44 uit 30. Peter Ceu-
lemans kwam net tekort tegen Ronnie
Brants en verloor met 49-50. 
In de twee resterende wedstrijden dient
Snellen Recycling nog een puntje te be-
halen om zich te plaatsen voor de play-
offs. 

Tweede divisie driebanden poule 1

BCTO ’98 in BC Osdorp te sterk
voor Bierling de Schepper
Speelronde 18
Supermarkt Van Rijn – BCTO '98 6-2.
Eddie de Graaf bleef Ben Katwijk met
40-37 na 49 beurten voor. Bij de
gasten redde Leo Portengen de eer. 

Speelronde 19
BCTO '98 – Bierling de Schepper 6-2.
In Biljart&Dartcentrum Osdorp in Am-
sterdam was Ben Katwijk de grote man.
Hij verzamelde tegen Hans Dijkstra de
veertig caramboles al na 39 beurten en
dat leverde 1.025 op. Zijn teamgeno-
ten Eduard Langhout 0.769 en Leo Por-
tengen 0.714 bleven ook aan de goe-
de kant van de score. 

Speelronde 20
Steenhuis Sloopwerken – BCTO '98 6-
2. Eddie Siemens stond al na 25 pogin-
gen aan de finish met veertig treffers en
dus verdween er in Midwolda een moy-
enne van 1.600 in de boeken. Ben Kat-

wijk bleef namens de bezoekers als eni-
ge aan de goede kant van de score.

Eddie Siemens moyenne 1.600. 
Foto: Peter Panneman. 

Derde divisie driebanden poule 6

De Veemarkt kampioen 
met straatlengte voorsprong

Speelronde 18
DBL Holland Mineraal 2 – HBC 4-4.
Frank Speckmann 0.760 bleef Onno
Brunsting 0.695 drie caramboles voor.
Dick Kuiper was niet opgewassen tegen
de 0.853 van Max Toisuta. De Vee-
markt – Meijer Montage 8-0. Met Bay-
ram Ibraimov 1.093, Jurgen Hornsche-
meyer 0.833, Ayhan Celik 0.795 en
Theo Laurant 0.517 liet de ploeg uit
Doetinchem er geen twijfel over bestaan
wie dit seizoen de beste is. HCR Prinsen
– BC Stokkers 6-2. In Haarlo haalde
Freddy ter Brak uit met 1.129 en serie
van zeven. Teamgenoot Frans Tusveld
realiseerde 0.795. 

Speelronde 19
De Veemarkt – Digitaal De Harmonie 0-
8. Een toch wel verrassende gang van
zaken in Doetinchem waar de achter-
volger uit Groningen met Koeno Thoma
een speler van 0.945 mee had ge-
bracht. Voor De Veemarkt betekende dit
de eerste nederlaag van het seizoen.
Meijer Montage – DBL Holland Mine-

raal 2 2-6. Richard Vogelzang 0.676
werd overklast door de 1.029 en reeks
van zeven van Dick Kuiper. Lotus – HCR
Prinsen 0-8. Bennie Pieper was ondanks
0.794 niet opgewassen tegen Frans
Tusveld, moyenne 0.897 en serie van
acht. Freddy ter Braak 0.673, Bennie
Deegens 0.666 en good-old Jan Eijsink
0.428 maakten het succes compleet. 

Speelronde 20
HCR Prinsen – HBC 6-2. Frans Tusveld
wordt met de week beter want nu ver-
zamelde hij de 35 caramboles al na 34
beurten en dat betekende 1.029. DBL
Holland Mineraal 2 – De Veemarkt 2-6.
In De (B)engel te Lochem herstelde De
Veemarkt zich. Dustin Jäschke 0.813,
Bayram Ibraimov 0.648 en Ayhan Ce-
lik zorgden voor de titel en het feest. De
nederlaag van Jurgen Hornschemeyer
bleef dus zonder gevolgen. Met 33 pun-
ten na twintig duels heeft De Veemarkt
een voorsprong van liefst zeven punten
opgebouwd op Digitaal De Harmonie
en HCR Prinsen.

Kampioen De Veemarkt. Foto: Linda Dierssen.     
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Eerste divisie driebanden poule 2

Doek valt voor BC Tegelen en ook
Particolare in zwaar weer

Johan Loncelle seizoenrecord met
3.214. Foto: Frank Sanders.    

Speelronde 12
Voituron – W. van der Sanden 2-6. Bart
Ceulemans had aan 1.000 onvoldoen-
de want Raymund Swertz behaalde
1.071. Nadat de jonge speler uit Affer-
den zich vooral heeft doen gelden bij
het ankerkader 47/2 is het driebanden
zijn volgende doel. Teamgenoot Marc
Roofthooft scoorde 1.250. 

Speelronde 18
BC Tegelen – BC Capelle 4-4. Rob
Mans bleek dankzij 1.216 een maatje
te groot voor de 1.027 van Hans de
Groot. Paul Savelkoul realiseerde
1.125 en bij de gasten evenaarde Tom
Persijn tegen Lutz Heller de prestatie van
Mans. Van Melis Handelsonderneming
– Sanders Vloerenshop 4-4. Erwin van
den Heuvel, zeventien van de achttien
partijen gewonnen, bleef met 1.125 als
enige boven de 1.000 gemiddeld. Par-
ticolare – De Vrachtkar 4-4. Johan Lon-
celle vestigde in Wapen van Eerschot te
Sint-Oedenrode een nieuw seizoenre-
cord. Zijn tellijst zag er als volgt uit: 3-4-
5-x-x-9-2-x-x-x-12-3-1-6. De 45 treffers le-
verden na slechts veertien beurten een

bijzonder gemiddelde van 3.214 op.    

Speelronde 19
De Vrachtkar – W. van der Sanden 6-2.
Rik van Beers 1.071 bleef Marc Rooft-
hooft vier treffers voor. Na een stroeve
start speelden Johan Loncelle en Hans-
Jürgen Kühl respectievelijk 1.451 en
1.258 tegen elkaar. De Duitser maakte
een serie van tien. Voituron – Van Melis
Handelsonderneming 7-1. Therese
Klompenhouwer was met 1.022 de
beste van iedereen. Sanders Vloeren-
shop – Dombosch 6-2. Hier bleek Wim
van den Berg goed voor 1.071. Jumbo
Warmond – BC Tegelen 7-1. Rob Lam-
boo stond na 31 omlopen aan de finish
en dat betekende 1.451. De gasten ver-
schenen met slechts drie spelers aan de
start. 

Speelronde 20
Dombosch – Voituron 5-3. René Wijnen
bleek met 1.046 de beste van iedereen.
Van Melis Handelsonderneming – BC
De Liefhebber 1-7. Erwin van den Heu-
vel en Danny Breur maakten er via 45-
45 na 32 beurten een fraai schouwspel
van met moyennes van 1.406. Breur to-
verde een serie van elf uit zijn hoge
hoed. Ook Richard Dekker 1.285 en
Herman Slikker 1.071 kwamen goed
voor de dag. Het teamgemiddelde was
dan ook 1.161. Particolare – Jumbo
Warmond 0-8. Het beste spel kwam
van Erik Vijverberg 1.285 en Peter
Vlaar 1.125. BC Tegelen – Sanders
Vloerenshop 2-6. Lutz Heller 1.078 ver-
loor tegen de 1.184 van Wim van den
Berg. De wedstrijd tussen Particolare en
BC Tegelen kreeg van de KNBB een 8-0
reglementaire overwinning. Bovendien
moesten de al gedegradeerde Limbur-
gers ook nog eens twee punten inleve-
ren. Particolare staat met nog twee wed-
strijden op het programma drie punten
achter op Van Melis Handelsonderne-
ming.

Tweede divisie driebanden poule 3

BC Arnhem achterhaalt Thekes Herpen
Speelronde 18
Van Buren – Scheers Bestratingen 6-2.
John Schollink 1.250 bleek een maatje
te groot voor Dennis Hoogakker, die
wel een serie van acht maakte. CV Tu-
ning – BV Rembrandt 6-2. Ruud Willem-
sen 0.952 en Micha van Bochem
0.975 plus reeks van acht gaven na-
mens de thuisploeg het goede voor-
beeld. Rosmalen/De Hazelaar – Wa-
pen van Eerschot 2-6. Ad Heesakkers
was met 0.875 de beste van iedereen.
Thekes Herpen – aMate Communica-
tions 8-0. Ton de Keijzer sierde zijn
1.000 gemiddeld op met een serie van
tien. P. Kaal aannemersbedrijf – Caram-
bole 5-3. BC Arnhem – De Dieze 4-4.
De gasten waren incompleet. 

Speelronde 19
aMate Communications – Van Buren 8-
0. Toine Dekkers 1.052 en reeks van
negen zette John Schollink opzij. Wa-
pen van Eerschot – BV Rembrandt 4-4.
Voor de bezoekers realiseerde René
Gerrits 0.930. De Dieze – Thekes Her-
pen 6-2. Huub Adriaanse ging ondanks
1.129 de boot in tegen de 1.290 van
Ton de Keijzer. René Soeterboek had
wel voldoende aan veertig uit veertig.
BC Arnhem – CV Tuning 4-4. De thuis-
ploeg was met slechts drie man maar

Mark Jetten snelde wel naar 1.111 te-
gen Micha van Bochem 0.944. 

Speelronde 20
CV Tuning – Wapen van Eerschot 2-6.
Ad van der Aa zette 0.921 in de boe-
ken bij zijn zege op Ferdinand Polman.
Rosmalen/De Hazelaar – Scheers Be-
stratingen 3-5. Leo van de Laar 0.875
was de enige bij de thuisploeg die won.
Thekes Herpen – BC Arnhem 2-6. In de-
ze topper trok Ton de Keijzer ondanks
0.931 aan het kortste eind want Jos van
Engelenburg produceerde 1.379. De
winnaar maakte evenals teamgenoot
Mark Jetten een reeks van negen. René
van der Schuur droeg met 1.029 ook
een steentje bij aan de zege. P. Kaal
aannemersbedrijf – aMate Communica-
tions 4-4. Joost van Baal ging met 34-
35 (37) onderuit tegen Marc Verhae-
gen, serie van negen. 

Speelronde 21
Carambole – Wapen van Eerschot 4-4.
Dirk Harwardt verloor met 32-40 na 45
beurten van Joop van Hastenberg. Met
één wedstrijd minder heeft BC Arnhem
evenveel punten dan Thekes Herpen en
Van Buren. 
Voor Rosmalen/De Hazelaar is het
doek gevallen.     

Eerste divisie driebanden poule 1

Thekes Herpen/Derks Optiek
ondanks Wesley de Jaeger in gevaar
Speelronde 18
De Vrachtkar 2 – WAM v.d. Broek
Haarlem 0-8. Bij de gasten zetten Arno
Peterson 1.451 en Jeffrey Jorissen
1.216 de beste prestaties neer. Tonny
Freriks Horeca Makelaars – Duotrans 6-
2. Piet Volleberg vertrok met 21 uit 4 als
een trein en had aan de eindstreep nog
1.216 over. Leon Smolders bepaalde
de eindstand op 6-2 omdat hij Ronny
Lindemann via 45-42 (43) versloeg.
Thekes Herpen/Derks Optiek Druten –
Corfu 4-4. Bij de thuisploeg scoorde
Wesley de Jaeger 1.250. Voor de
gasten kwamen Freddy Staelens 1.406
en Huub Wilkowski 1.046 goed voor
de dag. DBL Holland Mineraal – De
Distel Biljarts 4-4. In De B(engel) te Lo-
chem geraakte de thuisploeg 1-3 achter
omdat Fabian Blondeel via 1.022 de
punten deelde met Kay de Zwart en
Henri Tilleman onderuit ging tegen
de1.046 van Henriek Hanegraaf. Jelle
Pijl klopte na een superstart Bert van
Manen middels 45-34 (35). Stefan Gal-
la produceerde zijn drie ontbrekende
caramboles tegen Jack van Peer in de
nastoot: 45-45 (35) en dus ook 1.285
voor hen. 

Fabian Blondeel: moyenne 2.812. 

Speelronde 19
Corfu – De Vrachtkar 4-4. Michel van
Camp 1.451 en Freddy Staelens 1.406
hielden de punten in eigen huis. Duo-
trans – DBL Holland Mineraal 0-8. Ste-
fan Galla bleek met 1.285 de beste. Jel-
le Pijl en Henri Tilleman wonnen beiden
met 1.046. WAM v.d. Broek Haarlem –
Eekhoorn 2-6. Jeffrey Jorissen 1.406
redde de eer via een knappe 45-43 ze-
ge na 32 pogingen tegen John Roovers
1.343. Bij de gasten realiseerde Adrie
Demming 1.216 en Eddy Willems zette
een serie van tien in de boeken. Darten-
Biljarten.nl – Tonny Freriks Horeca Ma-
kelaars 6-2. Stefan Hetzel bleef met
1.216 als enige boven 1.000 moyen-

ne. Thekes Herpen/Derks Optiek Druten
– Melody Amber 2-6. Wesley de Jaeger
1.285 bleef Jos Bongers 1.114 de
baas. Wim van Cromvoirt speelde
dankzij 1.323 het best van iedereen. 

Speelronde 20
De Vrachtkar 2 - Thekes Herpen/Derks
Optiek Druten 6-2. Eric Hendrickx en
Wesley de Jaeger speelden een ver-
dienstelijke partij. De 40-45 eindstand
leverde na slechts dertig beurten moy-
ennes op van respectievelijk 1.333 en
1.500. Luc Royberghs (1.153), Jac van
Beers en Jan van Lierop hielden de pun-
ten wel thuis in dit kelderduel. Tonny Fre-
riks Horeca Makelaars – WAM van den
Broek Haarlem 4-4. Piet Volleberg leid-
de tegen Ben Katwijk van start tot finish:
45-27 na 44 beurten. Bart van Hove
kwam er niet aan tegen Frans van
Schaik: 19-45 (43). Peter Heerkens kon
Jeffrey Jorissen (1.216) alleen maar
achtervolgen. Leon Smolders redde
door zijn zege tegen Arno Peterson het
belangrijke puntje voor zijn team. DBL
Holland Mineraal – Darten-Biljarten.nl
4-4. Fabian Blondeel vestigde de aan-
dacht op zich door de vijfenveertig ca-
ramboles al na zestien beurten bij el-
kaar te tikken. Dat leverde de Duitser
een moyenne op van liefst 2.812. Wim
Vredeveldt stelde daar 1.000 tegeno-
ver. Ook kopman Stefan Galla haalde
uit met 1.666 en serie van tien. Slacht-
offer Torsten Frings boekte 1.111. Jelle
Pijl verloor met 43-45 na 41 pogingen
nipt van Stefan Hetzel. Ronny Hazewin-
kel moest Henk van Mourik voor laten
gaan. Met nog wedstrijden voor de
boeg op 1 en 9 mei heeft koploper DBL
Holland Mineraal twee punten voor-
sprong op Eekhoorn. Bovendien is het
“doelsaldo” van de Lochemse formatie
veel beter.

Wesley de Jaeger: moyennes 1.500,
1.285 en 1.250.

Vierde divisie driebanden poule 7

Opvallende rol Sander van Haaren 
en Theo Schneider
Speelronde 21
Biljartcentrum Arnhem – Ulti Print 2-6.
Bas van der Meiden 0.750 bleef Ben
Willemsen 0.700 nipt voor. BC Arnhem
2 – Thekes Herpen 6 4-4. Jeffrey Noord-
hof was de beste met 0.568.
TOG/Concordia – Autobedrijf Starfit 8-
0. Ronald van den Berg scoorde 0.675. 

Speelronde 22
Vingerhoedmuseum – BC Arnhem 2 4-
4. Bertus van de Dikkenberg gaf met
0.675 het goede voorbeeld. Moira –
Broekman Mode 8-0. André Meijer
zorgde voor 0.925 en serie van zeven.
Ulti Print – BC Ammerzoden 6-2. Bij de
gasten zette Theo Schneider 0.833 en
reeks van negen in de boeken. Café De
Kuip – Biljartcentrum Arnhem 3 6-2. Bij
de titelfavoriet had Sander van Haaren
de 25 caramboles al na achttien beur-
ten bij elkaar en dat betekende met

1.388 net geen evenaring seizoenre-
cord Remco Knoops (1.428). Knoops
had zelf in deze wedstrijd overigens
0.800. Bij de thuisploeg boekte Gert
Glazemaker 0.882. Thekes Herpen 6 –
TOG/Concordia 2-6. Jan Loermans
had aan 0.520 onvoldoende want Ivo
Gerritsen vertrok met de 0.625 winst. 

Speelronde 24
Ulti Print – TOG/Concordia 4-4. Ronald
van den Berg bleef via 0.694 iedereen
voor. Broekman Mode – Biljartcentrum
Arnhem 3 4-4. Jaap Verwiel 0.589 ver-
loor van Bas van der Meiden 0.769.
Wim Otten realiseerde 0.625. Café De
Kuip – BC Arnhem 2 6-2.  Volgens de
KNBB site verscheen de toekomstige
kampioen met drie man aan de start.
Overigens is de situatie door de vele
ontbrekende uitslagen niet overzichtelijk
in deze poule.    
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Vierde divisie driebanden poule 6

Van den Berg Biljarts/Vetema 
verslaat Bojangles 2 
Speelronde 18
Thekes Herpen 4 – Bojangles 2 4-4. Jos
van Bakel bleek met 0.666 de beste van
iedereen. Van den Berg Biljarts/Vetema –
Rosmalen/De Hazelaar 3 2-6. Bij de
gasten zorgde Michael Bouwmans voor
0.531. BC Goirle 2 – Thekes Herpen 5 4-
4. Uitblinker Roger van Loy behaalde
0.757 dankzij 25 caramboles en slechts
33 beurten. De Laat 3 – Van den Berg Bil-
jarts/Vazupol 2-6.  Bij de bezoekers zette
Jaco van der Ven 0.697 op het bord. 

Speelronde 19
Van den Berg Biljarts/Vazupol – BC Goir-
le 2 4-4. Eric van Thiel gaf met 0.576 het
goede voorbeeld. Rosmalen/De Haze-
laar 2 – Van den Berg Biljarts/Vetema 6-

2. Namens de lijstaanvoerder verzamel-
de Henk van de Leest zijn twintig treffers
al na 28 pogingen en dat leverde 0.714
op. Willem Hollander zette Arie Smetsers
via 30-23 (45) opzij. Thekes Herpen 5 –
Thekes Herpen 4 6-2. Jos van Bakel red-
de dankzij 0.576 de eer. 

Speelronde 20
Van den Berg Biljarts/Vetema – Bojangles
2 6-2. Arie Smetsers tegen Tiziano de Jon-
ge eindigde in 30-27 na 49 beurten.
Ruud Sikkers was met 0.657 een maatje
te groot voor Barry de Wit. 
Rosmalen/De Hazelaar 3 – Thekes Her-
pen 5 4-4. Frank van Rooij won met het
kleinst mogelijke verschil van Van de El-
zen.

Tweede divisie driebanden poule 4

Remise in derby De Tipmast/
BP Bleijenhoek Bladel en BC Goirle

Speelronde 18
Leprix – Peter van de Laar Schadeauto’s
en Onderdelen 6-2. Raymond Lockam-
per verloor als enige en wel van Hans
Vermulst die 0.800 behaalde. De Tip-
mast/BP Bleijenhoek Bladel – BC Goirle
4-4. In deze prestigestrijd in Bojangles
te Goirle was Wil de Wit niet opgewas-
sen tegen de 0.909 en serie van tien
van Jan van Oosterhout. Ad Vermeer
zag Berry van de Wijngaert met 1.000
moyenne met de winst vertrekken. John
van Tilborg 0.760 en Peter van Hees
0.897 hielden de punten in eigen huis.
Iwécom/De Burght – TC Couwen-
berg/De Vrachtkar 4-4. Guy Grenier
had aan 1.103 onvoldoende want Tom
Ronge realiseerde 1.379. 

Speelronde 19
BC Goirle – Burgmans Biljarts.nl 5-3.
Berry van de Wijngaert deelde via

1.052 de buit met Uwe Arndt. Bij de be-
zoekers was Johan Roijers uitblinker
middels 1.379. Peter van de Laar Scha-
deauto’s en Onderdelen – Van Rijsselt 4-
4. Hans Vermulst en Fred Aarts bleven
aan de goede kant van de score. TC
Couwenberg/De Vrachtkar – De Tip-
mast/BP Bleijenhoek Bladel 2-6. Tom
Ronge 1.142 behield zijn vorm tegen
Jan van den Ouwelant 0.914. Ad Ver-
meer 1.060, John van Tilborg 0.945 en
reeks van negen en Wil de Wit trokken
aan het langste eind. 

Speelronde 20
De Tipmast/BP Bleijenhoek Bladel –
Iwécom/De Burght 4-4. Peter van Hees
0.897 en Wil de Wit 0.800 bleken suc-
cesvol. Hultermans – Peter van de Laar
Schadeauto’s en Onderdelen 4-4. Hans
Vermulst 0.795 en Roger de Kleine
0.754 zetten hun tegenstanders opzij.

Tom Ronge: moyennes 1.379 en 1.142. Foto: Frank Sanders. 
Derde divisie driebanden poule 8

Alwako Installaties één punt voor
op De Vrachtkar 3
Speelronde 18
PTTKK '06  - De Mixx 6-2. Chris Aerts
0.731 bleef Johnny Meijer 0.707 nipt
voor. Eric Aerts behaalde 0.729 en Peter
van der Heijden redde de eer dankzij
0.744. 't Ivoor 2 – De Mixx 2 6-2. Rob-
bie van de Griendt 0.717 verloor van
Piet Smits 0.760. Bernhard Legierse
0.945 klopte Benny Smits 0.891. Biljart-
centrum Arnhem – Three Cushion 6-2.
Ronald de Booijs zette 0.744 in de boe-
ken. Alwako Installaties – BZN 5-3. Na-
mens de gasten was Arno Klaassen via
0.750 de beste van iedereen. 

Speelronde 19
De Vrachtkar 3 – ’t Ivoor 2 6-2. Frans
Blankers 1.060 en Frede Nielsen 0.760
en serie van zeven kwamen in deze top-
per sterk voor de dag. De Mixx 2 –
PTTKK '06  2-6. Eric Aerts vertrok met de
0.833 winst. De Mixx – Rosmalen/De
Hazelaar 6-2. Christian Steenbakkers
0.729 wees Niels Verlouw 0.666 terug.

BZN – Three Cushion 2-6. John van Kleef
pakte uit met 0.789 en reeks van acht.

Speelronde 20
PTTKK '06  - De Vrachtkar 3 2-6. Eric
Aerts redde middels 0.777 de eer. Frede
Nielsen boekte 0.714. 't Ivoor 2 – BSZ
Tilburg 5-3. Kopman Robbie van de
Griendt gaf met 1.296 het goede voor-
beeld en Bernhard Legierse scoorde een
serie van negen. Biljartcentrum Arnhem –
BZN 2-6. Deze zalenderby was voor Ru-
dy Gerritsen aanleiding om met 1.060
en reeks van acht voor de dag te komen
tegen Nico van de Borden 0.848. Theo
Scholten was voor de winnende formatie
de beste met 0.967.  Alwako Installaties
– De Mixx 8-0. Lijstaanvoerder Alwako
heeft één punt voorsprong en een marge
van twee ten opzichte van 't Ivoor 2. 
Op zaterdagavond 8 mei spelen Alwako
en De Vrachtkar 3 in Bergeijk tegen el-
kaar de allerlaatste wedstrijd van het sei-
zoen.      

Vierde divisie driebanden poule 10

Didden Distributie en teams 
BC Tegelen strijden om de titel

Edmond van de Venne: moyenne 0.909.   

Speelronde 18
Van den Berk Assurantiën – TMC 4-4.
Edwin van den Boom 0.882 en Arnold
van der Linden 0.794 maakten er een
boeiend duel van. 

Speelronde 19
DAB/All Metaal – La Plaza 4-4. Jan Pe-
ters was met 0.553 niet opgewassen te-
gen de 0.638 van Michel Paffen. BC Te-
gelen 3 – Van den Berk Assurantiën 4-4.
Martien van Gestel 0.666 moest Edwin
van den Boom 0.714 voor laten gaan.
BC Tegelen – DAB/All Metaal 2 8-0. Pe-
ter Koster bleek via 0.714 de beste van
iedereen. NAS - LedNed/De Peel 2 4-
4. Bezoeker Paul van Rooy liet 0.609 in
de boeken zetten. La Plaza 3 – Didden
Distributie 2-6.  Louis Pothoven vertrok
middels 0.750 met de zege op zak. 

Speelronde 20
DAB/All Metaal 2 – NAS 5-3. In De
Mixx te Geldrop was vierde man Jan
Verleg met 0.740 in goeden doen. 
LedNed/De Peel 2 – La Plaza 3 6-2. Ed-
mond van de Venne speelde voortreffe-
lijk en dat leidde tot een fraai moyenne
van 0.909. 
Eric Vanderplaetsen hield na een sterke
start 0.600 over. 
Didden Distributie – TMC 6-2. De nieu-
we koploper had met Hans Paashuis
dankzij 0.806 een sterke pion. 
Van den Berk Assurantiën – DAB/All
Metaal 0-8. Edwin van den Boom ging
ondanks 0.787 onderuit want Jan Pe-
ters boekte 0.909. 
La Plaza – BC Tegelen 0-8. Voor de ti-
telkandidaat was kopman Tom Smaak
goed voor 0.886.

Derde divisie driebanden poule 7

Diamant Sint-Oedenrode 
ziet voorsprong slinken

Speelronde 18
DBC Budel – Pegra 4-4. Kopman Menno
de Vries realiseerde 1.029. Diamant Sint-
Oedenrode – La Plaza 2 6-2. Alleen Ton
Rovers verloor want Peter van Houwelin-
gen vertrok met 1.000 moyenne. Pieter
Hulsen was bij de koploper via 0.714 de
beste. De Tapperij/De Peel – De Zwaan-
tjes '82/4 6-2. De Belg Paul Goelen ver-
zamelde de 35 caramboles al na 29
beurten en dat leverde hem 1.206 op. 

Speelronde 19
Thekes Herpen 3 – De Tapperij/De Peel
6-2. Jan Rosmulder redde middels 0.700

de eer voor de bezoekers. De Zwaantjes
’82/4 – Diamant Sint-Oedenrode 6-2.
Christ van der Heijden gaf met 0.813 het
goede voorbeeld. La Plaza 2 – DBC Bu-
del 2-6. Niet het gemiddelde van 0.813
van Joep de Werdt was het meest opval-
lend maar de serie van tien van Jannus de
Werdt. Thekes Herpen 2 – Thekes Herpen
7 3-5. Jan Duynhoven kwam met 0.744
het beste van iedereen voor de dag. BC
Tegelen 2 – MBA 4-4. John van Tienen
boog voor de 0.897 van Willem van Ar-
kel. 

Speelronde 20
DBC Budel – De Zwaantjes '82/4 2-6.
Menno de Vries troefde middels 1.206
Sjef van den Heuvel 0.758 af. Christ van
der Heijden trok met 0.921 de goede lijn
door. Diamant Sint-Oedenrode – Thekes
Herpen 3 4-4. Ton Rovers maakte met
0.853 geen fout en ook Pieter Hulsen trok
aan het langste eind. Bij de gasten bleven
Anton Smits en Jos van Leur aan de goe-
de kant van de score. Koploper Diamant
Sint-Oedenrode heeft met nog twee wed-
strijden te gaan één punt voorsprong op
BC Reuver '03. De Tapperij/De Peel – BC
Tegelen 2 3-5. Wilfrie Vermeer kwam in
de nastoot op gelijke hoogte met Noud
van Haren. Wilfried Godschalk versloeg
Cock Ooms omdat Ooms het laatste punt
miste. Wim van Tienen was met 0.731
de beste van iedereen.

Paul Goelen: gemiddelde 1.206.
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Vierde divisie driebanden poule 3

Winst en gelijk voor Eekhoorn 4
Speelronde 18
Deebok-Amerhal moest RCD/Kloens Be-
strating met 2-6 voor laten gaan. Kop-
man Sjef Leemans zag Hans van Ham
een serie van negen maken. Kooistra
Schilderwerken ontnam kampioenskan-
didaat Eekhoorn 4 een kostbaar punt
door remise af te dwingen. De Maas-
stad won thuis met 6-2 van Böhn-
ke/Maxx Bouw. Jan Vermeulen redde
de eer van de gasten door tegen Borre-
mans 0.750 te spelen.

Speelronde 19
Team Doreo kwam tegen Deebok-Amer-
hal niet verder dan 4-4. Goof de Bok
van Deebok-Amerhal speelde met
0.600 de beste partij. De Staart/TVM

won met 6-2 van Böhnke/Maxx Bouw.
Eekhoorn 4 bleef in de plaatselijke der-
by met 6-2 overeind tegen D.S.M.K. An-
toon Krijnen was met 0.652 duidelijk
sterker dan zijn collega kopman Luciën
Kops 

Speelronde 20
In Dordrecht ging Merwehof Sasja’s
Look met een teamgemiddelde van
0.297 roemloos ten onder tegen Eek-
hoorn 4. Voor de gasten uit Oosterhout
was Antoon Krijnen met 0.666 de beste
speler. Böhnke/Maxx Bouw hield de
winst op Camping De Eekhoorn en won
met 6-2 van RCD/Kloens Bestrating.
Deebok-Amerhal deelde (4-4) met The
Gamblers.

Derde divisie driebanden poule 5

1e Keus-Bleyewerck 
laat belangrijke punten liggen

was Edwin Junggeburt de beste speler.
Vissenberg Sierteelt kreeg Bojang-
les/Timmerbedrijf Verhoeven op visite
en wist remise af te dwingen.

Speelronde 19
Bij De Molenvliet in Waalwijk zette 1e
Keus-Bleyewerck huisgenoot ADC Re-
pro met 8-0 te kijk. Martin Korthout was
met 1.00 en een serie van negen de
ster van de avond. Hoge moyennes
werden er ook gespeeld in Goirle, daar
speelde Bojangles/Timmerbedrijf Ver-
hoeven gelijk tegen The Friends-BSM.
Voor de thuisclub speelde Dave Krijnen
1.034. Bas Hutten, die samen met vrien-
din Kristel Bojangles runt, deed daar
nog een schepje bovenop en realiseer-
de 1.346. Ad van Agtmaal was met
35-8 het slachtoffer.

Speelronde 20
ADC Repro moest in de thuiswedstrijd
tegen Bojangles/Timmerbedrijf Verhoe-
ven met 2-6 op de knieën. Edwin Jung-
geburt zette evenals Dave Krijnen
0.833 in de boeken. DC Michielsen
ontfutselde een puntje van 1e Keus Ble-
yewerck, dat hiermee de kampioens-
kansen zag verkleinen. 

Dave Krijnen (1.034) 
Bas Hutten (1.346) links 

Speelronde 18
Kampioenskandidaat 1e Keus-Bleye-
werck zag bij The Friends-BSM in
Sprundel belangrijke punten verloren
gaan. Alleen Paul Bruijstens wist voor
de Waalwijkers te winnen, hij speelde
tegen John van Rooy 0.945. ADC Re-
pro wees De Laat Keukens 2 met 6-2
terug. Met 0.700 en een reeks van vijf,

Derde divisie driebanden poule 3

Eekhoorn 2 vroegtijdig kampioen 

Doordat de concurrentie punten heeft la-
ten liggen is Eekhoorn 2 in poule drie
van de derde divisie vroegtijdig kampi-
oen geworden.
De teams van Eekhoorn zijn overigens
erg succesvol, niet alleen in de verschil-
lende divisies, maar ook in de districts-
competitie.

Speelronde 18
Westhoek/Van der Lee Schilderwerken
moest in de thuiswedstrijd MCR Metaal-
conservering 2 naast zich dulden. Voor
het Drunense team wonnen Daniël van
der Geld en Gerbert van de Lee. Tussen
Ad Hordijk Bilj. Art. en Deebok-Amerhal
kwam het eveneens tot een puntende-
ling. Peter Donkers van Deebok-Amer-
hal was met 0.714 de beste speler.
Plaatsgenoot R.D.A.D. Trading bleef
Eekhoorn 3 met 6-2 voor. In Barend-
recht pakte Café de Uitspanning een
puntje van Eekhoorn 2 af. Voor de
gasten waren het Anjo Krijnen en Ge-
rard Stadhouders die voor de winstpar-
tijen zorgden. 

Speelronde 19
Voor Deebok-Amerhal bleef de teller na
de ontmoeting met De Westhoek/Van
der Lee Schilderwerken op nul staan. Bij
de tegenpartij speelde Daniël van der
Geld 0.833, Gerbert van de Lee 0.972
en Gerard Bunschoten 0.857. Eek-
hoorn 2 had weinig moeite met Ad Hor-
dijk Bilj. Art. en won met 6-2. Jerry Her-
mans zette 0.760 op het bord. Eek-
hoorn 3 ontfutselde De Pijp-As-It-Is een
gevoelig puntje door remise te spelen.
Voor de gasten uit Rotterdam zette Al-
win van der Sluis 0.945 neer.

Speelronde 20
R.D.A.D. Trading won thuis met 6-2 van
Deebok-Amerhal. Cris Tellekamp be-
haalde met 1.029 het beste resultaat.
De Westhoek/Van der Lee Schilderwer-
ken mocht in een matig duel tegen Eek-
hoorn 2 een 1-7 nederlaag incasseren.
Café De Uitspanning moest Eekhoorn 3
met 0-8 voor laten gaan. Toon Diepstra-
ten wist zich met een reeks van tien te
onderscheiden.

Eekhoorn 2 vroegtijdig kampioen.

Vierde divisie driebanden poule 5

1.111 voor Jan van Steen 
van Billet Snellen
Speelronde 21
Billet Snellen was te gast bij Brabant
Service in Dongen en kaapte daar door
remise een puntje weg. Voor de ploeg uit
Zundert was Jan van Steen met 1.111 de
ster van de avond. Brabers Infra ontving
eveneens in Dongen Eekhoorn 6. Ook
daar werden de punten gedeeld. Arie
Hermans van Eekhoorn liet met 0.625
het beste gemiddelde noteren. BS Securi-
ty wist in de thuiswedstrijd tegen Eek-
hoorn 5 met 6-2 aan de goede kant van
de score te blijven. 
BC Vierwinden haalde flink uit en stuurde
Eekhoorn 7 met 8-0 terug naar Ooster-
hout.

Speelronde 22
Eekhoorn 5 walste met 8-0 over Brabant
Service. Max Koesen van Eekhoorn schit-
terde met 0.750 en een serie van negen.
Voor Eekhoorn 7 liep het anders af. 

Zij verloren de thuiswedstrijd tegen L&B
Ledermode met 2-6.

Speelronde 23
Aartsbouw 4 stelde door de 6-2 thuis-
winst tegen hekkensluiter Eekhoorn 7 het
kampioenschap zo goed als veilig. Ma-
rio Hensen van de gasten speelde
0.681. Eekhoorn 6 bleef tegen Billet-
Snellen met 5-3 aan de goede kant van
de score. Brabers Infra won met 6-2 van
het slechts met drie spelers opgekomen
Eekhoorn 5. 

Speelronde 24
Het al lang en veelvuldig besproken duel
tussen de huisgenoten Eekhoorn 5 en
Eekhoorn 6 eindigde in remise. Wel mag
opgemerkt worden, dat Arie Hermans
een flinke tik uitdeelde aan Max Koesen.
Eekhoorn 7 moest tegen BS Security
Systems met 3-5 genoegen nemen.

Derde divisie driebanden poule 1

Zegereeks Parkzicht en koploper
Valk Waarland
Speelronde 18
Sengers – EDO '83/2 4-4. John Botte-
lier versloeg Frans van de Assem met
35-32 na 57 beurten. BCO/Bocxe Bil-
jarts – De Bargebeck 8-0. Kopman Bob
van Ingen Schenau presteerde prima
met 0.833 en serie van zeven. Ming
Pan realiseerde zelfs een reeks van
acht. Parkzicht – Push and Win 6-2.
Kees Wijnbeek ging ondanks 0.704
onderuit want Charles Waal speelde
0.795. John van Essen bleek via 0.833
de beste van iedereen. Ivar de Hek en
John Kool maakten het succes voor de
ploeg van biljartcafé Rijnzicht uit
Nieuwegein compleet. 

Speelronde 19
BCO/Bocxe Biljarts – NHD Borden Ap-
pel 2 2-6. Ming Pan redde de eer tegen
Johan Kolenbrander. Dieter Wirtz zorg-
de voor 0.700. 

Speelronde 20
NHD Borden Appel 2 – Valk Waarland

2-6. De bezoekers van De Liefhebber uit
Warmenhuizen zagen thuisspeler Johan
Kolenbrander met 34-35 (49) verliezen
van Frans Dekker. 
De Windhoek – BCO/Bocxe Biljarts 4-
4. Perry Timmers 0.777 en serie van ze-
ven bleek de meerdere van Rob Koster
0.711. 
Select Windows – EDO '83/2 2-6. Bij
de gasten zorgde Frans van de Assem
voor 0.795. Parkzicht – 't Koetshuys 8-
0. Volgens de KNBB site is runner-up 't
Koetshuys niet opgekomen. De achter-
stand op Valk Waarland zou daarmee
groeien tot vier punten.  

Speelronde 21
EDO '83/2 – Het Hart van Lisse 7-1. De
kortste partij ging tussen Richard van de
Erf en Jan Groot: 35-28 (57). De Bar-
gebeck – Parkzicht 3-5. Menno van der
Veer verloor met 17-30 na 45 beurten
van Ivar de Hek. 
Ook Kees Wijnbeek kwam met 0.686
niet in de problemen.  

www.debiljartballen.nl
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Al uw biljartartikelen met het gemak van thuiswinkelen

www.genoegkeus-shop.nl

BILJARTCENTRUM ARNHEM
4e OPEN DRIEBANDEN KLEIN

TOERNOOI 2010
Ma 24 t/m zo 30 mei 2010

1e prijs € 500,-  2e prijs € 200,-  3e/4e prijs € 100
5e/8e prijs € 25

Wij spelen op 3 biljarts met max 60 deelnemers in 15 poules.     
Na drie succesvolle afleveringen in de voorgaande jaren heeft B.C. Arnhem
besloten om ook dit jaar het vierde driebanden klein toernooi te organiseren.     
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,-  U kunt inschrijven tot za 22 mei 2010.
Wij raden u aan dit zo snel mogelijk te doen. Rudy telnr. 06-43022231,
Biljartcentrum Arnhem telnr. 026-4455281. Ook mogelijk via het inschrijvings-
formulier op onze site www.biljartcentrumarnhem.nl.
Zorg ervoor wanneer u zich inschrijft, u ook werkelijk vrij bent om te biljarten.

1e ronde ma 24 mei t/m vr 28 mei 15 poules aanvang 19:30 uur
De nummers  1 en 2 van deze poules zullen zich rechtstreeks plaatsen voor de 
tweede ronde aangevuld met de 6 beste nummers 3.

2e ronde za 29 mei 9 poules aanvang 10:00 uur of 14:00 uur of 18:00 uur
De 9 nummers  1 van deze poule zullen zich rechtstreeks plaatsen voor de 
derde ronde aangevuld met de  7 beste nummers  2.

Finale zondag 30 mei aanvang 10:00 uur knock out via loting.    

Te maken driebanders zie moyenne tabel op de site.   

Libre Ladycup district Venlo

Marijke Theunissen maakt favorietenrol
waar in De Tijdt te Kessel

De als eerste geplaatste Marijke Theu-
nissen is inderdaad kampioen gewor-
den van de Ladycup libre klein district
Venlo. Er werd in café-zaal De Tijdt te
Kessel met een interval gespeeld en
Theunissen had 31 caramboles achter
haan naam staan. Na vier ronden had
ze één punt voorsprong op Sabine Flos.
Nicole Klomp leidde de overige achter-
volgers en beschikte op dat moment
evenals Yvonne Coumans en Nicole
Hendriks over vier punten. Marijke
Theunissen won daarna nog twee van
de drie partijen waardoor de speelster
van BC Tegelen op elf punten eindigde.
Yvonne Coumans zegevierde in haar
laatste drie duels en de beloning was
tien punten en een tweede plaats. Nico-
le Hendriks en Sabine Flos verzamelden

acht punten. Flos zorgde met 2.62 voor
het beste algemeen moyenne en ook
haar hoogste serie van 29 bleek van
eenzame klasse. Met zeventig caram-
boles na slechts twaalf pogingen lever-
de zij een kortste partij af met een ge-
middelde van 5.83. De Limburgse fina-
le is van 14 tot en met 16 mei in De
Sjmied te Oost-Maarland. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Marijke Theunissen BC Tegelen 11 1.11 6
2. Yvonne Coumans De Jordaan 10 1.05 8
3. Nicole Hendriks De Jordaan 8 0.86 6
4. Sabine Flos 't Klötske 8 2.62 29
5. Nicole Klomp De Jordaan 6 1.44 10
6. Gonny Roulaux 't Klötske 5 1.66 9
7. Gerrie Zwambag 't Klötske 4 0.77 4
8. Elfriede Achten Vors 4 1.35 10
Toernooigemiddelde: 1.30. 

Districtsfinales teams Oss

Dames TOK '74 winnen in 't Fabeltje 
Op 10 en 11 april streden de dames in
café ’t Fabeltje in Oss wie zich districts-
kampioen mocht gaan noemen. Er
werd door vier teams deelgenomen aan
deze finale. TOK ’74 uit Geffen, be-
staande uit de dames Antoinette Bek,
Helene van Aarle, Deborah Kansel, Bi-
anca van Veghel en Thea Yu, bleken na
twee dagen biljarten over de sterkste
formatie te beschikken. Met vijf punten
bleven ze De Maaspoort één puntje
voor. 
Het eerste team van Touché eindigde
met drie punten als derde en Touché 2
bleef puntloos en sloot dus de rij. TOK
’74 gaat door naar de gewestelijke fi-
nale die gespeeld wordt op 15 en 16
mei in Wijchen in Zaal Verploegen. 

C1 en C2
Deze twee klassen speelden hun finale
in Uden bij Germenzeel. In de C1 werd

EHBV op overtuigende wijze kampioen.
Een terechte kampioen als men weet
dat EHBV de gehele competitie boven-
aan heeft gestaan op de ranglijst. Goe-
de tweede werd Jong Geleerd uit Volkel
en Touché en KOT legden beslag op
plaats drie en vier. EHBV gaat door
naar de gewestelijke eindstrijd bij café
’t Fabeltje in Oss op 15 en 16 mei. 
In de C2 klasse trok ´t Centrum aan het
langste eind. Gastheer en thuisspeler
Germenzeel kwam ook uit op vier wed-
strijdpunten, maar zij hadden minder
partijpunten voor en meer punten tegen
en dan ben je gezien. Het andere team
van Germenzeel werd met twee punten
vierde en zij moesten toestaan dat BC
Zeeland, die eveneens twee punten be-
haalden, de derde plaats pakte. De
kampioen gaat door naar de geweste-
lijke finale, op 15 en 16 mei in De Ha-
zelaar in Rosmalen. 

Jubilerende vereniging Den Mariënberger
zeer succesvol in het bandstoten
Alle vijf deelnemers van vereniging Den
Mariënberger hebben de bandstootfi-
nale bereikt en promoten op deze wijze
de biljartsport. Voor deze vereniging uit
Mariënberg, die 30 jaar bestaat, is dit
een goede promotie. Nog nooit zijn er
zoveel spelers geplaatst voor een eind-
strijd in één spelsoort. Dat is in het jubi-
leumjaar wel een prestatie op zich. Het
district betreft Noordoost-Overijssel. 
De succesvolle spelers zijn: 
1. Peter Timmer districts- en gewestelijk

kampioen en afgevaardigde naar
het NK vierde klasse gegin april in
Benningbroek (N.H). Daar wist hij
zelfs de nationale titel in de wacht te
slepen.

2. Gerrit de Graaf plaatste zich voor de
districtsfinale bandstoten vierde klas-

se in De Krim en eindigde daar als
vierde.

3. Teun Biglaar werd districtskampioen
derde klasse en afgevaardigde naar
het gewest in Daarlerveen. Biglaar
eiste daar de zevende plaats voor
zich op.  

4. Jan Koster deelnemer districtsfinale
bandstoten tweede klasse in Nieuw
Amsterdam en hij finishte als zesde.

5. Eric Binnenmars districtskampioen en
geplaatst voor het gewest in de twee-
de klasse in Gorredijk op 9-10-11
april. Binnenmars legde daar beslag
op de derde plek. 

Tevens is er in biljartcentrum Den Mari-
ënberger aan Nieuweweg 4 te Mariën-
berg ook plaats voor recreanten die
overdag de sport willen beoefenen. 

Van 9 tot en met 12 juni 

Bart van Zutven wisseltrofee 
in 't Fabeltje te Oss
Café-zaal ’t Fabeltje aan Berghemse-
weg 155 in Oss fungeert van 9 t/m 12
juni als gastheer voor de deelnemers
die dan gaan strijden voor de Bart van
Zutven wisseltrofee. De spelsoort die ge-
speeld wordt is kader 38/2 met een
partijlengte van 200 caramboles zon-
der beurtenlimiet. Gaat Nicky van Ven-
rooij zijn titel succesvol verdedigen of
komt er een ander op de troon te zitten?
Gezien de deelnemerslijst mag men in
ieder geval weer mooie partijen ver-
wachten. 

De huldiging van de kampioen en de
prijsuitreiking vinden plaats direct na af-
loop van de partijen en dit zal zijn om-
streeks 17.00 uur.
Naam Vereniging
1. Nicky van Venrooij Touché
2. Piet de Jongh Touche
3. Jan van der Locht DOS '71
4. Peter Boeijen DOS '71
5. Jo van Dijk DOS '71
6. Gerry Gevers DOS '71
7. Tonny van de Wetering DOS '71
8. Theo van de Ven KOT

Bandstoten 2e klasse gewest NON groep Noord
Berend Grave van acht naar één in Gorredijk
De als achtste geplaatste Berend Grave slaagde er in om gewestelijk kampioen te
worden met acht punten. Hij dankte zijn titel aan zijn moyenne van 3.27. Dat was

namelijk beter dan de overige vier spe-
lers die evenveel punten verzamelden.
Met drie kanshebbers ging men de laat-
ste ronde in. Johan Mansier moest win-
nen van Eric Binnenmars maar verloor
kansloos waardoor Binnenmars als der-
de eindigde. Op de andere tafel had
Klaas Kuindersma halverwege de partij
een ruime voorsprong op Berend Gra-
ve. Die kwam sterk terug met series van
twintig en tien. Met een stand van 72-
62 had Kuindersma echter nog altijd de
beste papieren, mede omdat hij aan
een remise voldoende had. Zijn laatste
drie caramboles wilden echter niet luk-
ken en Grave maakte de partij koel-
bloedig uit. Nummer zes Wille Siemens
scoorde met 3.28 het beste algemeen
gemiddelde van iedereen. Ook de

hoogste serie van 27 en kortste partij
met 6.81 kwamen op naam van Sie-
mens. 
Dat zal kampioen Grave overigens een
zorg zijn want hij mag van 14 tot en
met 16 mei gaan proberen om Neder-
lands kampioen te worden. De weg
weet hij inmiddels, want het NK is even-
eens in Gorredijk 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Berend Grave Phoenix 8 3.27 20
2. Klaas Kuindersma De Friesche Club 8 2.85 22
3. Eric Binnenmars Den Mariënberger 8 2.71 18
4. Johan Mansier Oudleusen 8 2.61 26
5. Andries Hoekstra De Bleek 8 2.36 17
6. Willie Siemens Midwolda '79 6 3.28 27
7. Jan Aay Emmen '65 6 2.67 22
8. Siebe Vrieswijk KBC 1911 4 2.13 18
Toernooigemiddelde: 2.71. 
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Das Koerier Logistics
Habraken 2154
5507 TH Veldhoven
tel. 040 - 253 88 43
fax 040 - 253 24 64
info@daskoerier.nl
www.daskoerier.nl

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

Dart & Biljartcafé - Zalencentrum

DDee  OOnnddeerrbboouuww
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

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

Full service voor al uw biljartwensen
Verkoop van keuen en accessoires

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

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

CAFÉ ZAAL ’T FABELTJE
• 3 BILJARTS
• DARTBANEN
• FEESTEN
• 45 M2 ROOKRUIMTE

Thuisbasis voor biljartvereniging Touché

Iedere werkdag geopend vanaf 19.00 uur
zaterdag van 13.00 tot 01.00 & zondag van 15.00 tot 02.00 uur

Tot ziens bij Peter, Nicky en Dave
Berghemseweg 155, 5348 CD Oss

Tel.: 0412-644055

Ook voor
de jeugd

Groeneweg 30a

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.nl

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
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Henny Rooijmans (D’n Anlaup) 
moyenne: 1.733. 

Driebanden speelweek 8
Bij De Zwaantjes won Sjef van den Heu-
vel in de eerste klasse met 41 carambo-
les na 36 beurten en daarbij was een
serie van twaalf. Zijn teamgenoten Nico
van den Heuvel en Hans Vermulst verlo-
ren ondanks moyennes van 1.151 en
1.081. Frank Jonker 1.171 en Hennie
van Moorsel 1.291 waren uitblinkers
bij HGL. Ook Ivan van Oosterhout
kwam met 22 uit 26 goed voor de dag.
Bij tegenstander Pomerans scoorde
Adriaan Adriaans 29 caramboles na
28 beurten. D’n Anlaup speler Henny
Rooijmans stond na 28 pogingen aan
de finish met 26 treffers. In de vierde
klasse hoefde Wim van Otterdijk (Nooit
Gedacht) maar 22 keer naar het biljart
voor zijn 21 punten. Antoon Bankers
van 't Turfke haalde in de vijfde klasse
uit met zestien caramboles na vijfen-
twintig beurten.    

Driebanden speelweek 9
D’n Anlaup had in de eerste klasse met
Henny Rooijmans een uitblinker want hij
had zijn 26 caramboles al na vijftien
beurten bij elkaar en dat leverde het
zeer fraaie gemiddelde van 1.733 op.
Namens De Zwaantjes realiseerde Ni-
co van den Heuvel 1.441 en teammaat
Sjef van den Heuvel 1.281. Bij VIOS
beschikte men over een speler die de
minste pogingen nodig had. Gerard
van Someren kwam tot een prachtig
moyenne van 1.643 na 23 treffers en
slechts veertien beurten. Theo Bouw-
mans van Vriendenkring evenaarde in
de tweede klasse met acht caramboles
de hoogste serie. In klasse drie was
Martin Mennen (Neerkandia) goed
voor 21 uit 28. Invaller Jan Kuipers van
TBK deed het prima in de vierde klasse
met vijftien caramboles na eenentwintig
pogingen. Roos Vermeer (Pomerans)
boekte 0.692 na 18 uit 26. Mark
Crooijmans van O en O verhoogde de

hoogste serie naar zes. Had Graat
haalde in de vijfde klasse namens Neer-
kandia uit met 17 rake stoten na 26
keer naar het biljart geweest te zijn.     

Driebanden speelweek 10
Frits van Seccelen (VIOS) liet in de eer-
ste klasse zien dat er nog altijd rekening
met hem gehouden moet worden. Hij
verzamelde de twintig caramboles na
achtentwintig beurten. Internos beschik-
te in de derde klasse met Twan van Roy
over een sterke kopman met 22 uit 26.
Vriendenkring had in de vierde klasse
met Willy Kivits iemand die 0.500
speelde na twaalf treffers en 24 pogin-
gen. De kortste partij werd echter in
klasse vijf gespeeld waar Roel Ooster-
veen van 't Kroegske na 21 beurten al
bij zijn achttien punten was.   

Driebanden speelweek 11
Nico van den Heuvel van De Zwaantjes
verzamelde in de eerste klasse zijn 49
caramboles na 43 beurten. Adriaan
Adriaans (Pomerans) stond al na 25 po-
gingen aan de finish met een totaal van
29. Teamgenoot Jo van Cuijk zorgde
voor 24 uit 29. Leo van Veggel (TBK) im-
poneerde met een gemiddelde van
1.353 na 23 treffers en maar zeventien
beurten. In klasse drie haalde Keijzer
speler Arno van Schaijk uit met negen-
tien punten na vierentwintig pogingen.
Roos Vermeer presteerde namens Pome-
rans prima met achttien caramboles en
29 omlopen. Henk Penninx van Nooit
Gedacht hoefde maar zesentwintig keer
naar het biljart voor de zeventien tref-
fers. Er werd goed gespeeld bij het duel
tussen Keijzer en Nooit Gedacht in klas-
se vijf. Bij de bezoekers gebruikte Har-
rie van de Voort 23 kansen voor de ze-
ven punten. Thuisspeler Mart Bronstein
hoefde maar twee keer meer van zijn
stoel voor de negen caramboles. Piet
van de Berkmortel ('t Turfke B) won met
acht treffers na 22 beurten. Nooit Ge-
dacht tegen Neerkandia leverde Leo
Derkx zes punten na 24 pogingen op. 

Gerard van Someren (VIOS) 
moyenne: 1.643.

VIOS en de biljartballen van Ties
In de eerste klasse driebanden van de
DBB verloor OLV thuis met 0-8 van VI-
OS. Voor VIOS was het tijden geleden
dat het Liesselse viertal de volle zege
had behaald. Na afloop ging het onder

andere over de biljartballen, die Ties
van Esch speciaal voor zijn team OLV
had aangeschaft. Dat waren blijkbaar
goede ballen, aldus VIOS. Na enige
discussie vroeg Martin van de Water
aan Ties van Esch: wat moeten deze
ballen kosten? Veertig euro antwoordde
Ties en Martin trok zijn knipbeurs en be-
taalde. Een week later speelde VIOS in
eigen huis met de nieuw aangeschafte
ballen en, niet te geloven, wederom 8-0
winst. Naar verluidt heeft men aan
kastelein Marinus van Bussel gevraagd
wat de prijs van het biljart is. OLV ver-
loor haar eerstvolgende thuiswedstrijd
met 0-8, dus de oorzaak is duidelijk.    

District Venlo

Damesteams seizoen 2009-2010

Dat het een gezellige dag zou worden
was op voorhand al bekend. Er werd
gestreden om de overwinning maar de
gezelligheid stond voorop. De wedstrij-
den werden gehouden in café-feestzaal
’t Ven te Venlo alwaar de nieuwe uitba-
ter zijn biljarts en ruimte beschikbaar
had gesteld voor deze dubbele ontmoe-
ting. 
De eerste wedstrijd ’t Klötske tegen Ven-
lo e.o. werd met 9-0 gewonnen door
het team van Venlo e.o. en dus was het
zaak voor ’t Klötske om na de pauze
ook de winst met 9-0 te pakken om zo-
doende nog kans te hebben op de titel.
Dit was echter niet het geval, de tweede

wedstrijd werd met 7-2 eveneens een
prooi voor het districtsteam.
Hierdoor werden Marijke Theunissen
(BC Tegelen), Truus Hanssen (BV De
Maasoever), Nicole Klomp en Yvonne
Coumans (beiden BC De Jordaan) uit-
geroepen tot kampioen Damesteams in
district Venlo e.o. 
Men mag het district gaan vertegen-
woordigen op de gewestelijke kampi-
oenschappen om langs deze weg een
gooi te doen naar het Landskampioen-
schap. De gewestelijke eindstrijd is za-
terdag 8 mei in De Mixx te Geldrop.
Tekst en foto: wedstrijdleider Huub
Zwambag.

Vlnr: Marijke Theunissen, Truus Hanssen, Nicole Klomp en Yvonne Coumans. 

Op zaterdag 27 maart werden in het district Venlo e.o. de wedstrijden ge-
speeld om het kampioenschap Damesteams. Helaas hadden zich maar
twee teams hiervoor aangemeld, te weten vereniging ‘t Klötske uit Venlo
en een team dat samengesteld was uit dames van diverse verenigingen en
dat onder de naam van het district deelnam.

Biljarts & Sportprijzen

Kerklaan 12
7848 AB  Schoonoord

Telefoon  0591 38 18 19
info@123biljarts.nl

Biljart- Pool- en Snookertafels:
laken vernieuwen op locatie, in- en verkoop, 
onderhoud, revisie, snelservice  keureparatie,
verkoop van keuen en biljartartikelen
Sportprijzen:
Verkoop bekers, medailles, vaantjes en een eigen graveerservice

Mei aktie: Moori Pomerans incl. montage € 16,00
www.123biljarts.nl

Klasse C4 district Kempenland

Titel voor ’t Trefpunt 2 uit Diessen
Met 1139 punten na 24 wedstrijden
eiste het tweede team van ’t Trefpunt uit
Diessen het kampioenschap in de C4
klasse district Kempenland voor zich op.
In het slotduel werd De Toekomst met
59-50 verslagen. Dat is bijna de maxi-
male winst. Kopman Ger Hermans, Ja-

nus van Gils en Jan Reijrink behaalden
allen de volle vijftien punten. Teamleider
Wout de Lepper bleef daar met veertien
punten overigens niet veel bij achter.
Het succesvolle team gaat op zaterdag
8 mei in De Greune Mert te Eijsden
naar de gewestelijke finale.

Vlnr: Jan Reijrink, Wout de Lepper, Mark van Eik en Janus van Gils. Foto met
dank aan Jan Reijrink. 
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Poppenbouwing 9
4191 NZ Geldermalsen

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

www.etikon.nl

Billardcafé "De Veemarkt"Billardcafé "De Veemarkt"
Fam. Sloots Veemarkt 4 Fam. Sloots Veemarkt 4 

7001 EE Doetinchem7001 EE Doetinchem

Tel. 0314-323585Tel. 0314-323585
www.deveemarkt.nlwww.deveemarkt.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

- 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

Hotel-Grandcafé-Zalen de Tipmast
Bart & Femke van Bussel

BP Bleijenhoek Bladel

BILJARTCENTRUM ARNHEM

VELPERPLEIN 10 - 6811 AG ARNHEM - 026-4455281

ONDER HET REMBRANDT-THEATER

BILJARTCENTRUM ARNHEM
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Telefoon: 0113-649283 • Fax: 0113-644312
E-mail: info@tapperijslandswelvaren.nl
Website: www.tapperijslandswelvaren.nl

2 Gabriëls matchtafels • 3 tafels 2,30x1,15

Vierde divisie driebanden poule 4

Steketee Schilders viert feest in
Kwadendamme

In poule vier van de vierde divisie drie-
banden is het feest voor Steketee Schil-
ders. De ploeg, die de thuiswedstrijden
speelt bij Tapperij ’s-Lands Welvaren in
Kwadendamme, is ongrijpbaar gewor-
den voor de concurrentie.

Speelronde 21
De Geslootene Boom kwam zonder
spraakmakende moyennes tot een 6-2
overwinning op DC Michielsen 2. Voor
BH Keukens bleek Team Reynaert met 2-
6 te sterk, Robin Claerhoudt van Reyna-
ert was met 0.681 de beste speler. In
Sint Willebrord bleef ’t Pleintje in de
thuiswedstrijd tegen ’s-Lands Welvaren
3 met 6-2 overeind. Voor de gasten uit
Kwadendamme behaalde alleen Mar-
kees Joosse winst. Het tweede team van
’s-Lands Welvaren deelde thuis in de ge-
lijknamige Tapperij de buit met
Hoog/Laag Keukens. Hydro Zorg ont-
ving De Heerenstraat 2 en stuurde die
met 6-2 naar huis. Philip van der Made
(0.714) gaf Eric Nieuwenhuyse geen
kans en won met 30-19.

Speelronde 22
In Zundert kwamen Hoog/Laag Keu-
kens en De Geslootene Boom remise
overeen. Steketee Schilders kwam met
een 7-1 overwinning op ’s-Lands Wel-
varen 2 weer dichter bij het kampioen-
schap. Rinus Kramer blonk uit met
0.909. De Heerenstraat 2 moest de eer
aan ’t Pleintje laten en ging met 2-6
onderuit. Patrick Koevoets van de
gasten liet 1.034 noteren. Bij Reseda in
Sas van Gent was het Robin Claer-
houdt, die voor Team Reynaert met
0.937 het beste presteerde. Phillip van
der Made van Hydro Zorg kwam er ge-

zien de 30-9 eindstand niet aan te pas.
Team Reynaert zegevierde uiteindelijk
met 6-2. 

Speelronde 23
In Sint Willebrord moest de thuisclub ’t
Pleintje de eer met 2-6 aan Team Rey-
naert laten. ’s-Lands Welvaren bleef te-
gen De Heerenstraat met 5-3 nipt aan
de goede kant van de score. De Ge-
slootene Boom kreeg Steketee Schilders
op visite en verloor met 2-6. Vooral Ton-
nie van Iwaarden van de gasten was su-
perieur en zette 1.111 in de boeken.

Speelronde 24
In Zaal Reseda te Sas van Gent kreeg
Team Reynaert bezoek van ’s-Lands
Welvaren 3 en wist met 6-2 te winnen.
Bertie van Remortel zette met 0.781 de
beste prestatie neer. ’s-Lands Welvaren
2 rekende af met De Geslootene Boom,
het werd 6-2. Kastelein Nico Peeters
zette met 0.735 hoog in. Ondanks de
1.190 van Piet Oosthoek, ging DC Mi-
chielsen 2 met 2-6 onderuit tegen
Hydrozorg. Steketee Schilders speelde
in Kwadendamme tegen concurrent
Aartsbouw 3 en kwam tot remise. Voor
Steketee Schilders is daarmee het kam-
pioenschap binnen. Uiteraard reden
voor een feestje.

Speelronde 26
Steketee Schilders speelde de wedstrijd
uit speelronde 26 vooruit tegen Hydro
Zorg. Martin Steketee en Eddy Hoon-
dert verdienden de punten voor de
gastheren. Philip van der Made en Jean
Louis Smulder bleven met 0.789 en
0.96 voor Hydro Zorg aan de goede
kant van de score.

Bocxe Biljarts Ankerkader 47/2 
Invitatietoernooi
Het Biljart Centrum Oegstgeest organi-
seert onder leiding van BV BCO ‘De
beste keus’ het eerste Bocxe Biljarts An-
kerkader 47/2 Invitatietoernooi, dat op
13, 14 en 15 augustus 2010 wordt ge-
houden. Met dit toernooi wordt een eer-
ste aanzet gemaakt om West-Neder-
land weer op de kaart te zetten op het
gebied van de ‘klassieke spelsoorten’
op de matchtafel.

Het toernooi wordt gehouden met acht
deelnemers volgens het regulier avé
systeem. Met het onderstaande deelne-
mersveld heeft de organisatie een
prachtig stukje kwaliteit weten binnen te
halen, dat perfect aansluit op het te be-
spelen materiaal en de climat-controle
speelzaal van het Biljart Centrum Oegst-
geest. Het biljartcentrum heeft negen re-
guliere- en twee Matchtafels Gabriëls
Imperator tot de beschikking.

De geweldig faciliteiten, die worden
onderhouden door Bocxe Biljarts, als-
mede het deelnemersveld waar de or-
ganisatie trots op is, staan garant voor
kwalitatief hoogstaand biljarten en klin-
kende resultaten. De naam van de win-
naar wordt als eerste gegraveerd op de
wisselbeker, waarmee is aangegeven
dat dit invitatietoernooi een jaarlijks
terugkerend karakter heeft.

Deelnemers 
Deelnemers zijn:Peter de Bree, Marcel
van Dijk, Jeroen Beentjes, Ian van Krie-
ken, Frank Vermeulen, Ad Klijn, Freek
Ottenhof en Ronald Filippo.
Uw interesse wordt door de deelnemers
en de organisatie zeer gewaardeerd.
Wij nodigen u daarom van harte uit in
Biljart Centrum Oegstgeest, De Voscuyl
38a, 2341 BJ, Oegstgeest – 071-
5173838.

Steketee Schilders: v.l.n.r. Wim van Leeuwen, André de Broeckert, Martin Steke-
tee, Piet Scheffers, Rinus Kramer, Tonnie van Iwaarden. Eddy Hoondert ontbreekt
op de foto.

Vierde divisie driebanden poule 1

Wisselend succes teams EDO ’83
Speelronde 21
NHD Borden Appel 4 – EDO '83/4 2-
6. Frans Opdam, Jeffrey de Rue en Fred
ten Brink wonnen. Kras ’85 – EDO
'83/3 6-2. Ruud Muller redde met
0.500 de eer voor de gasten. 

Speelronde 22
EDO '83/3 – NHD Borden Appel 4 6-
2. Derek Brink versloeg Jos Duyves met
30-25 na 52 beurten. EDO '83/4 –
Onder Ons Beverwijk 2-6. Frans Op-
dam verloor ondanks 0.636. Teamge-
noot Toon Schaap blonk uit via 0.862. 

Speelronde 23
't Koetshuys 2 – EDO '83/4 2-6. Jeffrey

de Rue bleek met 0.675 de beste na-
mens de bezoekers. Onder Ons Bever-
wijk – EDO '83/3 8-0. Ab Lenaers klop-
te Derek Brink middels 30-28 na veertig
pogingen. Bij de thuisploeg viel vierde
man Wil van den Braak op met 1.000
moyenne.   

Speelronde 24
EDO '83/3 – 't Koetshuys 2 4-4. Derek
Brink en Ruud Muller bleven aan de
goede kant van de score. 
EDO '83/4 – Blauw Wit/De Klos 2 4-
4. Frans Opdam en Toon Schaap hiel-
den de punten in eigen huis in Bil-
jart&Dartcentrum Osdorp te Amster-
dam.  

Vierde divisie driebanden poule 2

Goede periode BC Capelle 7 
Speelronde 21
De Does Trappen 2 – BC Capelle 7 0-8.
Jan de Leeuw verloor ondanks 0.675
want Jilles Laats vertrok met de 0.750
winst. De drie andere spelers van BC
Capelle 7 kwamen niet in de proble-
men. 

Speelronde 22
BC Capelle 7 – Ribas 4-4. Bij de thuis-
ploeg bleek Joop Frishert met 0.666 in
vorm.
Namens de bezoekers en tevens koplo-
per zette Bert ten Haaft jr. liefst 0.862
een serie van zes op het bord. 

Speelronde 23
Il Giardino – BC Capelle 7 3-5. Cees
van der Stel realiseerde op de vierde
positie 0.555. Ook Frans Groothuizen
won en dus was de remise van Joop
Frishert voldoende voor de teamzege. 
Speelronde 24
BC Capelle 7 – De Rietlander B 4-4.
Frishert was nu goed voor 0.757 terwijl
bij de gasten Ton van Heumen 0.731
produceerde. Café De Uitspanning 3 –
Parkzicht 01 4-4. Ben Verschraagen
0.581 en Maurice de Vré zorgden voor
de puntendeling.   

Play-Offs driebanden
in Hotel Van der Valk Ridderkerk
Van 27 tot en met 30 mei a.s. zullen in
Hotel Van der Valk Ridderkerk de play-
offs van de eredivisie driebanden
plaatsvinden. Het bestuur van de
KNBB Sectie Driebanden is zeer ver-
heugd met de samenwerking tussen de
KNBB en Van der Valk te Ridderkerk.
Mede door de uitstraling van deze lo-
catie wil de KNBB Sectie Driebanden
een prachtig evenement neerzetten en
daarbij gebruik maken van deze unie-
ke mogelijkheid om het driebanden in
Nederland naar een hoger plan te til-
len. 
De Van der Valk Play-Offs Driebanden

2010 vormen de afsluiting van de ere-
divisie driebanden: een finale tussen
de beste vier teams uit de competitie,
die strijden om het Nationaal Kampi-
oenschap. 
De winnaar van het toernooi wordt in-
geschreven door de KNBB naar de Eu-
ropacup voor landskampioenen. Er
zal worden gespeeld op Eureka bij-
arts.
Overige details zoals aanvangstijden
e.d. worden later bekend gemaakt.
Adresgegevens: Hotel Ridderkerk,
Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk,
tel: 0180 64 69 00. 

www.biljartpoint.nl
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Eredivisie topteam ronde 11

Topteam 's Lands Welvaren 
met lege handen tegen J+B Küpers
In Kwadendamme kon 's Lands Welva-
ren geen vuist maken tegen J+B Küpers.
De gasten eindigen definitief op de
tweede plaats en mogen samen met Cu-
bri/Etikon en de nummer drie van de
ranglijst op zaterdagavond 8 mei een
feestje bouwen bij de prijsuitreiking in
HCR Prinsen te Haarlo. 

's Lands Welvaren – 
De Pelikaan 2-4
Peter de Bree kreeg maar vier kansen
van Ludger Havlik en dat leidde tot 29-
200. Wiel van Gemert ging met 50-
150 onderuit tegen Dennis Timmers. Ad
Koorevaar redde middels 100-64 de
eer tegen Ad Klijn. 

De Pelikaan – 
J+B Küpers 3-3
Peter Volleberg speelde het 47/2 tegen
Matthijs Bakker en maakte in de tweede
beurt een serie van 82. Het duurde ech-
ter twaalf omlopen voordat de 102-200
eindstand bereikt werd. Michel van Silf-
hout zag Ludger Havlik de partij in de

zesde beurt met een slotserie van ne-
gentig beslissen. Fabian Blondeel leek
tegen Ad Klijn na een voorsprong van
92-50 in veilige haven maar Klijn kwam
met een reeks van 38 weer in het kiel-
zog. Bij de vijftiende poging werd de fi-
nish bereikt maar net als in de vorige
ontmoetingen sleepte Ad Klijn weer een
remise uit het vuur. 

's Lands Welvaren – 
J+B Küpers 0-6
Peter Volleberg trof Peter de Bree als
tegenstander en had slechts vier beurten
nodig om de 79-200 eindstreep te ha-
len. Michel van Silfhout won na een slot-
serie van 94 met 45-150 (5) van Ian
van Krieken. Fabian Blondeel werd in
het bandstoten door Wiel van Gemert
geen strobreed in de weg gelegd: 28-
100 na negen pogingen. De laatste
speelronde van het seizoen wordt za-
terdag 8 mei gespeeld bij The Dibo Ci-
ty/Blitz Optiek in Deventer waar behal-
ve de thuisploeg ook kampioen Cu-
bri/Etikon de tegenstander is.

Eredivisie topteam ronde 11

The City Dibo/Blitz Optiek succesvol tegen Eekhoorn en Helmink
Voor degradant Helmink woon Techniek
viel er met de remise tegen De Eekhoorn
toch nog iets positiefs te melden. Ook te-
gen The City Dibo/Blitz Optiek werd de
huid in thuisbasis De Veemarkt te Doetin-
chem duur verkocht. 

Helmink woon Techniek – 
De Eekhoorn 3-3
Ronald van Gooswilligen won het 47/2
van Lyon Megens. Na een serie van
118 arriveerde Gerard Stijf al na drie
beurten bij de honderdvijftig caramboles
71/2. Thomas Nockemann sleepte er

na een reeks van 148 in de nastoot toch
nog een remise uit. Willem Siebelink
redde het in het bandenspel niet tegen
Martien van der Spoel: 59-100 (18). 

De Eekhoorn – 
The City Dibo/Blitz Optiek 2-4
Lyon Megens boog via 87-200 voor
Freek Ottenhof. Thomas Nockemann
bleek met 122-150 (4) niet opgewassen
tegen de serie van 121 van Micha van
Bochem. Martien van der Spoel klopte
René Tull met het kleinst mogelijke ver-
schil: 100-99 na twintig omlopen. 

Eredivisie topteam ronde 11

Vijfde landstitel voor Cubri/Etikon
in HCR Prinsen te Haarlo 

Cubri/Etikon met vlnr: Jean-Paul de Bruijn, Patrick Niessen en Henri Tilleman.
Foto: www.biljartenborculo.nl.

De spelers Patrick Niessen, Henri Tilleman en Jean-Paul de Bruijn hebben
zaterdag 10 april hun vijfde landskampioenschap binnengehaald. Het zat
er al een tijdje aan te komen, want het trio is ongenaakbaar in de eredivi-
sie. Met 21 winstpartijen en 1 gelijkspel, zijn ze met nog twee wedstrijden,
niet meer door de concurrentie te achterhalen. Toch ging het in de partij te-
gen Buiting Staalconstructie niet zoals de toeschouwers het vooraf gedacht
hadden. 

Cubri/Etikon – 
Buiting Staalconstructie   4-2
De jonge ploeg uit Lochem gaf zich niet
zomaar gewonnen en ging geweldig
van start. Zowel Koen Workel als Roy
van Raaij lieten hun tegenstanders
aardig op de stoel zweten met beginse-
ries van 92 en 99. Maar zie daar. Dan
komt de klasse van een topspeler bo-
vendrijven en de druk bij de jonge spe-
lers wordt dan groter. Uiteindelijk zege-
vierde Niessen tegen Workel toch in
drie beurten (150-101) en Tilleman na
vier pogingen tegen Van Raaij (200-
130). Ook Dave van Geel deed van
zich spreken tegen De Bruijn. In een
prachtige partij won hij na zes omlopen
verrassend van de Zeeuw. Het werd
100 tegen 92. 

Cubri/Etikon – De Jol      6-0
De tweede wedstrijd voor de Haarloërs
was een formaliteit. Met geweldig spel
van Tilleman (1), Niessen (2) en De
Bruijn (3) gebruikte de landskampioen
in totaal maar zes beurten. 
Teammanager Bennie Deegens is vol lof
over zijn team: “Als ik terugkijk, zijn we
de terechte kampioen. Niet afhankelijk
geweest van geluk maar heel goed
spel. Ze worden elk jaar nog sterker. Dit
bewijst ook de uitslagen met 21 keer
winst en 1 keer remise. Dat betekent 66
partijen gespeeld. Hiervan hebben we
er vijf verloren en twee gelijkgespeeld.
In totaal moesten we 4950 caramboles
maken. Als je dan bedenkt dat we er
4892 gescoord hebben en er dus maar
58 tekort komen, dan mag je met res-
pect zeggen: dit zijn echte klasbakken”.

Op de vraag wat dan het geheim van
Haarlo is, zegt Deegens: “Er zijn geen
geheimen, alleen goede afspraken. De
afspraak met de spelers is dat de Topte-
amcompetitie nummer 1 moet zijn en
daarna hun andere activiteiten. Kijk bij-
voorbeeld naar Jean-Paul de Bruijn. Hij
speelt mee op het hoogste nivo van de
eredivisie driebanden. Dit geeft ook wel
eens doublures. Toch moet dan het top-
team voorgaan. Dit is wat je bij andere
ploegen niet ziet. Wij komen altijd met
deze formatie waar andere drietallen
nogal eens wisselen. Voorbeelden hier-
van zijn De Eekhoorn en ’s Lands Wel-
varen. Indien zij ook altijd op hun sterkst
spelen, halen zij ook meer punten en
doen ze mee om de ereplaatsen.”

Feest en prijsuitreiking
Op 8 mei a.s. is de laatste ronde in de
topteamcompetitie. Cubri/Etikon en J+B
Küpers mogen dan naar The City Di-
bo/Blitz Optiek in Deventer. Een bus vol
supporters zal hun dan begeleiden en ’s
avonds volgt een feest bij thuisbasis
HCR Prinsen in Haarlo. Daar zal Jaap
Labrujère de prijzen uitreiken aan de
nummers 1-2-3 van de eredivisie topte-
ams. Meer info is te verkrijgen bij team-
leider Bennie Deegens. 

Buiting Staalconstructie – 
De Jol 6-0
Roy van Raaij had zijn tweehonderd
punten in het 47/2 na vier bezoekjes
aan de tafel bij elkaar. Dave van Geel
bleef Harrie van den Boogaard voor en
ook Koen Workel eindigde aan de goe-
de kant van de score.

Helmink woon Techniek – 
The City Dibo/Blitz Optiek 2-4
Ronald van Gooswilligen verloor trok met
97-200 na negen pogingen aan het kort-
ste eind tegen Freek Ottenhof. Gerard
Stijf finishte als eerste in het 71/2 maar
Micha van Bochem produceerde zijn ont-
brekende zeven caramboles in de gelijk-
makende beurt. Bij het bandstoten was
het bezoeker René Tull die als eerste de
eindstreep bereikte. Teamleider Willem
Siebelink zorgde ook voor remise door
een reeks van vijf in de nastoot.      

Kader poule 3

Billardcafé De Veemarkt en
De Markt/De Onderbouw klaar
Speelronde 23
De Korenmolen 2 – De Markt/De
Onderbouw 6-2. Wim Mensink ver-
sloeg Martin Zwoferink met 110-39 na
zeven beurten. Johan van Zadelhoff
boog met 79-140 na acht pogingen
voor Maarten Broers. Billardcafé De
Veemarkt – De Buck 4-4. Gerard Stijf
wees Martijn Egbers via 220-161 (8)
terug. 

Speelronde 24
Kronenhuis – Billardcafé De Veemarkt 6-
2. Ronald van Gooswilligen verzamel-
de de 190 caramboles al na vijf om-
lopen. Bij de thuisploeg bleek Emiel
Massen via 150-114 na acht beurten
net iets te sterk voor Bennie van Raaij. 

Speelronde 25
Billardcafé De Veemarkt – Moira 4-4.
De enige partij van minder dan tien om-
lopen ging tussen Willem Siebelink en

Sven Nabuurs: 117-160 (8). De
Markt/De Onderbouw – Martin 6-2. In
Doesburg waren Martin Zwoferink,
Hans Berendsen en Harry van Heumen
succesvol. 

Speelronde 26
De Buck – De Markt/De Onderbouw 6-
2. Martijn Egbers had maar zes pogin-
gen nodig en dat dankte hij mede aan
een slotserie van ruim 120. Rudy Gerrit-
sen zag zijn reeks van 87 beantwoord
worden met een flink aantal treffers van
Martin Zwoferink. De Arnhemmer won
na zeven pogingen met slechts een ge-
ring verschil. De Korenmolen – Billard-
café De Veemarkt 5-3. Monique van Ex-
ter en Gerard Stijf, serie van 135, kwa-
men remise overeen. De Korenmolen en
Zaal Verploegen eindigden de competi-
tie als eerste en tweede. Voor de play-
offs plaatsten zich Moira en Kabel-
rups.com/Kronenhuis.    

Kader poule 7

BCO/Bocxe Biljarts naar play-offs
BCO/Bocxe Biljarts – BF 't Gooi 6-2. In
speelronde negentien sierde Hans Borst
zijn 230-122 zege na acht beurten te-
gen Freek Ottenhof op met een serie
van 144. Ben Duivenvoorde had even-
eens maar acht pogingen nodig maar
dan voor honderdvijftig treffers. Wilfred
Wijnnobel ging als enige onderuit te-
gen Damen, reeks van 102. Peter Wal-

green bleef wel aan de goede kant van
de score tegen Rob Out: 130-58 (9). 

Concordia – BCO/Bocxe Biljarts 8-0. In
Gouda konden de bezoekers in speel-
ronde twintig geen potten breken. As-
scheman, serie van 178, versloeg Borst
via 220-113 na zeven omlopen. 

BCO/Bocxe Biljarts – 't Wapen P. Vink
3 4-4. Speelronde 21 leverde Ben Dui-
venvoorde een 54-210 nederlaag na
vijf beurten tegen Ricardo Goud op. 

't Groene Hart – BCO/Bocxe Biljarts 2-
6. In de slotweek stelde BCO/Bocxe Bil-
jarts de derde plaats in de eindstand
veilig met deze zege. Ben Duivenvoor-
de versloeg John van der Zalm met 62-
150 na acht beurten. Ook Peter Wal-
green en Hans Borst deden een duit in
het zakje. 
De royale nederlaag van Mark Bakker
bleef dan ook zonder gevolgen. Als
vierde eindigde 't Wapen P. Vink 3.
Kampioen werd ’s-GBC en HWA Alb-
lasserdam werd runner-up. De halve fi-
nales zijn 22 en 23 mei op zes locaties
in Nederland.     
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

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

Strijd is gestreden in eerste divisie topteams 

De Wellse Vaert overtuigend kampioen

Met nog één speelronde te gaan is De
Wellse Vaert al zeker van het kampi-
oenschap in de eerste divisie topteams.
De kloof van zeven punten, die is gesla-
gen met de nummer twee HPS Industrial
B.V. kan niet meer overbrugd worden.
We mogen stellen: het zijn krasse veer-
tigers, die mannen van de Wellse Vaert.
René Luijsterburg, Marcel Hopmans en
Peter Vandeloo zijn geen koorknapen of
communiekantjes. Als je alles optelt kom
je zo aan honderd jaar biljartervaring.
“En geloof me, dat heb je nodig om een
gans seizoen overeind te blijven in de
eerste divisie. Het lijkt toch zo gemakke-
lijk, maar de concurrenten liggen altijd
op de loer. Als je even met je ogen knip-
pert, kan je de partij verliezen” merkt
Peter Vandeloo op.

Speelronde 11
Zaal verploegen kwam er in beide wed-
strijden tegen De Wellse Vaert niet aan
te pas en moest twee keer voor 0-6 te-
kenen. In de eerste wedstrijd mocht Rini
Megens al na twee omlopen René Luij-
sterburg feliciteren. Dekkers Biljarts was
in Rosmalen ook niet opgewassen tegen
HPS Industrial BV en verloor met 0-6 en
2-4. Sven Nabuurs redde de eer, door
in de tweede libre partij met 250-115
uit 5 van Theo Zwarthoed te winnen. In
Steenbergen kwamen Reedijk Ban-
den/Wellse Vaert en BV Rosma-
len/Foruminvest tijdens het eerste treffen
remise overeen. De tweede wedstrijd
was met 4-2 voor de thuisclub. Hektisch
& Parkzicht ging thuis in Biljartcafé Rijn-
zicht eerst met 0-6 onderuit tegen Topte-
am Almere, om vervolgens met 4-2 te
winnen. Bij het bandstoten speelde Ge-
orge Kenter van de thuisclub in vijf beur-
ten naar een 75-42 overwinning op
Gert van Beek. HWA Alblasserdam
won twee keer met 4-2 van JWB Koe-
rier/Zandweerd. In de eerste wedstrijd

zette Reijer van Kooten (HWH Alblas-
serdam) met een gemiddelde van
29.17 een goede kaderpartij neer.

Speelronde 12
Topteam Almere wist met 4-2 en 6-0
Reedijk Banden/Wellse Vaert voor te
blijven. Geurt Veer speelde de eerste
partij bij het kader 29.17, terwijl Cor
van de Groep (serie van 174) in de
tweede partij libre in zes beurten van
Willem van Deventer won. Topteam
BCA zette in Biljartcentrum Arnhem
HWA Alblasserdam twee keer met 6-0
te kijk. Martijn Egbers (kader), René
Gerrits (bandstoten) en Ronnie Mathijs-
sen waren in topvorm. BV Rosma-
len/Foruminvest won het eerste treffen
met BV Carambole Rumpt met 4-2. Voor
de gasten zette Gert Jan Veldhuizen bij
het libre een reeks van 238 in de boe-
ken en won in drie omlopen van Nicky
van Venrooy. 
De tweede wedstrijd ging voor Rosma-
len met 2-4 verloren. Nu speelde Demi
Pattiruhu de librepartij voor Carambole
Rumpt en kwam via een serie van 242
in twee beurten tot winst tegen Paul van
de Wouw. Koploper De Wellse Vaert
liet MCR Metaalconservering duidelijk
merken, dat zij met het oog op de ere-
divisie gebrand waren op de overwin-
ning. En die overwinning kwam ook
geen enkel ogenblik in gevaar. De eer-
ste wedstrijd won De Wellse Vaert met
6-0, waarbij René Luijsterburg uitblonk
door in drie pogingen Andy de Bondt te
laten zien hoe het kaderspel gespeeld
dient te worden. De tweede wedstrijd
eindigde in 5-1. Peter Vandeloo moest
bij het libre na vier beurten delen met Ri-
cardo Goud. 
JWB Koerier/Zandweerd speelde in
Café Biljart De Bengel te Lochem naar
twee overwinningen (4-2 en 6-0) op
Hektisch & Parkzicht.

Met nog één speelronde te gaan is De Wellse Vaert al zeker van het kampioen-
schap in de eerste divisie topteams.

Kader poule 4

Sterke slotfase brengt Van Esch 
Biljarts/De Peel kampioenschap

Van Esch Biljarts/De Peel met boven vlnr: Roland Deelen en Peter van de Linden.
Onder vlnr: Jan van Oosterhout, Harry Vogels en Noud Janssen.

Speelronde 19
Van Esch Biljarts/De Peel – Op de Klos 6-
2. Harry Vogels hoefde maar zeven keer
naar het biljart en teamgenoot Roland Dee-
len stond na acht beurten aan de finish.
Deelen maakte daarbij een serie van 102
in het 57/2. VOP/DWH – Biljartakade-
mie Eindhoven 3-5. Yvo Engels bleef Jaap
Peerenboom met 200-114 na zeven po-
gingen voor. Guido Kauffeld ging in het-
zelfde tijdsbestek onderuit tegen Michel
van Bommel. Halfweg – 't Zwaantje 3-5.
Sjef Jansen realiseerde een reeks van 107
bij zijn remise tegen Piet Volleberg. BC Te-
gelen – BouwCenter Van Hoppe 3-5. Philip
Dieryck tegen Bert Vermeulen leverde 52-
140 na zes omlopen op. Sjeng Burhenne
liet Adri Dijkmans dankzij honderdtachtig
uit zeven kansloos. Janssen de
Jong/Maasoever – De Tapperij/Optiek
van Gool 6-2. 

Speelronde 20
Biljartakademie Eindhoven – Van Esch Bil-
jarts/De Peel 2-6. Jaap Peerenboom tegen
Roland Deelen kreeg een 94-190 (7) sco-
re. 't Zwaantje – VOP/DWH 1-7. Hans
Toonen zag Piet van Rengs na zeven beur-
ten met de winst vertrekken. BouwCenter
Van Hoppe – Maarland 2-6. Op de Klos –
Janssen de Jong/ Maasoever 6-2. Wim
Strik won als enige van de bezoekers met
120 treffers na zeven pogingen. 
Biljartakademie Eindhoven – Op de Klos 4-
4. Van Esch Biljarts/De Peel – 't Zwaantje
6-2. Jan van Oosterhout was de snelste met
honderdveertig uit acht. Halfweg – Bouw-
Center Van Hoppe 3-5. Adri Dijkmans had
zijn 160 caramboles na zeven beurten bij
elkaar en ploeggenoot Johan Martens
moest één keer meer naar het biljart voor
zijn 130 punten. BC Tegelen – Janssen de
Jong/Maasoever 6-2. Kopman Harrie van
den Boogaard gaf met 240 treffers na zes
omlopen zijn visitekaartje af. Philip Dieryck
scoorde honderd keer na negen beurten.
Maarland – De Tapperij/Optiek van Gool
4-4. Bij de Limburgers maakte Frans Bor-

gignons een serie van 158. Peter Hendriks
gaf bij de gasten het goede voorbeeld met
110 uit 9. 

Speelronde 22
Janssen de Jong/Maasoever – Maarland
4-4. Wim Strik stond na veertien pogingen
aan de eindstreep. Opponent Ludy Keuten
moest toen nog 73 caramboles maar
strandde na een productie van 67. Dat be-
tekende 4-4 in plaats van 3-5 en dat ene
puntje zou Maarland in de afrekening te-
kort komen voor de titel. De Tappe-
rij/Optiek van Gool – Halfweg 5-3. Gerrit
van Asten en Eric Dericks maakten er via
120-240 na zes omlopen een mooie remi-
se van. Dericks realiseerde een reeks van
137. Jos Verberne hoefde maar acht keer
van zijn stoel voor 110 caramboles. 't
Zwaantje – Biljartakademie Eindhoven 4-
4. Bij de thuisploeg waren Sjef Jansen met
210 uit 5 en Bernie van Hooij via 120 uit
acht in goeden doen. Namens de gasten
gebruikte Michel van Bommel met 150 uit
vier de minste beurten, terwijl Thijs van
Asten met 120 caramboles na negen om-
lopen succesvol bleek. 't Kempke – Van
Esch Biljarts/De Peel 2-6. In deze kampi-
oenswedstrijd bracht Harry Vogels de
stand op 0-2 na honderd treffers en zeven
beurten. Het werd 2-4 omdat Noud Jans-
sen verloor en Jan van Oosterhout won.
Toen Piet Gerrits op 158 stond, maakte Ro-
land Deelen het Deurnese succes compleet
met een slotserie van 67. Van Esch Bil-
jarts/De Peel werd daarmee kampioen en
dankte dat vooral aan winst in de laatste
vier wedstrijden. BouwCenter Van Hoppe
– VOP/DWH 6-2. Johan Martens bleef
met honderddertig uit acht als enige onder
de tien beurten. Guido Kauffeld (15.45)
redde de eer. Op de Klos – BC Tegelen 6-
2. Tonnie Houten produceerde tweehon-
derd caramboles na vijf pogingen. De
thuisploeg eindigde achter BC Maarland
als derde. 't Zwaantje mag tegen Op de
Klos strijden tijdens de play-offs. De halve fi-
nales zijn 22-23 mei.
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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

Eureka ruimt op!

Mecguanto handschoen
De Handschoen waar Dick Jaspers ook mee biljart.
Dichte en open versie maat S-M-L-XL 

Prijs Euro 15,95 

Buffalo pooltafel
speelmaat 7 foot met nieuw laken 

Euro 1500,00 

Senator poolbiljart  
Speelmaat 7 foot =200x100cm.

Vanaf € 800,00 incl. btw
Met nieuw laken € 1200,00 incl btw
5 x op voorraad

Sam Pooltafel
Speelmaat 9 foot=255x127,5cm

Euro 1800,00

Sam Pooltafel
Speelmaat 8 foot=224x112cm. Met nieuw laken Snookergreen

Euro 1995,00

Raymond Ceulemans biljart 
made by Gabriels, speelmaat 230x115cm

Euro 2650,00

Eureka Billard 
Model Klassiek, speelmaat 230x115cm

Euro 2200,00

Model National
speelmaat 230x115cm

Euro 2300,00

Eureka Biljartfabriek heeft de enigste goede
slijpmachine. Moet uw biljart echt zuiver zijn?

Bel: 073-5031264 - Eureka Biljartfabriek

Special made for Eureka
Tas echt leder, 4 onderstuk, 8 toppen
De enige echte lederen prof. tas 

Euro 336,00

Sam Pooltafel 7 foot=200x100cm
In diverse kleur uitvoeringen.

Vanaf € 800,00 incl. btw
Met nieuw laken € 1200,00 incl btw
10 x op voorraad

Het Dick Jaspers Biljart
Made by Eureka, speelmaat 284x142cm, 2 stuks op 
voorraad 2 jaar oud Euro 5500,00

Energie-
zuinige
lamp 
Verbruik 24watt, 
lichtopbrengst 150watt
van Euro 35,00
voor 

Euro 
28,00

Rectificatie uit vorige advertentie

€ 7,50

No Blue powerspons
”Made by Longoni”

Eureka
powerspons Geen blauw

Euro 1,00


