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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

Motiverend en stimulerend voor spelers én toeschouwers

Digitaal scorebord zorgt voor 
meer spanning en competitie
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Bedrijvenweg 11  St-Michielsgestel
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Met de Biljartcomputer is in één oogop-
slag te zien hoe beide spelers ervoor
staan. Zowel jong als oud, zowel spelers
als toeschouwers ervaren dit als een  flin-
ke vooruitgang in de verdere professio-
nalisering van de biljartsport. Tijdens het
spel worden de resultaten direct verwerkt
en worden extra gegevens gepresen-
teerd, die belangrijk zijn voor zowel spe-
lers als toeschouwers: gemiddelde,
hoogste serie, achterstand/ voorsprong,
percentage van het totaal te maken aan-
tal, “en nog 5”, shottime en wie aan de
beurt is. 
Daarnaast staan op het overzicht-scherm
de scores per beurt, speeltijd per speler,
speelsnelheid en alle gemaakte series.

Online verkoop, snelle levering!
Betrouwbare service

Alles voor Pool en Carambole!
en een beetje snooker

www.Biljartwinkel.nl

www.Biljartwinkel.nl

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

de Distelbiljarts
Kade 46 

4703 GH Roosendaal
0165 563 800

www.dedistelbiljarts.nl

Lees verder op pagina 3

De gegevens van de laatste 1000 partij-
en worden opgeslagen, kunnen worden
verwerkt in een Excel programma en kun-
nen per E-mail worden verzonden. 
De gegevens (naam en moyennes) van
250 vaste spelers worden opgeslagen
en zijn beschikbaar voor elke nieuwe
partij. 
Daarnaast kan (betaalde) reclame of in-
formatie worden gepresenteerd wanneer
er niet gespeeld wordt, hierdoor kunnen
de kosten terugverdiend worden. 
Naast aanschaf is het mogelijk vanaf
€ 1,50 per dag de computer te huren,
zie www.Biljartcomputer.nlwww.layani.nl

www.a1biljarts.nl

Hét adres voor al uw biljart- en dartartikelen en sportprijzen.
Webwinkel en showroom••Winkel/werkplaats 800m2

A1
BILJARTS
A1
BILJARTS

De Biljart Ballen 
gratis in alle KNBB locaties
Ook dit seizoen zal biljartkrant De Biljart Ballen maandelijks weer gratis vier
exemplaren naar alle KNBB locaties in geheel Nederland verzenden. Zoals be-
kend brengt deze krant biljartnieuws op plaatselijk, regionaal en (inter)nationaal
gebied. Er is een editie Oost en een editie West Nederland. Enkele dagen na
verschijning is de krant ook te lezen op www.debiljartballen.nl

Meer informatie wordt graag verstrekt door uitgeverij Duo Print, 
telefoon 0416-343819 of e-mail: duoprint@planet.nl

Biljartbril

Bril speciaal op
uw sterkte 

aangemeten en
aan uw stijl 
aangepast

Diverse modellen
handgemaakt dus
alles is mogelijk!
Nu vanaf € 199,-

Markt 1D, 6651 BC Druten
Telefoon: (0487) 51 16 30

2 en 3 oktober
in Kaatsheuvel

www.beursgezondenwel.nl
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Georganiseerd door HBC in Hoogeveen

JBV Amorti kampioen van 
Nederland landscompetitie jeugd

Foto: mevrouw Hofman. 

Bij vereniging HBC in Hoogeveen werd
de nationale finale gespeeld van de
landscompetitie jeugd. De acht geplaat-
ste teams werden hiervoor in twee pou-
les ingedeeld welke een halve competi-
tie speelden.
In poule 1 wist het team van JBV Amorti
uit Zevenbergen, met als spelers Jeroen
Testers, Giel Damen en Hans Snellen ju-
nior, als eerste te eindigen. The Dibo Ci-
ty uit Deventer eiste in deze poule de
tweede plaats op. In poule 2 bleek De
Jol uit Lelystad de beste, terwijl De Drie-
hoek uit Lichtenvoorde zich eveneens
voor de halve finales plaatste. Daarin
speelde Amorti tegen De Driehoek en
The Dibo City tegen De Jol. JBV Amorti
en De Jol wonnen beiden hun wedstrijd.
In de strijd om brons eindigde de ont-
moeting tussen De Driehoek en The City
Dibo in 3-3 maar door een hoger per-
centage finishte De Driehoek als derde.
De finalewedstrijd ging tussen JBV
Amorti en De Jol. Hans  Snellen jr. won
zijn partij met een moyenne van 2.00
en bleek daarmee veel te sterk voor
Agnes Groenewoud gezien de 38-14

eindstand na negentien beurten. Giel
Damen maakte acht caramboles te wei-
nig tegen Ago Blankenzee: 30-35 (24).
De derde en beslissende ontmoeting tus-
sen Jeroen Testers en Brian Plette werd
een 50-36 zege na 26 pogingen voor
Testers. Daardoor was het Amorti weer
gelukt om de nationale titel in de wacht
te slepen. Hans Snellen junior was de
enige speler van JBV Amorti die alle
partijen in winst had omgezet. Het is
exact 25 jaar geleden dat Amorti voor
het laatst de nationale titel in de lands-
competitie heeft weten te behalen. Eer-
der werden de teams van JBV Amorti in
72/73, 73/74 en 74/75 landskampi-
oen in deze klasse. 

De eindstand Plaats
1. JBV Amorti Zevenbergen
2. De Jol Lelystad
3. De Driehoek Lichtenvoorde
4. The City Dibo Deventer
5. Jong NHD 32 Zwaag
6. Centrum West Delft
7. Swibi Biddinghuizen
8. Blauwe Dorp Eindhoven

Nationale finale recreanten driebanden klein

Titels verdeeld 
bij De Viaanse Molen in Alkmaar
Bij De Viaanse Molen in Alkmaar werd
de nationale finale driebanden klein
voor recreanten in drie klassen afge-
werkt. Na een spannende wedstrijddag
gingen de titels naar Del Mistro, Van
Haren en Teunissen.

Eindstanden
Naam vereniging pnt moy hs
1e klasse
1.  E. del Mistro BF ‘t Gooi 4 0.717 4
2.  F. Klomp Veemarkt 4 0.735 5
3.  B. Vaneman Hart van Lisse 2 0.613 4

4.  W. Bos O.B.V. 2 0.591 4

2e klasse
1.  H. van Haren Doetinchem 6 0.495 3
2.  W. van Lienden Westerhaven 3 0.344 3
3.  D. van Lavieren BC Bemmel 3 0.401 3
4.  W. Piet Enigings 0 0.194 1

3e klasse
1.  Th. Teunissen Harmonie 6 0.518 3
2.  W. Westhoff Randstad 4 0.390 2
3.  A. Breestraat Charlois 2 0.241 4
4.  J. van Silfthout Dorpzicht 0 0.242 2

NK 1e klasse driebanden klein jeugd 

Raymund Swertz neemt in Rosmalen
afscheid met nationale titel

Hiermee behaalde Swertz zijn zevende
nationale titel bij de jeugd. Het was te-
vens (bij de jeugd) de laatste, want sa-
men met Frank Hommering en Eef Eijs-
koot speelt hij dit seizoen bij de senio-
ren. Na de prijsuitreiking door de
bondsafgevaardigde Nico de Goede
bedankte Raymund Swertz de mensen
die hem de laatste jaren geholpen en
getraind hebben. "Hans Toonen, René
van Hinthum, Johan Claessen en Wim
van der Zanden wil ik graag bedanken
omdat zij mij altijd gesteund hebben en
mij vertrouwen hebben gegeven. Zij
hebben een groot aandeel in mijn bil-
jartcarriëre" aldus de geëmotioneerde

Swertz, die zijn speech begon met het
bedanken van de KNBB voor het ver-
trouwen tijdens zijn jeugdperiode. Ook
had hij veel lof, dank en respect voor de
onlangs overleden Sjef Hamers, die
hem vanaf het begin af aan op alle fron-
ten heeft gesteund.

Eindstand
Naam vereniging pnt. a.moy hs
1.  Raymund Swertz BV Ellenkamp 10 1.260 11
2.  Shane Hilgers Oogh v. Vlaerdingh 6 0.922 6
3.  Eef Eijskoot Amorti 6 0.773 6
4.  Frank Hommering JBV Tilburg 4 0.778 6
5.  Raymond Groot Horna 4 0.703 6
6.  Gert Jan Veldhuizen BV Gelre 0 0.582 6

De finale eerste klasse driebanden klein bij Sportfoyer De Hazelaar in Ros-
malen is een waar feest geworden voor Raymund Swertz. De 21-jarige
speler uit Afferden liet geen enkel steekje vallen en won al zijn partijen.
Het beste resultaat boekte hij tegen Gert Jan Veldhuizen, door in achttien
beurten met een gemiddelde van 1.666 uit te spelen. 

V.l.n.r.: Shane Hilgers, Raymund Swertz en Eef Eijskoot.

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Fleuren Ranking driebanden

Jos Derks winnaar in Deest
In ‘t Zwaantje te Deest werd voor de
15e keer het grote Pinstertoernooi ge-
houden met 96 deelnemers. Van heide
en ver kwamen de spelers voor een fel
begeerde bokaal en de punten van de
Fleuren Ranking Cup driebanden. Veel-
voudig kampioen Dave Christiani, met
een competitiegemiddelde van 1.776,
had veel toeschouwers naar dit toernooi
gelokt. 
Bij de laatste zestien spelers zaten ook
weer Maas en Waalse biljarters zoals,
Jos Schiks (Deest), Peter Peeters (Dru-
ten), Gerrie Gerrits (Druten), Theo Döll
(Maasbommel), Piet Janssen Steenber-
gen (Altforst) en Jos Derks (Beuningen).
Uiteindelijk bleven er vier kanshebbers
over. Jos Derks (24 car) en Dave Christi-
ani (35 car) streden tegen elkaar en uit-
eindelijk won  Derks en kwam als eerste
in de finale. De tweede halve eindstrijd
tussen Gerrie Gerrits en Fred Huiskens
werd een prooi voor Gerrits. De derde
plaats ging vervolgens naar Dave
Christiani, met een toernooigemiddelde
van 1.556. 
In de finale, Jos Derks tegen de verras-

Winnaar Jos Derks. 

sende Gerrie Gerrits, trok Derks ver-
diend aan het langste eind.

Biljartakademie Eindhoven
verzorgt biljartlessen bij u in de vereniging of aan de 

Alblasstraat 14a te Eindhoven.
Alle spelsoorten.

Voor inlichtingen:
Jaap Peerenboom, telefoon 040-2618789 en 06-53204122.
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Het volgende
nummer 

verschijnt
20 oktober

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 13 oktober

ALV vereniging Carambole

Gerrit van de Put erelid van de KNBB

Vlnr: Gerrit van de Put en Leon Vervoort. 

Op zaterdag 5 juni werd Gerrit van de
Put tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring van de vereniging Carambole in
Zaal Verploegen te Wijchen door Leon
Vervoort namens de KNBB als erelid be-
noemd. Van de Put bekleedde bij de
voormalige sectie Carambole de functie
van secretaris/penningmeester. Het is
zijn verdienste geweest om uit de toen-
malige ondoorzichtige financiële situa-
tie vertrouwenwekkende jaarverslagen
te produceren met daaraan gekoppeld
overzichtelijke begrotingen.
Hij drong er steeds op aan, dat de ad-
ministratie transparanter moest worden.
Het ging er tenslotte om de achterban
van gedegen informatie te voorzien.
Nadat Bart Schoneveld benoemd werd
tot penningmeester, heeft Gerrit van de

Put grote inspanningen geleverd bij de
totstandkoming van de statuten en re-
glementen van de huidige KNBB vereni-
ging Carambole. Daarvoor heeft hij ve-
le malen overleg gehad met mr. Fred
Kollen. Samen met Jaap Labrujere heeft
hij hiervoor ook besprekingen gevoerd
in de vier gewesten om de ontwikkelin-
gen te verduidelijken. Ook deze aan-
pak heeft ertoe bijgedragen dat het no-
dige vertrouwen weer terug gewonnen
werd. Nu zal hij zich beperken tot de
rol van adviseur voor het bestuur. Achter
de schermen blijft hij actief bij Algeme-
ne Zaken. 
Als blijk van waardering kreeg Van de
Put een bloemetje aangeboden door
Jaap Labrujere, voorzitter vereniging
Carambole. 

NK G(ehandicapten)-biljarters groot succes

Dennis Dekkers 
Nederlands kampioen in Oegstgeest

Foto: Wil van Elk, www.biljartcentrumoegstgeest.nl.

Tijdens het door BCO Oegstgeest uitste-
kend georganiseerde Nederlands kam-
pioenschap voor G-biljarters heeft Den-
nis Dekkers van BV Ons Genoegen uit
Roosendaal beslag gelegd op de titel.
Onder grote belangstelling moest hij in
de halve eindstrijd afrekenen met Willy
Kweens (Helmond). Bijna zag de orga-

nisatie een speler van eigen bodem in
de eindstrijd. In de andere halve finale
streed thuisspeler Leen Bakker voor wat
hij waard was, maar na zeventien beur-
ten moest hij zijn meerdere erkennen in
Kari Fleerakkers, de enige dame in de
top vier. In de finale was het alles Dek-
kers wat de klok sloeg. Hij gebruikte

Motiverend en stimulerend voor spelers én toeschouwers

Digitaal scorebord zorgt voor 
meer spanning en competitie

dens het spel te zien hoe groot de
voor of achterstand is, of goed of
slecht gespeeld wordt t.o.v. van eigen
moyenne, achteraf analyseren van de
gespeelde partijen. 

2. Voor de scheidsrechter: Wanneer de
schrijver meetelt is dit een extra con-
trole, waarschuwing bij “en nog 5” en
tijdbewaking t.b.v. de speelsnelheid. 

3. Voor de schrijver: Het automatisch ver-
werken en doorgeven van de resulta-
ten. 

4. Voor de eigenaar van de locatie: Re-
clame maken en informatie doorge-
ven, toeschouwers zullen langer blij-
ven toekijken. 

De eigenaar van Biljartcomputer BV,
Max Vekemans, is zelf al vele jaren bil-
jarter en heeft dit systeem ontwikkeld,
waarbij een goede balans is gevonden
tussen overzichtelijkheid en het presente-
ren van zoveel mogelijk relevante gege-
vens. Het systeem is zowel te koop als te
huur. 
Voor verdere informatie 
www.Biljartcomputer.nl, 
telefoon: 013-5348743.

www.tonnyfreriks.nl
Uw vertrouwde Horeca-makelaar voor geheel Zuidoost-Nederland. Telefoon 0493-441200.

Redactie: West Nederland 
Ad Smout
Marlies van Venrooij
Tel.: 0416-343819
Fax: 0416-347038
E-mail: duoprint@planet.nl

Oost Nederland:

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

Vormgeving:

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

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

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

slechts één beurt meer dan in de halve
finale en daarop moest Fleerakkers het
antwoord schuldig blijven. 

Vervolg van pagina 1

Het complete systeem bestaat uit een mi-
ni Computer, een monitor en een draad-
loze afstandsbediening. Alles wordt be-
diend via deze afstandsbediening, dus
stekker in het stopcontact en het systeem
is gereed voor gebruik. De bediening is
simpel, gebruikersvriendelijk en voegt
echt iets toe aan de competities. Wie een
TV kan bedienen kan ook deze biljart-
computer bedienen, kennis van compu-
ters is absoluut niet nodig.

Voor wie is het systeem 
bedoeld?
1. Voor de spelers en toeschouwers is tij-
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Simonis Biljartlakens Landsfinale

Weer een geweldig festijn 
in Nieuwegein

Het team van De Eekhoorn uit Oosterhout werd nationaal kampioen in de derde
divisie driebanden groot.  Foto: André van Hattum.

die zich hebben ingezet om er weer een
enorme happening van te maken. Men
kan zich nu op gaan maken voor de jubi-
leumeditie -100 jaar KNBB- volgend jaar.

De resultaten:
KLASSE A
Team District
1. DE SPORT VEEN- EN RIJNSTREEK
2. DRIEBANDEN ACADEMIE MAASTRICHT EN OMSTREKEN
3. MAARSCHALK HET STICHT

KLASSE B1
Team District
1. BC LA PLAZA ZUID-LIMBURG
2. BV DE TAVEERNE BETUWE-VEENENDAAL
3. DE KUUL NIJMEGEN

KLASSE B2
Team District
1. MET KRACHT VOORUIT STEDENDRIEHOEK E.O.
2. DE BEEK DEN HAAG
3. TOUCHÉ ZUID LIMBURG

KLASSE C1
Team District
1. CARAMBOLE BETUWE-VEENENDAAL
2. BILJARTVER. ONDER ONS ZUID-LIMBURG
3. SPORT EN VRIENDSCHAP STEDENDRIEHOEK E.O.

KLASSE C2
Team District
1. BV ELLENKAMP BERKEL EN SLINGE
2. CENTRUM MIDDEN HOLLAND
3. BV EEMSMOND GRONINGEN-DRENTHE

KLASSE C3
Team District
1. B.C.A. TWENTE
2. DE SPRINTER MIDDEN HOLLAND
3. B.V. DE HERTOGEN BETUWE-VEENENDAAL

KLASSE C4
Team District
1. HARLINGEN FRIESLAND
2. OBIS 7 BOUHOF ALKMAAR EN OMSTREKEN
3. HOLTUM ZUID-LIMBURG

KLASSE C5
Team District
1. BC MAARLAND MAASTRICHT EN OMSTREKEN
2. BC LEKKUM FRIESLAND
3. OBC DE SCHUTSKOOI OSS

KLASSE DAMES 
Team District
1. ALMERE '83 EEM- EN FLEVOLAND
2. DE DRIESPRONG NOORD-OOST OVERIJSSEL
3. MIDDEN-BRABANT MIDDEN-BRABANT

RECREANTEN
Team District
1. OBV GRONINGEN-DRENTHE
2. RECREANTENORG. EEM-EN FLEVOLAND EEM- EN FLEVOLAND
3. DELTA ZUIDWEST DELTA ZUIDWEST

DRIEBANDEN GROOT 
2e DIVISIE
Team District
1. THEKES HERPEN HERPEN
2. GOMMERS GRONDW. Zundert

DRIEBANDEN GROOT 
3e DIVISIE
Team District
1. EEKHOORN 2 OOSTERHOUT
2. DE VEEMARKT DOETINCHEM
3. AWALKO INSTALLATIES GOIRLE

DRIEBANDEN GROOT 
4e DIVISIE
Team District
1. CAFÉ DE KUIP HILVERSUM
2. DE EEKHOORN 4 OOSTERHOUT
3. STEKETEE SCHILDERS KWADENDAMME

Het jaarlijkse hoogtepunt voor biljartend
Nederland, de Simonis Biljartlakens
Landsfinales in Nieuwegein heeft weder-
om de vermelding als zeer geslaagd ver-
diend. Op 25, 26 en 27 juni kwamen de
teams in sportcomplex Merwestein bijeen

voor het kampioenschap der kampioe-
nen. Na het spelen van in totaal ruim 500
wedstrijden waren de prijzen verdeeld.
Een felicitatie niet alleen aan de kampi-
oenen, maar aan alle deelnemers, arbi-
ters en vrijwilligers, almede de sponsors

In de tweede divisie driebanden groot veroverde Thekes Herpen uit Herpen de
hoogste plaats op het erepodium. Foto: André van Hattum.

BV Ellenkamp uit het district Berkel en Slinge presenteerde zich als de beste in
de klasse C2. Foto: André van Hattum.

Uitzendschema livebeelden 
via internet
Evenement Uitzending Datum
WK driebanden jeugd Hoogeveen biljart.tv 17-19 september
Topteam eredivisie Your Event Live biljartenhaarlo.nl 9 oktober
Topteam eredivisie Cubri/Etikon biljartenhaarlo.nl 30 oktober
Topteam eredivisie Your Event Live biljartenhaarlo.nl 20 november
Topteam eredivisie Cubri/Etikon biljartenhaarlo.nl 27 november

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op biljartenhaarlo.nl, 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.

Tweede divisie driebanden poule 4

BC Tegelen pakt volle winst
BC Tegelen speelde thuis bij Café Biljart-
zaal Van Tienen in Tegelen en stuurde
Iwécom met een 8-0 nederlaag terug
naar het zuiden. Paul Savelkoul zette
daar Wiel van Gemert met 1.060 opzij
en Rob Mans kwam tot 1.000 ten koste

van Alain Clabots. In Reusel moest De
Vrachtkar 4 delen met J&W Electro-
groep. Rudy Hendrickx en Piet Blankers
tekenden voor winst. Koeriersbedrijf Van
Rijsselt kreeg Van Oort Tentenverhuur uit
Goirle op de koffie en verloor met 2-6. 
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Editie 10 Open toernooi van Rood

Henk Blondé en Piet Verstegen 
succesvol in De Wester te Mill

Onder grote belangstelling zijn zater-
dag 26 juni in De Wester te Mill de bil-
jartfinales over Rood gespeeld. In de A-
klasse won Henk Blondé uit Reek in de
finale met 30-21 van zijn plaatsgenoot
Jan van de Doelen. De strijd om de der-
de plaats ging tussen Henny van Vught
uit Uden en Gerry Verberk uit Mill. Ver-
berk zegevierde met 28-11.  
In de B-klasse was de eerste prijs voor
Piet Verstegen uit Reek, die in een zeer
spannende partij via 19-18 de baas
bleek over Martien van Hout uit Zee-
land. Om de derde plek streden Adri

van de Laar uit Boekel en Jan Nabuurs
uit Mill. Hier was Van de Laar met 23-
14 de sterkste. 
De prijs voor de hoogste serie van het
toernooi ging in de A-klasse naar Pieter
van Veldhoven uit Uden met achttien ca-
ramboles. In de B-klasse maakte Frans
Knuiman uit Boxmeer met acht treffers
de hoogste reeks. 
De wisselbekers zijn beschikbaar ge-
steld door Frans Maas en Jan Willems.
Aan dit toernooi nam een recordaantal
van 68 biljarters uit Oost-Brabant en
Noord-Limburg deel.

Vlnr: Piet Verstegen winnaar klasse B en Henk Blondé winnaar klasse A 

Bandstoten 6e klasse

Math Nelissen 
wint Limburgse finale in Stein
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Math Nelissen BC Tegelen 10 0.51 5
2. Helena Odekerken De Ketsers 10 0.49 5
3. Gerrie Zwambag 't Klötske 8 0.50 6
4. Anja Vagdalt 't Kempke 8 0.44 5
5. Annemie Habets Sibbe 6 0.40 4
6. Wiel Palmen Sibbe 6 0.36 5
7. Ria Goessens BC Maarland 4 0.43 4
8. Truus Hanssen De Maasoever 4 0.38 4
Toernooigemiddelde: 0.43

Vlnr: Math Nelissen en Harrie Rouschen.
Foto: Willy Odekerken. 

Libre 7e klasse jeugd district Venlo

Cedric Thiesen
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Cedric Thiesen Inaborg 8 0.51 4
2. Silvy Glissenaar ’t Klötske 8 0.46 4
3. Berro Hamelers Inaborg 6 0.43 4
4. Ruben Hegger Inaborg 6 0.40 3
5. Kenny Boskamp ABC 't Töpke 2 0.21 3
6. Ricardo Bouten 't Klötske 0 0.24 2

Driebanden 2e klasse
district Doetinchem

Joop Mennings
klasse apart in
Duiven
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Joop Mennings De Veemarkt 14 0.751 6
2. Henri Eimers De Veemarkt 8 0.564 11
3. Albert Driessen Martin 8 0.474 5
4. Ronnie van Hummel Buitenmolen 6 0.571 5
5. Hilbert de Vries De Veemarkt 6 0.561 5
6. Martin Hengeveld De Tol 6 0.466 4
7. Gert de Bruin De Veemarkt 4 0.510 4
8. Dick Hofland De Veemarkt 4 0.422 6

Kampioen Mennings speelde een kort-
ste partij van 1.388. 

C-Ranking driebanden

Arno Klaassen verslaat Theo Scholten
in finale biljartcentrum Arnhem
In de achtste finales van deze Ranking
was het de jeugdige Jordy de Kruyf die
met 0.681 het beste voor de dag
kwam. Bij de laatste acht kreeg De Kru-
yf een bye en waren Willy Dierssen,
Theo Scholten en Arno Klaassen succes-
vol. Dierssen haakte voor de halve fina-
le af waardoor Klaassen de punten toen
cadeau kreeg. Scholten versperde De
Kruyf de weg naar verder succes. Het
beslissende duel werd dus gespeeld
door Arno Klaassen en Theo Scholten,
die beiden biljartcentrum Arnhem als
thuisbasis hebben. Na 51 beurten toon-
de Klaassen zich via 30-19 de sterkste.   

Winnaar Arno Klaassen.

Gratis parkeergelegenheid
Prima eetgelegenheid
Er wordt gespeeld door: 
7 teams driebanden groot, 
namelijk 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

Houtse Kampioenschappen

Sjaak Rosmulder en Jan van de Steen
succesvol in De Karper
In café De Karper te Mierlo-Hout werd
in twee spelsoorten gespeeld om de
Houtse Kampioenschappen. Bij het libre
ging de titel naar Sjaak Rosmulder en
Jan van de Steen eiste de eerste plaats
op bij het driebanden.

Libre
Na het spelen van de voorronden had-
den zich zes biljarters geplaatst voor de
librefinale.
Voor het eerst in de geschiedenis van
deze kampioenschappen was er met
Petra Egging ook een vrouwelijke biljar-
ter die zich wist te kwalificeren. Na de
vierde ronde stonden Jan van de Laar
en Sjaak Rosmulder gedeeld eerste met
ieder zes punten. In de laatste ronde
speelde Rosmulder tegen Adrie van Se-
ters en Jan van de Laar tegen broer Ad.
Het was Rosmulder die tegen Van Seters
als eerste zijn benodigde caramboles
bij elkaar had en zodoende op acht
punten kwam. Op het andere biljart be-
haalde Jan van de Laar de volle winst
tegen zijn broer en eindigde dus ook op
acht punten.  Sjaak Rosmulder zat wat
betreft percentage aan de goede kant

van de score en pakte de titel met een
verschil van 1 procent, namelijk 99 te-
gen 98 procent. 
De eindstand. 1. Sjaak Rosmulder, 2.
Jan van de Laar, 3. Ad van de Laar, 4.
Petra Egging en Adrie van Seters, 6.
Jan Batelaan.

Driebanden
Na de vierde ronde stond Jan van de
Steen op zes punten, gevolgd door Ad
van Kraaij en Christian Steenbakkers
die ieder vijf punten verzameld hadden.
In de laatste ronde wist Van Kraaij zijn
benodigde dertig caramboles tegen
Adrie van Seters in 37 beurten te verza-
melen om zodoende op een totaal van
zeven punten te eindigen. Van de Steen
en Steenbakkers moesten in ieder geval
winnen om nog aanspraak te kunnen
maken op de vacante titel van 2010.
Het was Jan van de Steen die in deze
rechtstreekse ontmoeting, na een grote
achterstand, toch nog de volle winst kon
pakken en Christian Steenbakkers met
één carambole tekort het nakijken gaf.
Net als bij het libre was het, zoals ge-
woonlijk, weer een zeer spannende en

vooral sportieve finale.
Namens alle deelnemers
en de organisatie dank
voor Patricia, René en
het personeel van café
De Karper. Dit voor het
goed verzorgde materi-
aal en de prima verzor-
ging van drankjes en
hapjes. Tekst en foto:
Harry Vogels. 
De eindstand. 1. Jan van
de Steen, 2. Ad van
Kraaij, 3. Christian
Steenbakkers, 4. René
van Bokhoven, 5. Johan
Kloft 6. Adrie van Seters.  Vlnr: Sjaak Rosmulder en Jan van de Steen.
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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

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

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

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

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

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

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.

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

Café-Biljart De Maasoever
Hét adres voor o.a.:
• Feesten en partijen • Koffietafels en vergaderingen
• Evenementen • Gewoon een gezellige babbel

Dorpstraat 36, 5995 AZ Kessel (Lb)
Tel.: 077-4621611

DE

MAA

OEV
ER

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

2 Biljarts!!!

Wijkcentrum De Doorkijk Druten - Zuid

Hét ontmoetingscentrum van Druten
Clublokaal van BV De Doorkijk

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

www.wijkcentrumdedoorkijk.nl

3 biljarts 230x115
4 dartbanen
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Tweede Pieter Martens Memorial

Jo Poels en Gerben de Greef winnen
driebanden in Deurne-Zeilberg

Vlnr: Jo Poels, Willy Martens en Gerben de Greef.

Poels bleek de beste op het kleine biljart en De Greef pakte de hoofdprijs
op de matchtafel. In 't Vertierke, de nieuwe naam voor voormalig biljart-
centrum Apollo c.q. De Tapperij, streden in totaal 41 deelnemers om de
hoogste eer. Het tweede Pieter Martens Memorial driebandentoernooi ver-
liep vlekkeloos.   
In de kwartfinale op het kleine biljart
sneuvelden Theo Jonkers, Ronald Roo-
zen, Jan van Geffen en Geek Vullings.
Plaatselijk favoriet Vullings had in de
poulewedstrijden nog 75% hoger ge-
speeld dan het voorgaande jaar. Bij de
laatste vier werd Jos Berkers via 11-13
uitgeschakeld door Jo Poels en bleek
Sjaak Rosmulder met 13-6 (13) te sterk
voor titelverdediger Wout Verspaget.
Verspaget boog voor Berkers in het duel
om de derde plaats. In de finale arri-
veerde Poels in de negentiende beurt bij
zijn dertiende en tevens laatste caram-
bole. In de nastoot kwam Rosmulder
met twee treffers eveneens op zijn totaal
van dertien treffers. In de barrage bleek
Jo Poels uit Vredepeel dankzij 6-4 na
zeven omlopen de sterkste. Bakelnaar
Jos Berkers zorgde in de poulewedstrij-
den met zeventien caramboles na
twaalf beurten (1.416) voor de kortste

partij. Jan van den Heuvel uit Asten rea-
liseerde met zeven de hoogste serie. 
Op de matchtafel imponeerde Peter van
der Heijden in de kwartfinale met een
moyenne van 1.571 tegen Gerrit van
Bakel. Bart van de Wijgert, Benny Smits
en Eric Vanderplaetsen werden uitge-
schakeld. In de halve eindstrijd werd
Van der Heijden afgestopt door Frans
van Nunen. Op de andere matchtafel
won Gerben de Greef uit Geldrop na
een barrage van Ad Smolders. Smol-
ders legde beslag op de derde plek
waarna Van Nunen in de finale met 14-
17 de eer moest laten aan De Greef. In
de poulewedstrijden hadden Wilfrie
Vermeer (21 car) en Bart van de Wij-
gert (15 car) met zeventien beurten voor
goede prestaties gezorgd. 
Van de Wijgert tekende met zes treffers
ook voor de hoogste reeks in de groeps-
fase.

Editie 16 in Wildervank

Dick Nomden de beste tijdens 
Boelens 55+ toernooi in Wildervank
De heer Dick Nomden uit Stadskanaal
heeft in Party-Zalencentrum Boelens in
Wildervank het jaarlijkse 55+ toernooi
op zijn naam geschreven. Bijna 120 bil-
jarters werden verdeeld in een B-klasse
(tot 1.50) en een A-klasse. 
Op de finaledag kwamen acht spelers
van de A en acht spelers van de B-klas-
se in actie. Op deze dag werd gestart
met groepjes van vier met aansluitend
kruisfinales en tot slot de finale per klas-
se. Vervolgens speelde de winnaar van
de A-klasse nog tegen de beste van de
B-klasse om het algeheel kampioen-
schap 55+ van Wildervank. 
Kampioen in de A-klasse werd Dick
Nomden, die ten koste van P. Jager de
finalepartij won. 
In de B-klasse werd de tiel behaald door
de heer Jan Venema, die overtuigend E.
Aalders opzij zette. De grote finale tus-

sen Nomden en Venema werd een over-
winning voor Dick Nomden, die met
42-21 (te maken 42-29) in zeventien
beurten de fraaie wisselbokaal in de
wacht sleepte. 
Door Boele Boelens werden namens de
organisatie aan alle finalisten fraaie
vleesprijzen uitgereikt, met bekers voor
de nummers 1 en 2. 

Klasse A Plaats
1. D. Nomden Stadskanaal
2. P. Jager Veendam
3. H. Smits Winschoten
4. H. Ruiter Leek

Klasse B Plaats
1. J. Venema Wildervank
2. E. Aalders Wildervank
3. J. Eling Gieten
4. H. Menting Dronten   

In De Vrachtkar te Reusel

Rik van Beers wint 5e Paul Boer
toernooi in Reusel

Door biljartminnend Reusel en omstreken werd op het groene laken ge-
streden tijdens het Paul Boer toernooi om de Pantex Holland BV wisselbo-
kaal. Voor de vijfde keer organiseerde BV De Vrachtkar dit memoriaal ter
nagedachtenis aan Paul van Limpt (Bijnaam: den Boer).  Het deelnemers-
veld bestond uit maar liefst zeventig spelers, met gemiddeldes van 0.200
tot 1.600 en uiteindelijk plaatsten acht finalisten zich voor de spannende
ontknoping. 
De acht spelers, waar er niet één van in
2009 in de finale stond, werden op de
vrijdagavond in twee poules van vier
geloot. Nol Vosters, (9 caramboles) en
de verrassing van het toernooi, had een
zware loting: zijn tegenstanders
moesten 30, 33 en 42 caramboles ma-
ken. Vosters bereikte niet zijn niveau
van de voorrondes en had een moeilijke
avond. René Peters en Rik van Beers
plaatsten zich als nummers 1 en 2 voor
de zondag. In de andere poule eindig-
den drie spelers op vier punten. Jac van
Beers en Wiet Kaethoven legden op
percentage beslag op de eerste twee
plekken.
Op de zondagmorgen ging het in de
kruisfinale tussen vader en zoon Van
Beers. Na 24 beurten hadden beide

spelers hun aantal bereikt via 33- 42
waarna een ‘penaltyreeks’ de beslissing
moest brengen. Zoon Rik won deze en
plaatste zich hiermee voor de eindstrijd.
Daarvoor streden ook René Peters en
Wiet Kaethoven. Kaethoven maakte
zijn 22 treffers na 22 pogingen en de
teller van Peters stond toen op 27 waar
het er 30 moesten zijn. In de finale was
Rik van Beers oppermachtig en liet hij
wederom zien uitstekend te kunnen bil-
jarten. Hij eindigde het toernooi met
een gemiddelde van 1.734. Proficiat en
graag iedereen tot volgend jaar.
Volledige uitslag: 1: Rik van Beers 2.
Wiet Kaethoven 3. Jac van Beers 4. Re-
né Peters 5. Hans Boutier 6. Nol Vosters
7. Rutger Elshof 8. Arno van Gorp. Ver-
slag en foto: Toon Adams. 

Libre 6e klasse district Veluwezoom

Martha Peters met volle buit in Arnhem
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martha Peters Elderhof 14 0.73 6
2. Bianca Eefting 't Pumpke 12 0.64 6
3. Marco van Grieken Rembrandt 10 0.61 7
4. Joop Spies St. Marten 8 0.66 8
5. Christine Pruis OABV 6 0.59 4
6. Tiny Erpeka 't Pumpke 2 0.54 5

Naam Vereniging Pnt Gem HS
7. Jan Arends Petersberg 2 0.53 5
8. Marga Beumkes Petersberg 2 0.48 6

Toernooigemiddelde 0.60 en de ge-
westelijke finale is van 29 t/m 31 okto-
ber bij KOT in Ravenstein.

In biljartcentrum De Onderbouw

Wim de Vos wint 6e editie 
Doesburgs Kadertoernooi

Winnaar Wim de Vos. 

Het door het kaderteam De Markt/De
Onderbouw georganiseerde evenement
had een deelnemersveld van twintig spe-
lers, verdeeld over vier poules. Poule A
werd gewonnen door Pim Jansen, die de
winnaar van vorig jaar Martijn Egbers af-
troefde. Wim de Vos was in poule B de
sterkste, ondanks een nederlaag tegen Ra-
ymon Gielens die in het toernooi de hoog-
ste serie (109) en de kortste partij (3 beur-
ten) op zijn naam schreef. Poule C kwam
op naam van Erik Tabor en Herman Woel-
tjes bleek de baas in poule D.  
De eerste halve finale werd na veertien
beurten een prooi voor Tabor. In de ande-
re halve eindstrijd won De Vos enigszins
gelukkig na negen pogingen van Woel-

tjes. De wedstrijd om de derde plaats was
voor Pim Jansen. Hij speelde remise tegen
Herman Woeltjes, maar door een hogere
serie in % finishte Jansen als winnaar. 
In de finale ging Erik Tabor (140 car)
voortvarend van start en speelde uitste-
kend. Wim de Vos (100 car) had de eer-
ste beurten moeite, maar herstelde zich uit-
stekend. In de vijfde omloop leek hij de
partij uit te gaan maken. Met nog zes ca-
ramboles te gaan miste hij op een haartje,
maar toch een goede serie van 73. De
Vos kreeg echter nog een kans en pakte
die; in de zesde beurt produceerde hij de
resterende zes treffers. Erik Tabor had nog
de nastoot, maar strandde zeven caram-
boles voor het eind.

De zesde editie van het Doesburgs Kadertoernooi is verrassend gewonnen
door medeorganisator Wim de Vos. In de finale klopte hij Erik Tabor nipt. 
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Gerard en Jacqueline Rooijakkers

Café Feestzaal Terras InterNos
Dorpsstraat 27

5758 AM Neerkant
Tel. 077 466 1987

06 53347070

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

Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo Tel.: 0545-261232

BRUILOFTEN - PARTIJEN -
RECEPTIES - DINERS

www.hcrprinsen.nl
info@hcrprinsen.nl

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig
Clublokaal van: 

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden
van groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

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

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

U kunt bij ons terecht:

• voor een goed glas bier

• om lekker te zwetsen

• voor een lekkere snack

• voor een partijtje biljart (4 tafels)

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

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

Tevens VVV agentschap

GEWOON
GEZELLIG

Bianca en Richard Groenendaal

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

2 biljarts 2.30-1.15

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

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

Café-Zaal

Café the Paddock
Zeilbergsestraat 49

5751 LH Deurne-Zeilberg

Tel.: 0493-399316

+ 06-21631402

www.thepaddock.punt.nl

Café-biljart 
De Herströat
Herstraat 45
5961 GH Horst

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

Thuisbasis BC De Jordaan

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

Restaurant De Matshoek
Café-Zaal
Eigenaar: M. Kepser

Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

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

Hein en Cindy van den Hurk

• 2 WILHELMINA BILJARTS •
Clublokaal van diverse verenigingen

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

CC AA FF ÉÉ -- BB II LL JJ AA RR TT-- ZZ AA AA LL
SS PP OO RR TT HH AA LL   

DD EE   KK RR AA AA NN VV OO GG EE LL

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

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

www.dekraanvogel.com

3 x carambole-

tafel

2x matchtafel

#

Een unieke en

gezellige 

biljartlocatie

#

Gewoon

Goed

Gezellig

Biljartcentrum - Restaurant

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

www.marienberger.nl
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Nieuwe biljartvereniging in Druten

Vogue gaat verder als De Doorkijk

Na ruim 15 jaar te hebben bestaan als
Vogue is er een einde gekomen aan de-
ze bekende biljartvereniging. Om het
biljarten in Druten en omgeving te pro-
moten hebben Marcel en Geraldine van
Beijnen, die vanaf 1 januari 2007 de
beheerders zijn van het Wijkcentrum De
Doorkijk, besloten om Vogue over te ne-
men. Zij hebben hiervoor een zaal in-
gericht van ruim 60m2 waar 2 biljartta-
fels met afmeting 2.30 x 1.15 staan op-
gesteld voor de leden van de biljartver-
eniging. De vereniging bestaat uit elf
teams waarvan er vier in KNBB district
Nijmegen spelen in de klasse B1 en B2,
vier teams biljarten in de MWBB (Maas
en Waalse Biljart Bond) respectievelijk
1e, 2e, 5 en 6e klasse en daarbij zijn er
nog drie seniorenteams die bij de BFW
(Biljart Federatie Wijchen) actief zijn, te
weten één in de hoofdklasse en twee in
de A-klasse.
Tevens kunnen liefhebbers die graag
een potje willen stoten terecht op een
biljart met dezelfde afmeting in het ge-
zellige café waar ook een dartsclub
aanwezig is.
De Doorkijk heet op papier een wijk-
centrum, maar dan wel in ruimste zin
van het woord. Er vinden heel veel acti-
viteiten plaats. Het wordt gebruikt door
diverse clubs en verenigingen voor ver-
gaderingen, feesten, clubavonden, het
aantal activiteiten neemt alleen nog
maar toe. De grote zaal is pas geheel

opgeknapt en deze is zeer geschikt
voor toernooien (o.a. Fleuren Ranking
Cup), vergaderingen, workshops,
feesten en partijen. De Doorkijk heeft
een belangrijke functie in Druten-Zuid,
het is een ontmoetingsplek voor velen.
Je kunt er gezellig een praatje maken en
wat drinken aan de bar, want iedereen
is welkom.
De Doorkijk is te vinden op Langstuk 2,
6651 HZ te Druten, Telefoon: 0487-
516363 of mobiel 06.21598140
www.wijkcentrumdedoorkijk.nl en 
info@wijkcentrumdedoorkijk.nl.

Marcel en Geraldine van Beijnen

De biljartzaal

NAS uit Valkenswaard 
viert 75-jarig jubileum
Op 15 september 2010 bestond biljart-
vereniging NAS precies 75 jaar. Na
aanvankelijk op 15 september 1935 te
zijn opgericht als S.N.A (Sport Na Ar-
beid) en louter in clubverband te spelen,
werd in 1943 besloten toe te treden tot
de Koninklijke Nederlandse Biljartbond
(KNBB). De naam van de vereniging
werd tevens gewijzigd in N.A.S (Na Ar-
beid Sport).
Gedurende het 75-jarig bestaan heeft
NAS twee keer een Nederlands kampi-
oen geleverd. Ook werden diverse ere-
plaatsen behaald op NK’s in diverse
klassen. Het ledenaantal kende goede
en slechte tijden. In de topjaren kende
de club 40 actieve leden. Destijds was

er zelfs een wachtlijst. Momenteel speelt
NAS in buurtcentrum D’n Turfberg te
Valkenswaard hun clubwedstrijden.
Ook worden daar de teamwedstrijden
en de organisaties van de persoonlijke
kampioenschappen t.b.v. de KNBB ge-
organiseerd. Momenteel bestaat de
club uit 18 leden, waarvan er enkelen
al een 50-, 40- of 25-jarig jubileum als
clublid achter zich hebben gelaten.
Op 11 september 2010 werd het jubi-
leum van NAS gevierd met een receptie
en een jubileumtoernooi met de BV Ami-
cale uit Tienen (België). Met de BV Ami-
cale heeft NAS goede contacten door
de verbondenheid van de gemeente
Valkenswaard met de gemeente Tienen.

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

KNBB BILJARTCENTRUM
MET 3 BILJARTS 2.30X1.15

Het trefpunt voor
zorgvrager en zorgverlener

www.beursgezondenwel.nl

Driebanden 3e klasse district Veluwezoom

Cor Voorhorst op moyenne in Arnhem
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Cor Voorhorst West Arnhem 10 0.387 5
2. Hennie Berends Elderhof 10 0.366 4
3. Martin Hogerhorst WCK 9 0.381 6
4. Lena Borstel WCK 8 0.326 3
5. Wout van Wakeren Renkum 7 0.350 4

6. Gerard Polman Renkum 6 0.350 5
7. Belinda Jonker WCK 4 0.311 4
8. Stefan van de Ven F- Eckt 2 0.299 4
De eerste drie gaan naar de geweste-
lijke finale en die is van 8 tot en met 10
oktober, ook bij WCK in Arnhem. 

District Kempenland 16-18 september

Driebandenfinale in Hapert
Vereniging L’Union organiseert vanaf
donderdag 16 september deze eind-
strijd in de derde klasse. Met moyenne-
grenzen van 0.250 tot 0.400 is de par-
tijlengte twintig caramboles. Donder-
dag en vrijdag 19.00 uur en zaterdag
11.00 uur in Café Cafetaria Het Dries-
ke, Huisacker 1, 5096 BW Hulsel.
Naam Vereniging Gem
1. Jan van Beers 't Vrijthof '85 0.417

Naam Vereniging Gem
2. Ronnie van de Sande 't Vrijthof Libre 0.383
3. Harrie Verbeek De Ster 0.315
4. Toon van Dommelen Prinsejagt 0.383
5. Jack Smulders NAS 0.340
6. Cees van Beers 't Witven 0.302
7. Leon Tielemans D’n Engel 0.307
8. Sjef van Gisbergen Den Hoek 0.307
Res. 1. Bart van Gisbergen Den Hoek 0.305
Res. 2. Cor Vogels DAB 0.314

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
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Sportpromotions-Cup voor senioren

Team 60+ van De Gouden Engel 
uit Huissen de beste

District Veluwezoom 17-19 september

Driebandenfinale 2e klasse in Ede

Teams uit Maas en Waal, aangevuld
met ploegen uit Oss, Huissen, Nistelro-
de en Tiel streden om de wisseltrofee
van de Sportpromotions-Cup. Vier
teams wisten uiteindelijk de finale te ha-
len op donderdag 3 juni in ’t Zwaantje
te Deest. Dit waren Lammie uit Deest,
B.C.O.V. uit Afferden, De Gouden En-
gel uit Huissen en De Oude Deeg uit
Ewijk. Derde finishte de formatie van

B.O.C.V. en de vierde plek ging naar
De Ouden Deeg. Het team van Lammie
uit Deest werd verdienstelijk tweede met
Gerard Dappers, Jan Megens en Pierre
van Dreumel. Als eerste eindigde De
Gouden Engel uit Huissen met Geert
Schrijver, Arie Klop en Karel Derksen.
Het was voor de tweede keer dat dit
toernooi werd gehouden, met veel suc-
ces.

In 't Zwaantje te Deest

Derks Optiek Druten wint 
Sportpromotions-Cup voor teams

Derks Optiek uit Druten met vlnr: Rinie v.d. Berg, Jos Derks en Dave Christiani. 

Voor de vierde keer werd er in ’t
Zwaantje te Deest gestreden om de
Sportpromotions-Cup. Teams uit Maas
en Waal en verre omstreken kwamen
naar dit prestigieuze evenement.
In de voorronde bleken de teams van
Sint-Oedenrode, Thekes Herpen, Derks
Optiek Druten, Zwaan forever en Huis-
man Nijmegen erg sterk. Het zesde
team werd St. Michielsgestel, dat te
sterk bleek voor Het Wapen van Lien-
den. 
Voornoemde zes ploegen waren vrij-
dagavond over voor de finales. Huis-

man legde beslag op de derde plaats
door St. Michielsgestel te verslaan. De
finale was spannender als van te voren
werd gedacht. 
Uiteindelijk streden de teams van Derks
Optiek Druten en Oud Rooy Sint-Oe-
denrode om de hoofdprijs. De duels:
Dave Christiani tegen Joop Sopamena.
Jos Derks tegen Frits Radema, Rinie v.d.
Berg tegen Cor van Alphen. Derks Op-
tiek won deze strijd overtuigend. De or-
ganisatie kan terugzien op een sterk
toernooi met zeer spannende wedstrij-
den.

Al uw biljartartikelen met het gemak van thuiswinkelen

www.genoegkeus-shop.nl

Lingewaard Cup te Huissen

Joost van Baal onttroont titelverdediger
Fernando Maat in De Kuul

Joost van Baal van biljartvereniging De Kuul is winnaar geworden van het
achtste Lingewaard driebandentoernooi 2010, gehouden in café De Kuul
te Huissen. Hij versloeg in de finale de winnaar van vorig jaar, de uit Bem-
mel afkomstige Fernando Maat.

In de wedstrijden voorafgaand aan het
beslissende duel produceerden beide
spelers kwalitatief uitstekende wedstrij-
den, met hoge gemiddeldes. De finale
daarentegen was van minder gehalte.
Dit werd mede veroorzaakt door de fy-
sieke en psychische belasting van een
hele dag biljarten. Deze eindstrijd was,
achteraf gezien, een vrij eenzijdige
wedstrijd waarin na 39 beurten win-
naar Joost van Baal zijn 23 caramboles
kon volmaken. Fernando Maat bleef ste-
ken op negen van de vijftien te maken
treffers. 
Beide finalisten waren overgebleven na
een lange serie voorronden, waaraan
vanaf maandag 16 augustus liefst 96
biljarters waren begonnen. In de ein-
drangschikking werd Willy Crijns, uit-
komend voor De Kuul, uit Huissen derde
en de uit Valburg komende routinier
Toon van Heumen, ook spelend voor bil-

jartvereniging De Kuul, vierde. Crijns
scoorde, over het gehele toernooi, één
wedstrijdpunt meer dan Van Heumen.
Ook twee debutanten gaven hun visite-
kaartje af. André Ageling uit Driel, spe-
lend bij ’t Stuupke in Bemmel en ook uit-
komend voor Kort Oisterwijck uit Door-
nenburg, eindigde als zevende, Richard
Schriever uit Huissen finishte als achtste.
De prijzen voor de hoogste serie, kort-
ste en beste partij waren respectievelijk
voor Gert-Jan Esvelt uit Arnhem, spelend
in Doornenburg, met een serie van tien
en Johan Kersten deed van zich spreken
door zijn zestien treffers in zes beurten
te produceren, een uitzonderlijk ge-
middelde van 2.666. 
De organisatie kan terugkijken op een
wederom zeer geslaagd toernooi en
dankt alle sponsoren, vrijwilligers, deel-
nemers en toeschouwers voor hun spor-
tieve bijdrage.

Fernando Maat aan stoot, Joost van Baal kijkt toe.

Met moyennegrenzen van 0.400 tot
0.550 is het aantal caramboles vijfen-
twintig. 
Aanvang vrijdag 17 september 19.00
uur, zaterdag 11.00 uur en zondag
12.00 uur. 
Plaats van handeling is vereniging Gel-
re in Klein Verzet aan Horsterweg 5 te
Ede.

Naam Vereniging
1. Jan van Bakel Gelre
2. Herman Bouman F-Eckt
3. Henk Bouwman Malburgen
4. Nico Degen WCK
5. Leo van Doeveren Entree
6. Henk Flipsen Renkum
7. Johan Hegh Petersberg
8. Evert v.d. Kolk Renkum
9. Frits Messing Rembrandt

District Veluwezoom 17-19 september

Librefinale 5e klasse in Ede
Met moyennegrenzen van 0.80 tot
1.25 is het aantal caramboles veertig. 
Aanvang vrijdag 17 september 19.00
uur, zaterdag 11.00 uur en zondag
12.00 uur. Plaats van handeling is vere-
niging Gelre in Klein Verzet aan Hor-
sterweg 5 te Ede.
Naam Vereniging Moy
1. R. Peters RBV 1.40

2. H. Israel Renkum 1.34
3. G. Knoops St. Marten 1.24
4. A. Roelofsen Petersberg 1.17
5. H. Smeenk St. Marten 1.15
6. R. Lieferink Renkum 1.14
7. D. Voordepoorte De Markt 1.11
8. W. IJsselstijn OABV 1.07
Res. 1. R. Aarnoudse Elderhof 1.05
Res. 2. J. Slijkhuis Rembrandt 0.98

District Nijmegen 24-26 september

Librefinale 5e klasse
Met duels over veertig treffers zijn de
moyennegrenzen 0.70 tot 1.20. 
Organisatie De Corner/Juliana en
plaats van handeling is café West End
aan Molenweg 145 te Nijmegen.

Naam Vereniging
1. J. Boers Kaketoe ’80
2. J. Cornelissen Zambomba
3. L. Francois Zambomba
4. T. van Gemert Huisman

5. J. v.d. Graaf Woezik
6. J. Groen DWS
7. A. Hoenderop Zambomba
8. R. Hooghof Huisman
9. M. Huisman Huisman
10. S. Meeuwsen OGC
11. J. Peeters OGC
12. L. Thijssen Vriendenkring
13. B. Verheijen OGO
14. P. Vreeswijk DWS
15. G. Weerts OGO



De Biljart Ballen, 14e jaargang, september/oktober 2010 pagina 11

Coupe van Beem 2010 in Gelsenkirchen

Nederlands hoop haalt vroegtijdig
buit binnen

Onder leiding van bondstrainer René
van Hintum is de Nederlandse jeugd er
in het Duitse Gelsenkirchen wederom in
geslaagd om de Coupe van Beem te
veroveren. De afvaardiging met Dirk
van Buuren, Ferry Jong, Raymon van
Heumen, Ricardo de Wit, Mike Bruil,
Wesley Duynhoven, Peter Kral en Mai-
kel van Oosterhout was al in de voor-
laatste ronde zeker van de overwin-
ning. In deze drielandenwedstrijd werd
twee keer van Duitsland gewonnen, ter-
wijl de Belgen één keer in het stof

moesten bijten. Ferry Jong verzamelde
tegen de Duitser Sven Fiehler zijn 275
caramboles in drie beurten en mocht in
dit treffen ook een serie van 274 achter
zijn naam zetten. 
Ook de lager geplaatste spelers Wesly
Duynhoven en Peter Kral toonden veel
progressie en wisten al hun partijen te
winnen. 
De sfeer in de Nederlandse ploeg was
uitstekend, er werd veel gelachen, maar
zo blijkt, op de juiste momenten ook
goed gepresteerd.

Van links naar rechts boven: Rene van Hinthum, Dirk van Buuren, Ferry Jong, 
Raymon van Heumen, Ricardo de Wit, Mike Bruil & Cees Benschop.
Van links naar rechts onder: Wesley Duynhoven, Peter Kral en Maikel van
Oosterhout.

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

IN MEMORIAM Rob Van Dijck
Een topper in de biljartwereld is niet
meer bij ons! Rob Van Dijck uit Turnhout
is plotseling overleden. Dit gebeurde tij-
dens het evenement Herentals Fietst en
Feest. De 61-jarige biljarter was samen
met zijn vrienden daar, toen hij plotse-
ling onwel werd. 
Hulpdiensten deden al het mogelijke,
maar konden hem echter niet meer red-
den. Van Dijck, van oorsprong afkom-
stig uit Herentals, verhuisde later naar
Turnhout. Sinds drie jaar was hij in die
plaats ook lid van Biljart Express Turn-
hout. Bijna veertig jaar lang behoorde
hij tot de top van de Belgische biljart-
wereld en was een persoon die men
graag zag komen. In het seizoen 2009-2010 speelde Rob Van Dijck in drie
competities, twee in België en één in Nederland en hij werd met alle drie kam-
pioen. De clubs zijn dan ook erg verdrietig om zijn heengaan en zullen hem
erg missen. Rob Van Dijck zou in het zojuist gestarte seizoen in poule vier van
de Nederlandse tweede divisie driebanden kopman worden van het Team Van
Oort Tentenverhuur, thuisbasis biljartcentrum Goirle. De crematie in Turnhout
werd bezocht door 400 mensen, waarbij alle Belgische toppers in het drie-
banden aanwezig waren. 

Jij blijft die topper!
”Met open ogen staar ik in de spiegel van het verleden naar het troosteloze heden, 
glansloos zijn de dagen nu jij er niet meer bent.
Alles heeft zijn kleur verloren, eenzaamheid trekt diepe sporen,
in de kamers van mijn hart, ik moet je laten gaan! 
De zomer legt haar vleugels neer, de lijster zingt haar laatste liedje,
de herfstwind laat haar tranen lopen en blaast de twijfel van mijn huid.
Het najaar legt de waarheid open en trekt haar oude kleren uit.
dit was het dan, ik moet je laten gaan!
De dingen die we deden, ze zijn voorbij gegleden en raken me nog even aan.
die dierbare gebaren zullen in gedachten voort blijven bestaan.
De beuk verliest haar laatste vruchten, de bladeren, ze vallen van mijn hart”!

Op 18-9  in Veldhoven en 26-9 in Oegstgeest

VG-biljart voorronde Zuid en
Noord-Nederland
De laatste voorronde van Zuid-Neder-
land voor het NK 2010 zal zijn op za-
terdag 18 september. In biljartcentrum
La Carambole aan Oortlaan 156 te
Veldhoven wordt dan om 10.30 uur de
eerste wedstrijd gespeeld. Circa 17.00
uur is deze biljartdag ten einde en er
wordt van 4 tafels gebruikgemaakt.
De volgende teams spelen en de twee
beste formaties gaan ook weer door
naar het NK.
1. Cello (voorheen Timpaan), Vught
2. Goed Geplaatst, Duizel
3. De Pommerans 2, Oirschot
4. Ons Genoegen 2, Roosendaal
5. Bronlaak 2, Oploo
6. Providentia 2, Heeze
Een week later, op zondag 26 septem-
ber, wordt voor Noord-Nederland de
voorronde gespeeld in BCO Oegst-
geest. 

Dat zal zijn met:
1. De Klup, Apeldoorn
2. Het Groene Laken, Haarlem
3. De Reiger team 1, Heerhugowaard
4. De Reiger team 2, Heerhugowaard
5. 1 en nog 5 team 2, Oegstgeest 
6. 1 en nog 5 team 3, Oegstgeest
Ook hiervan gaan de bovenste twee
verder. De teams die zich al geplaatst
hebben voor het NK op 18 en 19 de-
cember in Koningshof, Veldhoven zijn:
1. Vizier, Gennep 
2. Kempenhaeghe, Heeze 
3. Goed Geplaatst, Duizel 
4. Ons Genoegen, Roosendaal
Dan zijn er acht ploegen plus het team
dat vorig jaar Nederlands kampioen is
geworden. Voor het tiende team zal na
de voorwedstrijden gekeken worden
wie dan het beste is. Mochten dat er
meerdere zijn, wordt er geloot.

www.                        .nl

Bij Boelens te Wildervank

Ron Steenstra wint jubileumeditie
Veendam Open driebanden
In biljartcentrum Boelens te Wildervank is voor de twintigste keer de fina-
le van het Veendam Open driebandenkampioenschap gehouden. Bijna
120 deelnemers uit het noordoosten van Nederland hebben getracht zich
via de voorronden te plaatsen voor deze eindstrijd.
In twee klassen (A-ranking en B-ranking)
speelden op basis van speelsterkte, ver-
deeld over twee groepen van zes,
twaalf finalisten per klasse. In de A-ran-
king bleek Lucas Bronsema (Oude Peke-
la) de sterkste door in het beslissende
duel te winnen van de andere groeps-
winnaar Arie de Jong (Nieuwe Pekela).
Hij won al zijn groepswedstrijden en
dus ook de ranking finale. In de eind-
strijd van de B-ranking was Ron Steen-
stra (Westerlee) oppermachtig in zijn
partij tegen Egge Strockmeijer (Borger)
en versloeg hem royaal, mede door een
aantal fraaie series van vijf en zes.
Het toernooikampioenschap tussen
Bronsema en Steenstra werd ook door
laatstgenoemde 49-jarige biljarter ge-
wonnen met wederom ruim verschil, on-

danks een mooie reeks van zes van
Bronsema in de slotfase. Uit handen van
organisator en lokaalhouder Boele Boe-
lens ontving Ron Steenstra trots zijn be-
haalde bekers.

Naam Plaats
01. Ron Steenstra Westerlee
02. Lucas Bronsema Oude Pekela
03. Arie de Jong Nieuwe Pekela
04. Egge Strockmeijer Borger
05. Johan Hutten Hardenberg
06. Geert Grevink Emmercompascum
07. Jans Kinds Gieten
08. Roel Maatjes Veendam
09. Gerrit van Krimpen Sebaldeburen
10. Kasper Sturre Bargeroosterveld
11. Hennie Conen Zandpol
12. Jan Verstraaten Vroomshoop

www.debiljartballen.nl
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Zevende kermistoernooi driebanden Sint-Oedenrode

Rien Smulders verslaat Monique
van Hamond in finale in Oud Rooy

De lokale favorieten wisten dit jaar lang stand te houden maar uiteindelijk
ging de finale tussen Rien Smulders en de verrassende Monique van Ha-
mond. Met miniem verschil wist Smulders de titel en de hoofdprijs in de
wacht te slepen. Er waren in totaal tachtig deelnemers van start gegaan. 

Van de lokale coryfeeën overtuigde Gijs
van Aarle eenieder met goed spel van
zijn capaciteiten, maar in de tweede
ronde beleefde hij een mindere dag,
wat meteen uitschakeling betekende.
Ook Frits Radema had een goede toer-
nooistart, maar trof in de tweede ronde
een paar opponenten die boven hun ni-
veau uitstegen. Edwin van den Boom,
vorig jaar nog een van de finalisten,

kon zijn niveau niet halen en strandde
in de eerste ronde. Pieter Hulsen speel-
de een prima toernooi, scoorde een
beste partijmoyenne van 2.083, maar
kwam in de derde ronde, ondanks een
totaal poulemoyenne van 1.000 één
matchpunt te kort voor een finaleplaats.
Joop van Hastenberg haalde wel vol-
doende punten en plaatste zich als eni-
ge Rooienaar bij de laatste acht. De

Op de foto vlnr: 4e Joop van Hastenberg uit Sint-Oedenrode, 3e Willy Smetsers
uit Schijndel, 2e Monique van Hamond uit Schijndel en 1e Rien Smulders uit
Liempde. Foto:  mevrouw Wouters TV-Meierij.

Mart van der Heyden 12 toernooi

Nationaal arbiterstoernooi 
in De Hazelaar te Rosmalen

Onder zomerse temperaturen werd het
twaalfde nationaal arbiterstoernooi ge-
organiseerd. Volgens initiatiefnemer
Mart van der Heyden betrof dit het laat-
ste door hem georganiseerde evene-
ment. 
Libre Partijen Pnt Gem HS
1. C. van Gorsel 6 10 3.15 23
2. J. Cordes 6 8 1.44 13
3. H. Harmsen 6 8 3.41 31
Bandstoten
1. A. Koolen 6 11 1.65 13
2. A. Lopulalan 6 9 1.57 10
3. H. van Aarle 6 8 0.78 5
Driebanden klein
1. H. Bervoets 6 8 0.34 4
2. B. Honkoop 6 8 0.31 3
3. C. v.d. Eijnden 6 8 0.24 3
Driebanden groot
1. U. Oppenbrouwer 6 8 0.49 5
2. A. Bizot 6 8 0.41 7
3. M. Verhulst 6 8 0.28 4
Kader
1. B. Sibtsen 7 12 10.01 59
2. J. Schmitt 7 8 6.01 68
3. H. Schamp 7 8 4.64 31

Foto: Helene van Aarle. 

Mart van der Heyden. Foto: Helene
van Aarle.  

overige finalisten hadden zonder uit-
zondering via sterk spel in de voor-
gaande ronden hun kandidatuur al ge-
steld. Verrassend goede optredens wa-
ren er van Jan Rosmulder, Willy Smet-
sers, Monique van Hamond, Rien Smul-
ders, maar ook van de winnaar van vo-
rig jaar Hans van Eijk  
Na verbeten strijd in de finalepoules
kwamen Van Hamond in de ene poule
en Smulders in de andere poule als
beste uit de bus. Zij speelden derhalve
de eindstrijd. En: een vrouw in de fina-
le, op dat moment een unieke gebeurte-
nis, maar zeer verdiend, en een promo-
tie voor het vrouwenbiljarten.  
Door eerdere aanpassing van het moy-
enne was de verhouding in de finale
van de te maken caramboles 22 voor
Monique van Hamond en 26 voor Rien
Smulders. Deze liet er geen gras over
groeien en nam in de tweede beurt al
het initiatief middels een serie van zes.
Van Hamond knokte echter terug,
waardoor ze in de vijftiende beurt via
13-13 op gelijke hoogte kwam. Met
goed verzorgd spel en enkele kleine se-
ries, wist Smulders het spel weer naar
zich toe te trekken, terwijl zijn tegen-
standster nog wel een paar keer scoor-
de, maar geen reeks kon opbouwen. In
de dertigste beurt leidde dit tot een slot-

akkoord voor beiden van twee caram-
boles waarmee Van Hamond tot op
twee treffers van de finish reikte. Rien
Smulders had toen echter zijn aantal
van 26 treffers vol. Een daverend ap-
plaus van de toegestroomde supporters
viel beiden ten deel en Oud Rooy had
een nieuwe kampioen.
In de strijd om de derde plek moest
Joop van Hastenberg de eer laten aan
Willy Smetsers. Maar ook voor beiden
geldt dat ook zij kunnen terugzien op
een geslaagd toernooi.
Verdere uitslag: 5. E. v.d. Bovenkamp
(Lienden); 6. J. Rosmulder (Deurne); 7.
H. van Eijk (Deurne); 8. K. Rovers (Son);
9. P. Hulsen (Sint-Oedenrode); 10. W.
v. Dijk (Nistelrode); 11. T. Hendriks (Ros-
malen); 12. F. Scholten (Oss). 
Kortste partij: J. Rosmulder en G.
Scholten met beiden 11 beurten
Hoogste serie: J. Rosmulder en E.
Vink alle twee een serie van 10.
Namens de vele aanwezigen dankte
Ada van der Velden de organisatie, die
in handen was van Cor van Alphen en
Pieter Hulsen. Van Alphen bedankte de
sponsors, gastheer, medewerkers en
deelnemers. Men kan wederom terug-
zien op een bijzonder geslaagd toer-
nooi met in Rien Smulders een verdien-
de winnaar.

Voor biljartles/demonstratie en optredens

Ad Koorevaar: 
biljarter, zanger en entertainer
In de biljartwereld is Ad Koorevaar be-
kend van het driebanden en topteam,
beide eredivisie. In het seizoen 2010-
2011 staat hij met een driebandenmoy-
enne van 1.215 wederom op de spe-
lerslijst van titelverdediger en bekerwin-
naar Van Donge&De Roo. Hij is daar
teamgenoot van Dick Jaspers, Torbjörn
Blomdahl, Martin Horn, Jean van Erp en
reservespeler Ruud Nieuwenburg. Ad
Koorevaar speelt dit seizoen ook in de
Belgische competitie en wel bij Gouden
Martinus in Gent. Tevens is hij kopman
bij Bergisch Gladbach in de Duitse com-
petitie. Bij topteam eredivisie 's Lands
Welvaren uit Kwadendamme is de
Dordtenaar o.a. teamgenoot van Frédé-
ric Caudron. 

Biljartles en –demonstratie
Bent u een biljartspeler die zich het spel-
letje voornamelijk zelf heeft aangeleerd
en wilt u nu wel eens van een professio-
nele biljarter die tips krijgen die uw spel
nog verder verbeteren? Ad Koorevaar
verzorgt biljartlessen in alle spelsoorten
en op elk niveau. Neemt u met deze
baltovenaar contact op voor meer infor-
matie. Wat dacht u van een serie amé-
ricain waarbij de ballen vlak bij elkaar
worden gehouden en een grote reeks
wordt gemaakt, of een aantal fantasti-
sche patronen uit het gecompliceerde
driebanden? Ad Koorevaar is uiteraard
ook beschikbaar voor biljartdemonstra-
ties. 

Zanger en entertainer
Behalve zijn biljartkwaliteiten heeft Ad
Koorevaar talenten als zanger/enter-
tainer. Ook in de biljartwereld is dit be-
kend. Hierdoor wordt hij gevraagd als
zanger bij feesten en partijen. Hij zingt
zowel nieuwe hits als topnummers uit de
60, 70, 80 en 90-er jaren. Zijn genre
beweegt zich van ballads en ever-
greens tot disco en feestmuziek. Ook
stijldansmuziek en Nederlandse hits zit-
ten in zijn repertoire. De show wordt
verzorgd met de modernste licht- en ge-
luidsapparatuur waardoor u verzekerd
bent van een zeer sfeervolle muzikale
invulling van uw avond. Of het nu gaat
om een verjaardagsfeest, bedrijfs- of
personeelsfeest, bruiloft of diner dan-
sant, Ad Koorevaar maakt de avond
voor u onvergetelijk. Het te verzorgen

repertoire kunt u met hem in overleg
samenstellen. Ook is een avondvullend
programma mogelijk, met een combi-
natie van biljarten en zingen. Enkele
voorbeelden van zijn optredens zijn: Bil-
jart Top Event in Kapelle, Masters drie-
banden in Nijverdal, WK driebanden
jeugd in Hoogeveen. 
Ad is eveneens te vinden op Hyves, zie
www.adkoorevaar.hyves.nl. 
Kijk ook eens op zijn site
www.adkoorevaar.com en zijn mobiel
nummer is 06-21515897.

Foto:  Deem Kop.

Ad Koorevaar voor:

Zanger voor feesten en partijen
Ook voor biljartlessen en 

demonstraties

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

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

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

www.championshop.nl

Tom Beemsterboer: 125 punten.

In het weekend van 21 en 22 augustus
werd er voor de eerste keer een Biljart
Artistiek clinic georganiseerd in Biljart-
&Dartcentrum Osdorp te Amsterdam. Er
was belangstelling vanuit het hele land.
Er is dus toch behoorlijk interesse voor
het Biljart Artistiek. Er waren 24 nieuw-
elingen die een poging gingen wagen
om de benodigde 105 punten (20%) te
halen om inschrijfgerechtigde te worden
voor de 1e klas Biljart Artistiek. Onder
begeleiding van onder anderen Neder-
lands kampioen Erik Vijverberg, meer-
voudig Duits kampioen Ralf Laakmann
en wereld- en Europees kampioen San-
der Jonen kregen de spelers uitleg over
het spel en de technieken die het Biljart
Artistiek met zich meebrengen. Alle spe-
lers waren zeer enthousiast en zeer ge-
dreven om deze 105 puntenlimiet te ha-
len. Uiteraard was de sfeer, zoals altijd

bij het Biljart Artistiek, zeer goed en
hebben de spelers buiten het biljarten
om een gezellig weekend gehad. Na
70 figuren is het 5 deelnemers gelukt
om de 105 punten te behalen.
Naast deze spelers zijn er ook verschil-
lende dicht in de buurt gekomen van de
105 punten. Het toernooi krijgt in de
toekomst zeker vervolg. Er waren vele
liefhebbers die al vroegen wanneer het
volgend toernooi gepland staat om zich
alsnog te kwalificeren. De bedoeling is
om in februari of maart 2011 dit evene-
ment te herhalen zodat er zich wellicht
nog meer spelers plaatsen.
Naam Pnt
1. Peter van der Werff 145
2. Tom Beemsterboer 125
3. Randy Loenen 124
4. John van Essen 107
5. Nicky Verlinden 105

In Biljart-&Dartcentrum Osdorp

Eerste Biljart Artistiek clinic 
zeer geslaagd

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

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Belgische media heeft biljartsport (her)ontdekt

Derde Cuvino Superprestige 
weer voor Roland Forthomme

De Belgische media en met name de TV zenders hebben zich massaal ge-
stort op de Cuvino Superprestige in Lommel. Prima publiciteit, die de bil-
jartsport hard nodig heeft. Daarmee hebben onze zuiderburen waarge-
maakt, wat voor Nederlandse begrippen onmogelijk wordt geacht. Hier-
mee werd de derde uitgave van de Cuvino Superprestige weer een drie-
bandenevenement om je vingers bij af te likken.

Tijdens het toernooi was er aandacht
van TV zenders als Sporza, TVL, Lom-
mel in Actie en niet te vergeten de live
uitzendingen van EXQI SPORT. Deze
laatste zender verzorgde ononderbro-
ken rechtstreekse uitzendingen van zo-
wel de halve finale als de finale. Ferre
Van Loco, van hoofdsponsor Cuvino
hierover: “ Wat begon als een prachtig
initiatief van twee van onze toppers,
Frédéric Caudron en Eddy Leppens, is
uitgegroeid tot het uithangbord van de
biljartsport in België en ver daarbuiten.
Dit is het hoogtepunt van het drieban-
denseizoen, met de beste zestien spe-
lers van ons land. Samen met de VES
en de stad Lommel werken wij eraan
om via dit evenement voldoende aan-
dacht op de biljartsport te vestigen. Op
die manier willen wij de gouden medi-
atijd van weleer laten herleven”. 
Patrik Mintjens van de VES hoopt, dat
deze biljarthappening de Belgische mi-
nister van sport Philip Muyters, zijn uit-
lating dat biljarten geen sport is, zal
heroverwegen. 
Vooral op de finaledag waren zowel or-
ganisatie als de spelers erg nerveus en
gespannen. Immers nagenoeg niemand
had ervaring met dergelijke langdurige

rechtstreekse TV uitzendingen. Dat de
spanning van het organiseren en wed-
strijdspanning twee totaal andere za-
ken zijn, moesten Eddy Leppens en Fré-
déric Caudron ervaren. Leppens kwam
zelfs de poulewedstrijden niet door. Zijn
vriend Caudron overleefde wel zonder
al te veel moeite de poulewedstrijden
en kwam in de kwartfinale door winst
op Ronny Brants in de halve eindstrijd.
Daar was de latere winnaar en medefi-
nalist van het vorig jaar, Roland For-
thomme met een gemiddelde van
2.000 een te groot opstakel. De andere
halve finalepartij tussen Francis Forton
en Peter de Backer bracht veel spekta-
kel. De Backer kwam terug uit een kans-
loos geachte positie en wist remise uit
het vuur te slepen. Bij het nemen van de
penalty’s miste Forton al bij de eerste
poging. Uiterst gespannen zag Peter de
Backer zijn kansen en waar het publiek
al een ohhh.. op de lippen had voor
weer een gemiste kans, tikte de speel-
bal nog net aan. Een finaleplaats tegen
Forthomme was voor de speler van Del-
ta/Fast Bouwservice een feit.
Met 40-32 uit 28 pogingen stelde Ro-
land Forthomme in de avonduren ver-
volgens zijn titel veilig.

Roland Forthomme wordt gehuldigd door burgemeester Peter van Veldhoven van
de stad Lommel. Foto Frank Sanders.

Artistiek bij Van Tienen in Tegelen

Erik Vijverberg wint zevende 
Tiedtke Classic
Het 7e Tiedtke Classic is gewonnen
door Erik Vijverberg. Dit evenement is
een toernooi in de spelsoort artistiek en
vindt plaats op de kleine tafel. Met ivo-
ren ballen worden  de traditionele 68 fi-
guren gespeeld. De naam Tiedtke Clas-
sic refereert aan de gebroeders Tiedtke,
August en Gerd, uit Duitsland. August
was in 1937 (!) de eerste wereldkampi-
oen artistiek met een puntentotaal van
216, terwijl Gerd Tiedtke o.a. zeven-
voudig Duits kampioen is. De nog in le-
ven zijnde Gerd (84 jaar) komt, indien
zijn gezondheid het toelaat, nog elk
jaar vanuit Koblenz het toernooi bezoe-
ken. Binnen de artistiekwereld is het een
evenement met veel aanzien, met deel-
nemers uit o.a. Nederland, België,
Duitsland en Oostenrijk. Dit jaar werd
het voor het eerst gespeeld in biljartcen-
trum Van Tienen in Tegelen. Wegens
werkzaamheden moest Europees kam-
pioen en veelvoudig winnaar van het
toernooi, Sander Jonen verstek laten
gaan. Wel aanwezig o.a. Nederlands
kampioen Erik Vijverberg en titelverde-
diger Rob Scholtes. Er werd zowel in
teams als individueel gespeeld. 
Na twee dagen vol spanning, spektakel
en plezier maakte Erik Vijverberg zijn
reputatie waar, en won het toernooi met
ruime voorsprong. Rob Scholtes stelde

enigszins teleur, hij moest duidelijk eerst
weer wennen aan de ivoren ballen, die
hij vroeger altijd aan een touwtje had,
maar hij deed de belofte volgend jaar
ijzersterk terug te komen. Vermeldens-
waardig is ook nog het optreden van
Cock Ooms. Dankzij intensieve training
met Ralf Laakmann wist hij zijn P.R. liefst
op te vijzelen tot 264 punten! Een
mooie prestatie. De organisatie dankt
de sponsors, lokaalhouder, arbiters,
schrijvers, wedstrijdleider René Peters
en spelers voor hun inzet en hoopt vol-
gens jaar weer iedereen te mogen be-
groeten. 
Naam Pog Pnt
01. Erik Vijverberg 156 324
02. George Kenter 154 316
03. Marc Janssen 160 301
04. René Dericks 170 276
05. Rob Scholtes 162 274
06. Cock Ooms 154 264
07. Jean-Marie Limbourg 164 247
08. Pierre Scheers 167 232
09. Ralf Laakmann 171 214
10. Mehmet Sezer 170 212
11. André Renkens 161 187
12. Henny de Heus 175 187
13. Rob Paur 177 167
14. Paul Savelkoul 182 121
15. Rob Mans 187 106
16. Wilfried Godschalk 195 63
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Vanaf eind september verkrijgbaar

www.caudron-billiardproducts.com

First edition ondereind ontworpen door
GBdesigns.
Extentie met ultra snelle koppeling.
2 Frédéric Caudron toppen.
Beschermdoppen voor ondereind en top.
Rubber grip.
Doosje Frédéric Caudron krijt van 4 stuks.
Handschoenen met Frédéric Caudron logo 
Inbussleutel voor balans/gewicht instelling.
2×4 balans/gewicht boutjes.
Frédéric Caudron billiard marker van 
Bruynzeel (om af te tekenen op het laken).
Cue tip shaper (om de pomerans bij te 
werken).
Handdoekje met Frédéric Caudron logo.

Zaterdag 16 oktober komt Frédéric Caudron naar biljartcentrum Kort Oisterwijck in Doornenburg om daar de
nieuwe keu te presenteren. Alle belangstellenden zijn vanaf 13.00 welkom en kunnen dan tegen hem spelen. Al-

le vragen over deze keu zullen door Frédéric Caudron en Bert Walrecht worden beantwoord.

Het adres: Pannerdenseweg 47 - 6686 BC DOORNENBURG
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Locatie:
Hotel Jules Heerhugowaard
Aanvang: 19.30 uur

NIGHT OF THE MAGIC BALLS
MET SPECTACULAIRE LICHT- EN GELUIDSSHOW’S EN ENTERTAINMENT Na het grote succes van de eerste editie

van het biljartgala “Night of the Magic
Balls” kan een vervolg niet uitblijven.

Hotel Jules te Heerhugowaard zal op
donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20
november 2010 weer geheel in het teken
van biljarten staan. Een prachtige ambi-
ance met licht- en geluidshows vormen
het decor voor dit unieke gala. Het reeds
geboekte entertainment staat garant
voor sfeer en gezelligheid .

De absolute wereldtop zal aanwezig zijn.
Dick Jaspers (nl) en Torbjörn Blomdahl
(zw) geven een wervelende demonstratie
driebanden. Hoog niveau met waar
mogelijk de meest onwaarschijnlijke
oplossingen. De liefhebber mag dit niet
missen.

De presentatie is wederom in handen van
biljartlegende Raymond Ceulemans.
Deze sympathieke Belg met meer dan

honderd nationale en internationale
titels praat met Vlaams accent het
geheel aan elkaar.

Na de pauze zal een spectaculaire act
worden verzorgd door Rob en Emiel. Dit
illusionistenduo laat u versteld staan
met onverklaarbare zaken. De grote
doorbraak maakten zij in de show van Uri
Geller bij SBS6.

De uitsmijter van de avond zal wederom
mr. Magic Semih Sayginer (Tur) zijn. Hij
komt met een geheel nieuwe show en zal
deze op spectaculaire en humoristische
wijze presenteren.

Om de verwachte grote toeloop voor te
zijn, bieden wij u de mogelijkheid om nu
al kaarten te reserveren.
Kaarten à € 25,- kunt u bestellen via de
website www.dirksnip-biljarts.nl of tele-
fonisch 0226-320654.

Uniek biljartfestijn krijgt vervolg

Kaarten bestellen:
Dirk Snip Biljarts
De Mossel 15H
Noord-Scharwoude
T 0226 320 654
M 06 51 20 19 72 
www.dirksnip-biljarts.nl

M.M.V.
SEMIH SAYGINER (TUR)
TORBJÖRN BLOMDAHL (ZW)
DICK JASPERS (NL)
RAYMOND CEULEMANS (B)

EK pool jeugd en senioren in Leende

Op het EK senioren te Leende won het Nederlands team brons in de landenwed-
strijd met de spelers Ronald van Adrichem, René Peeters, Jacco Wieringa en
Sander Tetelepta. Foto: EPBF Bethan L Sage.

Op het EK jeugd te Leende wist alleen Ivo Aarts een bronzen plak te behalen en
wel in het 9-ball voor junioren. Foto: EPBF Bethan L Sage.

Tweede divisie poule 2

De Wellse Vaert en BP Bleijenhoek
pakken winst
Business & Fun mocht in Delft Eekhoorn
2 verwelkomen en moest, gezien de 4-
4 eindstand, een punt aan de Ooster-
houters afstaan. Winst was er voor Pe-
ter Witveld en Ming Pan. Bij Eekhoorn
zorgden Jerry Hermans en Anjo Krijnen
(1.060) voor de punten. In Steenbergen
verzilverde De Wellse Vaert hun eerste
wedstrijd tegen Teletronika in vier winst-
partijen. De als eerste man fungerende
René Luijsterburg zette Adrie Bosmans
met 40-19 uit 36 te kijk. Michael Zwa-
kenberg was met 1.129 de ster van de
avond en gaf Cees Jochems geen kans.
Bij Reseda in Sas van Gent kwamen Pe-

arle Opticiens en Ad Hordijk Bilj. Art.
tot een puntendeling. Jens van Dam en
Pascal Claus tekenden bij Pearle Opti-
ciens voor winst. Bij de gasten was Wil-
fried van Beek met 1.052 de beste spe-
ler. “t Stamineke kwam met 0-8 ten val
tegen BP Bleijenhoek. Louis van den Ou-
weland kwam nog het verst, maar zijn
1.027 bleek toch niet genoeg om Jan
van den Ouwelant (1.111) voor te blij-
ven. ’s-Lands Welvaren kwam in Kwa-
dendamme tegen Aartsbouw ook tot
een remise. Luc Peeters en Ronald van
Geyt zorgden voor de twee winstpartij-
en.
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WK is voor Jaspers ultieme doel

Door: Frits Bakker
SLUISKIL: De Masterstitel en de Europe-
se titel heeft hij al op zak dit jaar, in de
komende maanden maakt Dick Jaspers
nog jacht op de Worldcup en de
wereldtitel. Het WK wordt van 20 tot en
met 24 oktober in Sluiskil gehouden. De
cyclus om de Worldcup eindigt in Hurg-
hada en Jaspers kan de eindzege bijna
niet meer ontgaan.
,,Maar niets is mooier dan een wereld-
titel’’, verzekert de 45-jarige Brabander,
die in zijn carrière twee keer goud won,
in 2000 in Saint Etienne en in 2004 in
Rotterdam. Die laatste keer, onder de
rook van het Feyenoord-stadion, ver-
sloeg hij de huidige wereldkampioen Fi-
lipos Kasidokostas in de finale.
Het WK in Sluiskil wordt de kroon op
het werk voor de organisatie in dit
Zeeuws Vlaamse dorp, dat eerder de lo-
catie was waar vijf toernooien om de
Worldcup werden gehouden Dick Jas-
pers was ook daarin tweevoudig win-
naar. De 24-jarige Griek Kasidokostas
verdedigt in Sluiskil de wereldtitel, die
hij vorig jaar op zijn naam schreef in
Lausanne in een finale tegen Eddy
Merckx. Hij krijgt concurrentie van alle
topspelers in het driebanden. Frédéric
Caudron is de aanvoerder van de
wereldranglijst, maar de Belg wordt met
een kleine marge van vijf punten op de
voet gevolgd door Dick Jaspers.
De Nederlandse bond is op het WK ver-
tegenwoordigd door vier spelers op een
totaal van 48. Behalve Jaspers treden
ook Raimond Burgman, Jean van Erp en
de Zeeuwse thuisspeler Jean Paul de
Bruijn aan. De organisatie, de Stichting
Best, heeft voor het wereldkampioen-
schap voor een andere locatie gekozen

dan waarin de worldcups werden ge-
speeld. Het Meulengat was voor die
toernooien tot de nok toe gevuld. 
Meerten Dallinga, voorzitter: ,,We
gaan het WK spelen in een schitterende
partytent, die vergelijkbaar is met de
Vip-locaties bij grote tennistoernooien of
het Holland House tijdens de Olympi-
sche Spelen. Daarin worden Vipboxen
gebouwd, is volop ruimte voor de vier
biljarts, kunnen zo’n achthonderd toe-
schouwers op de tribunes en hebben
we alle mogelijkheden om het toernooi
op televisie en via Kozoom op internet
fantastisch in beeld te brengen.’’ Daar-
naast zorgt de Sluiskilse organisatie zo-
als gewoonlijk voor een prachtig rand-
programma. Zo zullen tijdens het toer-
nooi drie middagen worden gepland
voor clinics met demonstraties van Ray-
mond Ceulemans en Semih Sayginer,
muzikale optredens van Ramond Rodri-
guez en worden de bezoekers van de
clinics culinair verwend door Zeeuwse
topkoks. Via de site van het WK
(www.wkdriebanden.nl) zijn nog kaar-
ten verkrijgbaar. Biljartfans die het WK
niet kunnen bezoeken, kunnen de par-
tijen volgen op kozoom.com en de site
van het WK.
De persconferentie wordt volgende
week vrijdag gehouden met als specia-
le gasten Willem van Hanegem, Johnny
Hoogerland en Raymond Ceulemans.
Tijdens die bijeenkomst wordt een boek
gepresenteerd over de historie van het
WK driebanden met prachtige inter-
views, foto’s en overzichten en uitslagen
van alle wereldkampioenschappen. Het
boek is te bestellen via de site van het
WK. De prijs is 14,95 euro, exclusief
verzendkosten.

Filipos Kasidokostas
Titel voor Herman Harmsen

Eerste Jan Hoogers Bokaal groot succes
Eind juni werd er bij biljartvereniging D.O.S. – Hattem in de Bep van der
Walzaal gestreden om de Jan Hoogers Bokaal. Dit evenement is in het le-
ven geroepen door zoon Gerrit ter nagedachtenis aan zijn vader. Het
moest een toernooi worden waaraan de gevorderde biljarter deel kon ne-
men. Daarom was er de voorwaarde gesteld dat het gemiddelde minimaal
tussen de 2.00 en 15.00 moest liggen. De mix die uiteindelijk gemaakt
was bij de poulesamenstellingen bleek achteraf perfect te zijn met betrek-
king tot de laagste en de hoogste moyennes. Van de kwartfinalisten waren
er vijf uit de lagere regionen.

In de finale mocht Herman Harmsen
(Balkbrug) het opnemen tegen Hannes
de Vries (Zwolle) nadat Harmsen in de
halve eindstrijd Jan Willem Sellis (Mar-
kelo) had verslagen in zeventien beur-
ten. In het beslissende duel maakte Her-
man Harmsen in de negentiende beurt
met een serie van vijf zijn 72 te maken
caramboles vol en liet daarmee Hannes
de Vries op 26 staan. De Vries, die de
verrassing van het toernooi genoemd
mocht worden, had in de nastoot  nog
26 treffers te gaan. De Zwollenaar
miste. 
In de strijd om de derde plaats was
thuisspeler Jan Willem Sellis met 250-
19 (5) te sterk voor de uit Epe afkomsti-
ge Bert Spijker. Sellis wist in de kwartfi-
nale nog opzien te baren door de hoog-
ste serie (232) en de kortste partij (4
beurten) van het toernooi op zijn naam
te schrijven door de 250 caramboles
vol te maken. 
Vanuit de deelnemers kwamen er posi-
tieve geluiden over de opzet van het
toernooi en hoe het verlopen was. Velen
gaven dan ook te kennen volgend jaar
graag terug te komen. Bij de prijsuitrei-

king overhandigde Alie Hoogers de
grote wisseltrofee die zij beschikbaar
had gesteld voor dit toernooi ter nage-
dachtenis aan haar man Jan, aan Her-
man Harmsen die te kennen gaf zeer
blij te zijn met het winnen van deze
wisselbokaal. Verder werd er de hoop
uitgesproken om dit toernooi om de Jan
Hoogers Bokaal in 2011 nog groter te
maken en een hele week te laten duren. 

Zaterdag 18 september om 13.00 uur

Biljart- en trainingsaccommodatie
Oost-Nederland in Eibergen
De start van de oprichting stichting Bil-
jart- en trainingsaccommodatie Oost-
Nederland is op zaterdag 18 septem-
ber om 13.00 uur bij Overkamp aan
Vredenseweg 12 te Eibergen.      
Belangstellenden zijn daar dan van har-
te welkom als er uitleg wordt gegeven
over de toekomstvisie en de plannen
van de stichting. Daarbij geldt de alge-
mene doelstelling dat men  het beleid
van de KNBB, die de stichting officieel
erkent, in het Oosten van het land op
een positieve en dynamische wijze wil

uitdragen. Het hoofddoel is om meer
mensen te laten genieten van de biljart-
sport in de meest brede zin van het
woord. In samenwerking met  commis-
sies organiseren en ontplooien ze acti-
viteiten binnen de opleiding- en trai-
ningsaccommodatie om het biljarten op
deze manier op een hoger niveau te
brengen. De aandacht is specifiek ge-
richt op de breedtesport in het alge-
meen. Met name wordt er ook de afde-
ling jeugd nadrukkelijk bij betrokken. Ie-
dereen is van harte welkom. 

Eerste divisie driebanden poule 1

Twee Koreanen succesvol namens
Van den Broek Biljarts Amsterdam

Speelronde 1
Van Melis Handelsonderneming – BC
Capelle/TMS Int. 4-4. Toen Peter Heer-
kens stilviel, profiteerde Bert Hoefna-
gels. Nico van den Heuvel dankte zijn
zege vooral aan de 22 caramboles in
de laatste 16 beurten. Erwin van den
Heuvel draaide een 13-21 achterstand
tegen Run Schumann om in 45-40
winst. Dat betekende na veertig pogin-
gen respectievelijk 1.125 en 1.000.
Tom Paris hield Wiljan van den Heuvel
achter zich en dus werd de eindstand 4-
4. W. van der Sanden – Eekhoorn 4-4.
Marc Roofthooft ging ondanks 1.026
en serie van negen onderuit tegen Adrie
Demming. Die vertrok namelijk met
1.184 en reeks van tien. De kortste par-
tij was voor zijn teammaat Rini Boeren:
1.216. Richard Berkelmans, serie van
negen, won met kleinst mogelijke ver-
schil van John Roovers. Particolare – De
Vrachtkar 2 4-4. Jurgen Goris stond na
35 omlopen bij de finish van 45 punten
en dat leverde 1.285 op. Bij de gasten
produceerde Wim van Dijck 1.153. 
Duotrans Spec. Transport – SNIP Biljarts

7-1. Menno de Vries zorgde voor een
lichtpuntje door Gert-Jan van der Veen
op gelijke hoogte te houden. Aardex-
press/Thekes – Van den Broek Biljarts
Amsterdam 2-6. De debuterende Kore-
anen gaven direct hun visitekaartje af.
Kopman In Won Kang verzamelde de
45 treffers al na 29 beurten en zo ver-
dween 1.551 in de boeken. Zijn land-
genoot Heang Jik Kim zegevierde dank-
zij 1.046. Kim werd op het laatste mo-
ment overgeheveld van het team San-
ders Vloerenshop omdat Brian Zola
Hanssen afhaakte. Derde man Jeffrey
Jorissen deed het via 1.216 nog wat
beter dan Heang Jik Kim. De nederlaag
van Therese Klompenhouwer tegen Re-
né van der Schuur verhinderde een to-
tale triomf voor de titelkandidaat uit bil-
jartcentrum Osdorp. Sanders Vloeren-
shop – Schuler Cues 4-4. 
Sander Jonen gaf middels 1.153 en
reeks van negen het goede voorbeeld.
Eerste man Dick van Uum boekte
1.046. Frans de Vries verloor ondanks
1.000 want Steven van Acker haalde
uit met 1.500. 
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Vierde divisie driebanden poule 7

Den Mariënberger verliest in Urk
Speelronde 1

HGL Urk – Den Mariënberger 6-2. Kop-
man Jan Kramer, serie van zes, versloeg
Wim Bril met 30-24 na 51 beurten.
Kees Kaptein bleef Teunis Spijkerman
twee caramboles voor. 

Maarten Nentjes kwam niet in de pro-
blemen tegen Hendrie Nieuwenhuis. 
Eize Kramer verloor ondanks een ge-
middelde van 0.512 van Eric Binnen-
mars. 
Verwonderlijk was dat niet want Binnen-
mars realiseerde 0.609.    

Vierde divisie driebanden poule 9

Royale zege Van den Berg Biljarts/
Vetema
Speelronde 1
Thekes Herpen 4 – Van den Berg Bil-
jarts/Vetema 1-7. Bij de bezoekers
zorgde eerste man Harry Meulendijks
via 0.545 en serie van zes voor de
beste prestatie. Tegenstander Jos van de
Elzen boekte overigens een reeks van
vijf. Thekes Herpen 8 – Ulti Print 2-6.

Kopman Marcel Keurentjes 0.638 was
na 47 beurten aan zijn dertig carambo-
les en hij redde daarmee de eer. Auto-
bedrijf Starfit – Rosmalen/De Hazelaar
5 0-8. Niels Verlouw en Peter de Munck
realiseerden beiden 0.625. Mat Bong-
arts bleef daar middels 0.609 niet veel
bij achter.    

Derde divisie driebanden poule 8

Zege voor nieuweling Didden Distributie
Speelronde 1
Didden Distributie – Thekes Herpen 3 6-
2. In Het Wapen van Eerschot te Sint-
Oedenrode wonnen Jan Staff, Hans
Paashuis en Louis Pothoven. Monique
van Hamond bleek niet opgewassen te-
gen de 0.612 van Hendrik van de Heij-
den. De Mixx 2 – Bax 4-4. In Geldrop
haalde Frans van Nunen het met het
kleinst mogelijke verschil tegen Janus

Houbraken: 35-34 (52). BC Tegelen 2 –
Ames/De Peel 4-4. Har van Aarssen
0.666 en Cock Ooms 0.625 hielden
de punten in Limburg. Wilfrie Vermeer
speelde namens de gasten 0.700 en
Wilfried Godschalk klopte Wim van Tie-
nen op de valreep. Pegra – ASG Serv-
ice 0-8. Voor de winnende formatie was
Sjef van den Heuvel via 0.555 de beste
van iedereen.  

Derde divisie driebanden poule 5

Winst DBL 2 en verlies HCR Prinsen
Speelronde 1
Café Siemens Midwolda – DBL Holland
Mineraal 2 2-6. Bij de Lochemse gasten
waren Frank Speckmann 0.945 en Jan
Steintjes 0.882 al vroeg in vorm. Ook
Henk Leussink bleef met 0.500 aan de
goede kant van de score. Bij de thuis-

ploeg wist alleen kopman Henk Hogen-
birk dankzij 0.728 tot winst te komen.
Jan Brock – HCR Prinsen 5-3. Namens
de formatie uit Haarlo zette eerste man
Carsten Lässig een winnend moyenne
van 0.795 op het bord. Zijn teamge-
noot Freddy ter Braak behaalde remise.   

Vierde divisie driebanden poule 10

Van den Berg Biljarts/Vazupol 
te sterk voor BC Tegelen 3 
Speelronde 1
Ames/De Peel 2 – TMC 5-3. Cees van
Limpt kwam met een gelijkmakende
beurt van vier caramboles op knappe
wijze op gelijke hoogte maar zijn remi-
se kon de bezoekers niet van een neder-
laag afhouden. Van den Berg Bil-
jarts/Vazupol – BC Tegelen 3 6-2. Jaco
van der Ven ging als enige van de thuis-

ploeg onderuit. In 't Oventje te Zeeland
was zijn 0.590 onvoldoende tegen de
0.681 van Leon Mans. Beste speler
bleek Jurgen Zeegers die met 25 uit 36
voor 0.694 zorgde. DAB/All Metaal 2
– La Plaza Hoensbroek 3 4-4. Bij de be-
zoekers leverde Lex Visser een moyenne
van 0.967 af in De Mixx te Geldrop.  

Vierde divisie driebanden poule 8

Gerrit Buijs uitblinker namens DBL
In speelronde 1 won biljartcentrum Arn-
hem 6 met 6-2 van het onvolledige team
De Vrijbuiters, die hun naam dus hoog-
hielden. TOG/Concordia – HCR Prin-
sen 2 0-8. Door deze maximale winst
werden de bezoekers uit Haarlo de eer-
ste koploper. Kopman Carsten Lässig
was met 30 uit 43 goed voor een ge-
middelde van 0.697. Chris Lindenhovi-
us en Jan Scholten haalden de buit bei-
den met twee caramboles verschil
binnen. Bennie Deegens kwam niet in
de problemen. Biljartcentrum Arnhem 7
– DBL Holland Mineraal 4 4-4. Hier was
een zeer opvallende rol weggelegd
voor Gerrit Buijs. Deze spe-
ler/teamleider uit Lochem staat met
0.425 in de driebandenspecial. Hij
bleek in grote vorm want Buijs arriveer-
de al na slechts 21 beurten aan de fi-

nish met 25 treffers. Dat betekende een
moyenne van liefst 1.190 en bovendien
een fraaie serie van negen. Bij de Arn-
hemse thuisploeg bleef Raymon Gielens
met 0.612 aan de goede kant van de
score. MTN3 Accountancy en Advies –
DBL Holland Mineraal 3 4-4. Appie
Meerbeek was op eigen terrein goed
voor 0.625 en reeks van zes.  

NK Masters driebanden 2010

Dick Jaspers klasse apart in Nijverdal

Driebandentopper Dick Jaspers is voor de vijftiende keer de allerbeste
driebandenspeler van Nederland geworden in de NK Masters. Dat werd
dit jaar voor het tweede opeenvolgende jaar gehouden in het prachtige ZI-
NiN-theater te Nijverdal.  

De 45-jarige Brabander was het hele
toernooi geweldig op dreef en verloor
geen enkele partij of set. In de finale
was hij met 3-0 veel te sterk voor Rai-
mond Burgman. 
Alleen in de eerste set had Jaspers het
lastig en miste ogenschijnlijk simpele
patronen. Hij won nipt en met een
beetje geluk met 15-14 in zestien beur-
ten. In de tweede en derde set kwam de
caramboleproductie pas goed op
gang. Met 15-6 in vier beurten en 15-1
in drie beurten maakte hij de partij uit.

In de laatste set realiseerde Jaspers bo-
vendien een serie van dertien carambo-
les. Jean van Erp en Ad Broeders deel-
den de derde plaats. Glenn Hofman
produceerde in de poulewedstrijden
een reeks van zeventien van acquit. 
Het was voor de vijftiende keer dat Jas-
pers de nationale titel binnenhaalde. Hij
is ook drie keer kampioen driebanden
van Europa en volgende maand in
Sluiskil probeert hij zijn derde wereldti-
tel te veroveren. 
Tekst: Herman Albers.

Foto: Joke van Nijen.

Tweede divisie driebanden poule 3

Klasse bij Marc Verhaegen en René Gerrits
Speelronde 1
CV Tuning – P. Kaal aannemersbedrijf
2-6. In deze zaalderby van Kort Oister-
wijck te Doornenburg zorgde Geert-Jan
Manders voor de kortste partij. Bert
Walrecht was via 19-35 na 37 beurten
het slachtoffer. Joep van de Ven scoorde
bij zijn zege op Joost van Baal een serie
van acht. Wapen van Eerschot – a-Ma-
te Communications 2-6. Een opvallende
partij tussen Joop van Hastenberg en
Marc Verhaegen. De 32-40 score na
slechts 28 beurten leverde voor Van
Hastenberg een moyenne op van
1.142 en Verhaegen realiseerde zelfs
1.428. Invaller Christ van der Heijden
zette 1.029 in de boeken. De Veemarkt
– Thekes/Derks Optiek Druten 4-4. Bij
de bezoekers kwam Harrie Janssen
middels 0.945 boven iedereen uit. De
Dieze – Zwiers Grootkeukenservice 4-4.
Namens de gasten scoorde Ton Rovers
een serie van negen. De thuisploeg trad

onvolledig aan. Biljartcentrum Arnhem
– Scheers Bestratingen 4-4. Kopman Re-
né Gerrits verzamelde in zijn thuisbasis
de veertig treffers na 28 pogingen en
dat was goed voor 1.428. 

Marc Verhaegen: moyenne 1.428.   

Tweede divisie driebanden poule 1

Biljartcentrum Osdorp 2 haalt flink uit
Speelronde 1
Biljartcentrum Osdorp 2 – Van Rijn 8-0.
Ben Katwijk en Leo Portengen verzamel-
den hun veertig caramboles na 54 beur-
ten en dat leverde voor beiden een mo-

yenne van 0.740 op. Henk van der
Horst versloeg Wim van der Laan met
35-34. 
Walter van der Laan bleef Gerton Bos
negen treffers voor. 

Eerste divisie driebanden poule 2

Serie van 16 voor Stephan Hetzel
in De Veemarkt
Speelronde 1
Darten-Biljarten.nl – Integron 6-2. In Doet-
inchem scoorde Stephan Hetzel op zater-
dag 11 september een opvallende reeks.
De Duitser realiseerde een fraaie serie
van zestien en aan de finish was hij met
1.125 te sterk voor René Wijnen. Team-

genoten René Dericks en Wim Vredeveldt
wonnen ook. Kopman Thorsten Frings
trok ondanks 1.100 aan het kortste eind
want Arie Weijenburg maakte één ca-
rambole meer en bovendien een reeks
van tien. Dallinga.com – Corfu/AH van
Hamond 8-0. Berry Dallinga 1.125 en
Bart Ceulemans 1.046 eindigden boven
de 1.000 moyennegrens. Melody Amber
– biljartcentrum Osdorp 6-2. Wim van
Cromvoirt 1.000 boog voor de 1.216 en
reeks van tien van invaller Riny Zwiers.
TOVV.nl/MCR 2 – Jumbo Warmond 2-6.
Ondanks een prachtige reeks van veer-
tien maakte Peter van Mierlo één punt te
weinig tegen Erik Vijverberg: 44-45 (44).
Hans de Groot en Herman van Daalen
deelden de buit met allebei 1.046. 
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B-Ranking driebanden

Ad Vermeer de beste in 
Den Mariënberger

Vlnr: John van Essen, Ben Thijssen, Ad Vermeer en Reinier Burgemeester.
Foto: Greet Popken.    

In de kwartfinale gaf Bladelnaar Ad Ver-
meer zijn visitekaartje al af door met
0.744 voor de kortste partij te zorgen.
Dat betekende exit voor De Boer en ook
Jan Hultermans, Jan Vos en Willie Min-
kels werden uitgeschakeld. In de halve
eindstrijd kwam er twee keer een 35-24
(54) eindstand op het scorebord. Ben
Thijssen en Ad Vermeer waren respec-
tievelijk te sterk voor John van Essen en

Reinier Burgemeester. Het finaleduel
nam 55 pogingen in beslag en Ad Ver-
meer eiste daarin de titel voor zich op.
De speler van De Tipmast/BP Bleijen-
hoek Bladel versloeg Ben Thijssen met
35-29. 
Bij de prijsuitreiking zette Ben Thijssen
organisator Eric Binnenmars van biljart-
centrum-restaurant Den Mariënberger in
het zonnetje.

Fleuren Ranking Cup driebanden

Cor van Alphen wint Champions League
bij Kort Oisterwijck in Doornenburg

De Champions League van de Fleuren
Ranking Cup driebanden seizoen
2009-2010 is een prooi geworden
voor Cor van Alphen uit Sint-Oedenro-
de. Hij ontmoette in de finale Harrold
Slijkhuis uit Lobith. 
Van Alphen verzamelde zijn vijftien ca-
ramboles na 25 beurten. Sluikhuis had

toen zijn zestien treffers nog niet bij el-
kaar. De partij om de derde plaats
werd niet gespeeld maar bepaald aan
de hand van de behaalde punten tij-
dens het toernooi. 
Fred Huiskens won het brons terwijl
Geert Schrijver de vierde plaats voor
zich opeiste.

Vlnr: Harrold Slijkhuis, Fred Huiskens, Cor van Alphen en Geert Schrijver.  

Verrassende uitslagen in tweede ronde eredivisie driebanden

Delta/Fast Bouwservice en Van Donge
& de Roo moeten veer laten
In de tweede ronde van de eredivisie
driebanden hebben zowel Delta/Fast
Bouwservice en Van Donge & de Roo
een punt laten liggen. Snellen Recycling
en Crystal Kelly voeren de ranglijst aan,
terwijl Verbrugge Hyundai mede door
het verlies bij DBL Holland Mineraal
nog met lege handen staat.    

Delta-Fast Bouwservice - 
Dekker Keukens 4 – 4
Eddy Leppens kon als kopman van de
thuisclub bij Hotel Dallinga in Sluiskil
niet tot het gewenste resultaat komen en
verloor in 40 beurten met 34-50 van
Dion Nelin. Junior Glenn Hofman had
eerder wel succes en stuurde John Tijs-
sens met 50-43 heen. Winst was er ook
voor Peter de Backer, die Gerwin Va-
lentijn met 50-48 uit 42 nipt voor bleef.
Ondanks de serie van elf, die Jean-Paul
de Bruijn liet aantekenen was de Zeeuw
niet opgewassen tegen de 1.851 die
Jozef Philipoom realiseerde.

DBL Holland Mineraal - 
Verbrugge Hyundai      6 – 2
Op volle sterkte ging DBL Holland Mi-
neraal de strijd aan tegen Verbrugge
Hyundai en bracht dit met 6-2 tot een
goed einde. Henri Tilleman liet een
steekje vallen en moest Kees Wittens
met 25-50 (31) voor laten gaan. De
1.515 en de serie van twaalf van Jelle
Pijl bleken ruim voldoende om Ronny
Daniëls met 50-23 het hoofd te bieden.
Tyfun Tasdemir(1.851) en Murat Naci
Coklu(1.612), die speciaal voor deze
ontmoeting waren overgekomen gaven
Martin Spoormans en Henk Habraken
het nakijken.

A1 Biljarts - 
Crystal Kelly 0 – 8
A1 Biljarts was in de thuiswedstrijd te-
gen Crystal Kelly kansloos en verloor
met 0-8. Addie Wienk (serie van tien)
kon tegen Raymond Ceulemans goed
weerstand bieden, maar ging uiteinde-
lijk toch met 46-50 onderuit. Martien
van de Spoel had het veel moeilijker te-
gen Raimond Burgman en kwam in 34
omlopen niet verder dan 29-50. Ronny
Brants onderging tegen Frans van Kuyk
hetzelfde lot en moest een 30-50 (29)
verlies incasseren. Kopman Michael
Nilsson had halverwege zijn treffen met
Frédéric Caudron nog kansen maar
zag de Belg met een serie van negen af-
stand nemen. Na 38 pogingen was het
gedaan en kon ook Nilsson teleurge-
steld het strijdtoneel verlaten. 

De Vrachtkar - 
Snellen Recycling 0 – 8
De Vrachtkar bleef in Reusel tegen Snel-
len Recycling met lege handen. René Pe-
ters, die via een reeks van negen een ri-
ante voorsprong had opgebouwd tegen
Harrie van de Ven, moest deze toch
voor laten gaan en kon als eerste thuis-
speler voor een 41-50 verlies tekenen.
Rik en Barry van Beers vochten onder
het motto “van je familie moet je het

hebben” een verbeten strijd, waarbij
Rik lang de touwtjes in handen had.
Door het sterke eindschot van Barry
(tweemaal een acht) gingen de punten
toch naar Snellen Recycling. Johan Lon-
celle kreeg de zware taak om het op te
nemen tegen zijn landgenoot Roland
Forthomme, die een dag eerder in Lom-
mel de Cuvino Superprestige op zijn
naam had geschreven. Met de eind-
stand 33-50 uit 38 in het voordeel van
Forthomme mocht Loncelle zijn keu in-
pakken. De serie van tien, die Wesley
de Jaeger tegen Peter Ceulemans liet
noteren gaf even hoop. Even maar,
want kort daarop kwam de jonge Ceu-
lemans tot een reeks van veertien, om
vervolgens met 43-50 de winst te pak-
ken. 

Twentevisie - 
Van Donge & De Roo     4 – 4
In Enschede wist Twentevisie een puntje
te pakken tegen Van Donge & De Roo,
dat het zonder Blomdahl moest zien te
redden. Stefan Lenting speelde verras-
send goed en wist Ad Koorevaar met
50-41 te verslaan. Dave van Geel was
kennelijk niet onder de indruk van de se-
rie van elf die Jean van Erp maakte en
won met 50-47. Bij Anno de Kleine
ging het minder voortvarend, deze
moest de eer in 25 beurten met 26-50
aan Martin Horn laten. Christian Ru-
dolph kon toezien hoe Dick Jaspers
langzaam afstand nam en met 40-50
als eerste aan kwam. 

TOVV.NL - 
Emar-Logistics 4 – 4
In Vlaardingen wist alleen Eddy Merckx
voor de thuisbrigade te imponeren door
Francis Forto met 50-30 af te troeven.
Dave Christiani moest de winst met 49-
50 aan Frank Martens laten, terwijl
Richard Bitallis 46 beurten nodig had
om Jack Wijnen voor te blijven. Emillio
Sciacca kon geen vuist maken en trof
een in vorm zijnde Ad Broeders. Na 37
beurten was het gedaan en ging de ze-
ge met 29-50 naar Broeders.

Dochter voor Toine en Diane Dekkers

Op 24 juli 2010 is Tessa geboren, dochter van Toine en Diane Dekkers. Toine bezet
de tweede positie in het team a-Mate Communications, dat in poule drie van de
tweede divisie speelt. Thuisbasis is Het Wapen van Eerschot in Sint-Oedenrode. 

Tyfun Tasdemir 1.851.

Derde divisie driebanden poule 6

Thekes Herpen 2 verslaat 
biljartcentrum Arnhem 2
Speelronde 1
Thekes Herpen 2 – Biljartcentrum Arn-
hem 2 6-2. Geert-Jan Manders, Bernd
Ouwens en Peter van de Linden hielden
de punten in eigen huis. Bij de gasten
zorgde Nico van de Borden via 0.744
voor de beste prestatie van iedereen.
Poohendisneyshop.nl – biljartcentrum
Arnhem 3 2-6. In deze zaalderby reali-

seerde Erik Eikhof met 0.777 het hoog-
ste moyenne. Zijn teamgenoten Pim Jan-
sen 0.648 en Paul Schonberger 0.625
deden ook een duit in het zakje. René
Langenbach redde de eer. De Driehoek
– De Veemarkt 2 6-2. Theo Peters produ-
ceerde op eigen terrein een serie van ze-
ven en 0.714. Bij de Doetinchemse
gasten bleef alleen Edwin Reintjes met
0.576 aan de goede kant van de score.    
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In thuisbasis 't Fabeltje te Oss

Bart van Zutven wisseltrofee 
opnieuw voor Nicky van Venrooij
De Bart van Zutven wisseltrofee, en dan
gaat het om de spelsoort kader 38/2, is
dit jaar wederom gewonnen door Nic-
ky van Venrooij. De speler van Touché
was in 2009 ook al de sterkste en hij
wist toen de titel ongeslagen binnen te
halen. 
Dit kunststukje heeft hij dit jaar in café-
zaal 't Fabeltje te Oss dus opnieuw ge-
flikt. Met de maximale score van 1200
caramboles uit 33 beurten en de hoog-
ste serie van het toernooi (135) was hij
de sterkste van alle deelnemers. Piet de
Jongh, clubgenoot van Van Venrooij,
kon met acht punten nog enigszins aan-
sluiting vinden, maar het algemeen mo-

yenne van De Jongh (13.10) was een
fractie van de 36.36 die de kampioen
kon overleggen. Al met al een terechte
winnaar en we wachten vol spanning af
of hij volgend jaar misschien wel voor
de derde keer de trofee voor zich op-
eist. We zullen het gaan zien.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Nicky van Venrooij Touché 12 36.36 135
2. Piet de Jongh Touché 8 13.10 115
3. Tonnie van de Wetering DOS '71 6 17.00 102
4. Jo van Dijk DOS '71 6 11.01 55
5. Theo van de Ven KOT 5 11.12 51
6. Jan van de Locht DOS '71 5 8.78 43
7. Peter Boeijen DOS '71 0 6.18 39

Winnaar Nicky van Venrooij. Foto: Henry Thijssen.

Open Kessels driebanden

Pieter Daems heeft de langste adem
in De Maasoever te Kessel

Vrijdag 4 en zaterdag 5 juni werd het
tiende Open Kessels driebandentoer-
nooi afgesloten met de knock-out rond-
es. Er werd zeer scherp gespeeld, want
wie wil er niet met € 250,00 naar huis.
Na de vrijdag bleven er nog acht fina-
listen over. De toeschouwers konden
weer genieten van sterk spel. Er werden
enkele zeer mooie series gemaakt op
het groene laken. Wiel van Gemert be-
haalde zelfs een reeks van elf en pakte
hiermee de prijs voor de hoogste serie.
Bovendien speelde hij in deze partij zijn
55 caramboles uit in maar 30 beurten,
waarmee dit ook het kortste duel van
het toernooi werd, met een moyenne
van maar liefst 1.833.
In de halve finales troffen Wiel van Ge-
mert en John Timmermans elkaar en Dré

Steeghs trad aan tegen Pieter Daems.
Helaas voor de partijdige aanwezigen,
werd het geen Kessels onderonsje, en
moesten Timmermans en Steeghs het
onderspit delven tegen de 'boetedurp-
se'.
In de troostfinale was Dré Steeghs de
sterkste. De finale Wiel van Gemert te-
gen Pieter Daems was boeiend en bei-
de spelers gaven elkaar geen strobreed
toe. Uiteindelijk bleek Daems de meest
fortuinlijke. Hij won de titel en de hoofd-
prijs van 250 euro. Volgend jaar mag
hij zijn kampioenschap komen verdedi-
gen. 
Alle deelnemers bedankt voor jullie
deelname, en tot volgend jaar. 
Namens het bestuur en toernooileiding.
Hay Hanssen.

Tiende Wim en Frans toernooi

Jan Rosmulder sterkste 
in Gasterij Keijzer te Deurne

Vlnr: Wim Ceelen, Jan Rosmulder en Frans van Hoek.   

De tiende editie van het Wim Ceelen en Frans van Hoek driebandentoer-
nooi is in Gasterij Keijzer te Deurne een prooi geworden voor Jan Rosmul-
der. De beide organisatoren kondigden helaas aan dat ze er mee ophou-
den. De sponsoren voor 2010 waren Adrie Keijzer, Arie Crommentuyn,
Frans Kempen, Frans van Hoek, Gerard Keijzer, Sjef Steevens, Wim Ceelen
en Wim Seuntiëns.   

Toevallig kwamen Frans van Hoek (12
car) en Wim Ceelen (25 car) elkaar te-
gen in de halve finale. Van Hoek won
na 23 beurten met 12-15. In de andere
halve eindstrijd ontmoetten twee spelers
van vereniging D’n Anlaup elkaar. Jan
Rosmulder (25 car) liet er tegen Harry
Meulendijks (15 car) geen twijfel over
bestaan en haalde het met 25-8 na 26
pogingen. In het duel om brons zette
Meulendijks opponent Ceelen via 15-
17 (27) opzij. Jan Rosmulder leidde in
de finale na vijf omlopen al met 8-1 te-

gen Frans van Hoek. Deze gaf zich ech-
ter niet zomaar gewonnen en na zeven-
tien beurten waren de kansen middels
16-7 voor beiden even groot. Rosmul-
der maakte in de volgende zeven po-
gingen zijn resterende negen carambo-
les, terwijl zijn opponent stilviel. Eind-
stand derhalve 25-7 (24) en dat bete-
kende na 2005 de tweede eindover-
winning voor hem. Frans van Hoek
zorgde eerder in het toernooi, tegen Jan
Rosmulder, met twaalf treffers na vijftien
beurten voor de kortste partij.

Vlnr: Wiel van Gemert (2), Pieter Daems (kampioen), Dré Steeghs (3) en 
John Timmermans (4).

Deelnemersveld van 32 biljarters

Henk Rosmulder de beste in 
vijfde LOLAAR toernooi in Ommel

Vlnr: Henk Rosmulder krijgt de bokaal overhandigd door Jos Verberne. 
Foto: Fotocreatief. 

In het vijfde Lolaar toernooi te Ommel
duurde het zeven beurten voordat de fi-
nale tussen Piet Loomans (40 car. libre)
en Henk Rosmulder (175 car kader) op
gang kwam. Rosmulder scoorde toen
een reeks van 62 en vergrootte de mar-
ge naar 15-85. Na zeventien pogingen
was de zege definitief voor de biljarter
uit Mierlo gezien de 29-175 eindstand.
Daarmee werd Henk Rosmulder de op-
volger van Twan Manders en bracht hij
het toernooi na 2007 voor de tweede
keer op zijn naam. Eerder op de avond
had Rosmulder met 175-63 na twaalf
beurten nipt afgerekend met Albert van
Heugten, die zeven caramboles tekort
kwam. De andere halve eindstrijd tus-
sen Piet Loomans en Rini Bakens kreeg
een 40-46 (20) uitslag. 

De top 10 zag er als volgt uit. 

Naam Gem 2010 Car 2011
01. Henk Rosmulder 10.44 200 K
02. Piet Loomans 2.07 50
03. Albert van Heugten 2.93 80
04. Rini Bakens 2.57 70
05. Wil van den Bosch 1.36 40
06. René Verhaeg 2.66 60
07. Hans Honing 3.31 80
08. Martien Verbaarschot 1.74 50
09. Jos Verberne 9.78 200 K
10. Leon van der Heijden 2.21 50
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BILJARTCENTRUM ARNHEM

VELPERPLEIN 10 - 6811 AG ARNHEM - 026-4455281

ONDER HET REMBRANDT-THEATER

BILJARTCENTRUM ARNHEM

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

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 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

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
Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

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!

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
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Snooker en Poolcentrum Woensel

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

16 pooltafels 
6 snooker 
2 carambole 
10 dartbanen

We hebben nog ruimte voor 
nieuwe teams en caramboleverenigingen.

Groot assortiment biljartkeus 
en accessoires.
Altijd voordeligste prijs.

WinkelcentrumWoensel 84d
5625 AE Eindhoven

040 2481112
www.spcwoensel.nlrookruimte  aanwezig

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Clublokaal Karper ´83 en De Koikarpers

Café-Biljart Overkamp
Camping De Goede Hoop

Vredenseweg 12
7152 DJ Eibergen-Holterhoek

Tel. 0544-461601
E-mail: overkamp@degoedehoop.nl 

4 kleine biljarts
3 matchtafels

www.degoedehoop.nl

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

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

koffietafels, 
tentoonstellingen en

vergaderingen.

Clublokaal van
Biljartvereniging ’t Klötske
Straelseweg 359, 5916 AB Venlo

Tel. 077 - 3512995
Fax 077 - 3518035

www.feestzaal-tven.nl

Darts

Clublokaal van Karper '83 en De Koikarpers

De Karper op ’t Hout 
na 30 jaar van vader naar dochter

Vlnr: Peter en Patricia Donkers.        

Met de 66-jarige Peter Donkers heeft café De Karper aan Walvisstraat 34
te Mierlo-Hout reeds dertig jaar een bekend gezicht achter de tap staan.
Het café is al die tijd met deze naam gevestigd op dezelfde locatie. Vier
jaar geleden vond er een verbouwing/uitbreiding plaats en werd een
tweede biljart geplaatst. Langzaam maar zeker heeft dochter Patricia het
stokje overgenomen.
Helemaal uit beeld verdwijnt Peter Don-
kers niet. Eén avond, maar vooral in de
middaguren, staat hij achter de tap in
De Karper. Dochter Patricia en haar
vriend René van Bokhoven verwachten
gezinsuitbreiding en ook zij hebben rui-
me ervaring in de horeca in De Karper.
Zo is de opvolgster er reeds twintig jaar
werkzaam. “We gaan op dezelfde voet
verder”, aldus Patricia. “Wat goed is,
laten we zo.” Zij speelt zelf al vanaf de
oprichting, nu twintig jaar geleden, bij
damesbiljartclub De Poedels. Ook De
Goudkarpers (senioren), De Karper en
DBC Een voor Een maken alle onder-
deel uit van KNBB vereniging Karper
'83, die dus al 27 jaar actief is in dit
speellokaal. De nieuwe biljartvereni-
ging De Koikarpers speelt haar wed-
strijden sinds begin van dit jaar ook in
De Karper. Ook vijf dartteams gooien er
wekelijks hun wedstrijden. Minimaal 1
keer in de maand is er livemuziek en de
tweede maandag van de maand vindt
er een liederentafel plaats. Ook zijn er
regelmatig thema-avonden. Café De
Karper is zes dagen in de week geo-
pend. Van dinsdag tot en met zondag

vanaf 13.30 uur tot 03.00 uur. Maan-
dag is rustdag. Zie voor meer informatie
www.cafedekarper.nl.

Met twee C1 teams in district Kempenland

Vereniging De Koikarpers nieuw in
De Karper op ’t Hout

De leden van de nieuwe biljartverenging De Koikarpers: Jack Gardeniers, 
Wim Kolen, Jan van der Weele, Jan Donkers, Luc Mandiau en Ad van Kraaij.
Foto: Cofoto, Anja de Vries.

Sinds 1 januari 2010 beschikt café De
Karper in Mierlo-Hout over een nieuwe
vereniging. Met De Koikarpers heeft de
al 27-jaar bestaande vereniging Karper
'83 gezelschap gekregen. 
De nieuwelingen doen in het seizoen
2010-2011 met twee teams mee in de
C1 klasse van het district Kempenland.
Er wordt gespeeld drietallen en de re-
serves zijn onderling uitwisselbaar.
Voorzitter Jan Donkers: “Dit wordt mo-
gelijk gemaakt door de districtscompeti-
tie nieuwe stijl waarbij soepeler regels
gehanteerd worden. 
Wij ervaren dit als zeer positief en heb-
ben twee leuke teams. 
De leden van De Koikarpers willen se-
rieus biljarten maar ook voor de ont-
spanning. Het resultaat is dan van
ondergeschikt belang.”
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* Groot terras
* Biljart
* Darts

Grotestraat 8b
Deest

Café-Zaal de Ster
Jimmy en Gonny

Hoofdstraat 81
Hoogeloon
0497-681727

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

Neerkant
CAFÉ - DARTS - BILJART

FEESTJES - PARTIJEN

Tel. 077 - 4662000

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

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

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

‘T HANGIJZER

Clubhuis BV ”De Zwaan”

Hoogdijk 32
5091 CH Middelbeers

Tel. 013 - 5141266
Nu 2 biljarts

www.cafedezwaan.nl

Bruiloften• FeestenBruiloften• Feesten
Partijen • VergaderingenPartijen • Vergaderingen

De Zwaan
Café • Restaurant • Middelbeers

Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.nl 

Sportpromotions - Sportswear

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

www.ottertje.nl 

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

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 !

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

Café Zaal ’t Vertierke
Blasiusstraat 7

5754 AS Zeilberg
0610241706

ZATERDAG 2 OKTOBER
Live muziek met onze 

BELGISCHE MUZIKANT 
RIKSKE

Aanvang 21.00 uur

ZATERDAG 6 NOVEMBER
HOLLANDSE AVOND 

MET D.J.
Aanvang 20.45 uur

Alle avonden gratis entree en
dansvloer aanwezig in de zaal
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Driebandentoernooi in Deurne

Turfkebokaal voor Mark Loomans

Van de 21 deelnemers bleven in café
't Turfke te Deurne vier kanshebbers
over op de slotavond. In de eerste halve
finale rekende thuisfavoriet Mark Loo-
mans (8 car) vlot af met Jan Rosmulder
(23 car). Na 4-4 werd het 14-5 waarna
Loomans met een slotserie van drie het
duel in de vijfentwintigste beurt besliste.
In de andere halve eindstrijd zette
medeorganisator Jan van den Heuvel
(19 car) met 1.000 moyenne Martin
van de Water (17 car) met 19-11 na ne-
gentien pogingen opzij. Liesselnaar Van

de Water behaalde vervolgens brons
door Rosmulder met 18-17 (23) de
baas te blijven. De finale kende een
moeizame start en Mark Loomans
kwam het eerste in zijn spel. Later scoor-
de hij bij 6-14 twee keer één carambo-
le en dat leverde hem met 8-16 na 35
beurten de Turfkebokaal en de hoofd-
prijs op in dit goed verlopen evene-
ment. De kortste partij was met twaalf
treffers na vijftien pogingen voor Jurgen
Leijsten. Jan Pluijm realiseerde met tien
caramboles de hoogste serie.

Vlnr: Jan van den Heuvel (2), Mark Loomans (1) en Martin van de Water (3).

Jubilarissen DBB

Tijdens de jaarvergadering van de DBB
werd weer een flink aantal jubilarissen
in het zonnetje gezet. Frits van Seccelen
uit Liessel had de eer om 60 jaar lid te
zijn en hij kreeg dan ook een fraaie
wandklok met inscriptie overhandigd.
Van Seccelen speelt al die tijd bij VIOS.
Hij staat ook reeds 66 jaar op de le-
denlijst van voetbalvereniging Liessel. 

Lowie van de Berkmortel werd in het
zonnetje gezet omdat hij 40 jaar lid is
van de DBB. Bij zijn eerste en enige
club VIOS regelt hij al jaren alles. De ju-
bilaris is er voorzitter, secretaris, pen-
ningmeester en contactpersoon. Het is
zelfs zo dat Van de Berkmortel de DBB
contributie van de leden voorschiet en
er dan maar vanuit gaat dat ie de eu-
ro’s wel terugontvangt. 
De 25-jarige jubilarissen waren: Willy
van Helmond (HGL), Toon van der Heij-
den (OLV), Corné Fransen (ONA), Ben-
nie Ceelen (Ons Vermaak), Joop van
Maris (Ons Vermaak), Bart Wijlaars
(OVU), Hans van Bakel (Poedelvrees)
en Jan van Oosterhout (VIOS). Zij ont-
vingen een pen met inscriptie.

Frits van Seccelen.

Henk van de Kerkhof.

Lowie van de Berkmortel.

Onder vlnr: Jan van Oosterhout, Henk van de Kerkhof, Frits van Seccelen, 
Lowie van de Berkmortel en Bennie Ceelen. Boven vlnr: Willy van Helmond,
Corné Fransen, Toon van der Heijden, Bart Wijlaars en Hans van Bakel. 
Joop van Maris ontbreekt. 

Libre speelweek 1
In de eerste klasse waren geen partijen
van minder dan twintig beurten te be-
wonderen. HGL speler Remy van Doo-
ren bleek in klasse twee goed voor veer-
tig caramboles na veertien pogingen.
Namens TBK B twee snelle jongens in
de derde klasse. Voor hun 37 punten
hoefde Jos Hover maar achttien keer
naar het biljart en Toon van Bakel ne-
gentien maal. Nieuweling Jaap Kuijpers
(HGL) gaf zijn visitekaartje af met ne-
gentien uit vijftien. In klasse vier waren
geen uitblinkers op het groene laken ac-
tief. Even wennen zullen we maar zeg-
gen.      

Henk van de Kerkhof vierde zijn 50-ja-
rig jubileum en hij is al die tijd actief
voor vereniging Pomerans uit Deurne. In
het verleden was Van de Kerkhof hore-
caondernemer van Zaal Brabant, toen-
malige thuishaven van Pomerans. 

Driebanden 3e klasse district Oss

John Boesten succesvol in Nuland
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. John Boesten Touché 11 0.380 5
2. Ruud Willems BC Zeeland 10 0.342 4
3. Mario van de Sanden Germenzeel 8 0.335 4
4. Bart Verhofstad TOK '74 6 0.298 3
5. Chiel van Haren 't Dorstige Hert 6 0.292 4
6. Jan van der Heijden DOS '71 6 0.291 5

Naam Vereniging Pnt Gem HS
7. Cor Ploegmakers DOS '71 5 0.283 3
8. Leo Gevers Nooit Gedacht 4 0,315 3

De gewestelijke finale is van 8 tot en
met 10 oktober bij WCK aan West Pe-
terstraat 49 in Arnhem. 

Bij vereniging OVNA in Ommel

LOLAAR nederlaagtoernooi 2010
Titelverdediger Nooit Gedacht is met
een positief resultaat (111%) nog altijd
koploper. De wedstrijden in juni, juli en
4 en 11 september brachten daar geen
wijziging in. De organiserende vereni-
ging heeft tot nu toe drie keer gewon-
nen en zeven maal verloren.  Voorlopig
programma: zaterdag 2 oktober komt 't
Anker uit Beringe op bezoek. De Deur-
nese vereniging De Peel is op 23 okto-
ber de uitdager. 
Zie voor meer informatie of aanmelding
www.astensebiljartbond.nl en dan bij
toernooien aanklikken: Nederlaag LO-
LAAR/OVNA. Nieuwe aanmeldingen
zijn van harte welkom.

Team Plaats %
01. Nooit Gedacht Asten 111
02. ’t Amateurtje Asten 110
03. Steeds Vooruit Liessel 108
04. De Kroon Asten 108
05. De Bonte Kip Asten-Heusden 107
06. Nooit Gedacht 2 Asten 102
07. Vriendenkring Deurne 101
08. Ons Vermaak Vlierden 95
09. ESBC Someren 94
10. Lolaar/ONA Ommel 77

Gewestelijke voorronde libre 6e klasse jeugd

Joey Bongers klasse apart 
in 't Oventje te Zeeland
In het clubhuis van BC Zeeland werd
door acht biljarters deelgenomen aan
deze wedstrijden, verdeeld over twee
poules. Thuisspeler Joey Bongers speel-
de zo goed dat hij directe promotie
naar de vierde klasse afdwong. Jeffrey
Vogels promoveerde naar de vijfde klas-
se en misschien zit er nog een geweste-
lijk finale in de zesde klasse in het vat.
Ook voor Benny Godschalk gaat dit
verhaal op.

Poule A Vereniging Pnt Gem HS
1. Brian van der Horst Touché 6 0.76 5
2. Jeffrey Vogels BC Zeeland 4 0.85 4
3. Paul Beks Germenzeel 4 0.73 4
4. Joost Claassen BC Zeeland 2 0.67 2

Poule B Vereniging Pnt Gem HS
1. Joey Bongers BC Zeeland 8 1.40 9
2. Benny Godschalk De Kromme Keu 6 0.88 6
3. Maarten van Zuijlen BC Zeeland 2 0.71 4
4. Joost Merx BC Zeeland 0 0.59 5
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Liessel 
Tel. 0493-342059

� GRONDWERK

� BESTRATING

� RIOLERING

� INDUSTRIËLE VERHARDING

� LASER EGALISEREN

� BETONWERK

� CONTAINERTRANSPORT

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

www.blaakven.nl

Full service voor al uw biljartwensen
Verkoop van keuen en accessoires

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

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

Poppenbouwing 9
4191 NZ Geldermalsen

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

www.etikon.nl

Voor al Uw livebeelden
op internet

+31 (0)651862014
info@youreventlive.nl

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

Tel.: 0546 - 455655
Fax: 0842 - 237439

INKOOPBEGELEIDERS
SPECIALIST IN EUROPEES AANBESTEDEN

info@inkada.nl
www.inkada.nl
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Bestuur KNBB sectie Pool heeft
grote plannen
Het nieuwe bestuur van de KNBB sectie Pool is nu drie maanden actief en
laat zien dat het veel van plan is. Dat het bestuur voltallig is, mag een klein
wonder heten. Vorig jaar april stapte het oude bestuur onder leiding van
Fred Bijsterbosch op. Harry Diks, vader van oud topspeler Rico Diks kreeg
de opdracht vanuit de sectieraadvergadering om samen met Maarten
Combrink (beiden bondsraadlid) op zoek te gaan naar een nieuw bestuur
en begin januari 2010 leek het er op dat deze klus was geklaard. 
Eindelijk hadden vijf mensen na intensie-
ve gesprekken toegezegd om het nieuwe
bestuur te vormen, maar eind januari
was er door persoonlijke omstandighe-
den nog slechts één persoon over. Naast
de vijf afvallers had Combrink aangege-
ven een tweede zoektocht niet meer te
zien zitten. Diks besloot toen om oud
bondsbureaumedewerker Rienus Gennis-
sen om hulp te vragen. Een goede zet
bleek achteraf, want samen vormden
Diks en Gennissen een goed team. We-
derom voerde Diks gesprekken met kan-
didaten en gelukkig werden vier nieuwe
mensen gevonden, met als gevolg dat na
twee maanden een voltallig bestuur kon
worden voorgesteld aan de sectieraad.
Omdat Gennissen ook een poolgerela-
teerd bedrijf heeft kwam het voorstel van
hem om dit bestuur als interim bestuur te
benoemen. Hierdoor hebben alle partij-
en minimaal een half jaar de tijd om aan
elkaar te wennen. Na deze periode zul-
len de leden een beslissing mogen ne-
men over het definitief aanstellen van dit
bestuur.
Het bestuur is vervolgens enthousiast van
start gegaan en heeft direct voor een pri-
meur gezorgd binnen de KNBB organi-
satie. Iedere woensdag houdt het bestuur
een vergadering waarin alle lopende za-
ken worden besproken. Dit gebeurt via
een zogenaamde SKYPE-sessie waar al-
le leden via conference call gratis kunnen
bellen. Hierdoor worden de kosten be-
perkt en de efficiëntie van het bestuur
stijgt enorm. Zaken kunnen immers beter
niet langer dan een week stilliggen. 

Reorganisatie
Dat het bestuur de zaken wil gaan aan-
pakken blijkt uit het feit dat er een reor-
ganisatie doorgevoerd gaat worden.
Een groep mensen bestaande uit spelers,
bestuurders, bondsbureaumedewerkers
en commissieleden gaat de organisatie
onder de loep nemen en er zal een effi-
ciëntieslag gemaakt worden op het ge-
bied van communicatie en organisatie.
Doelstelling is om het reorganisatieplan
vóór de sectieraadvergadering van be-
gin december klaar te hebben, waarna

www.poolles.nl

Dutch Pool Promotions 
grootste Poolschool van Nederland

Dutch Pool Promotions (DPP) is een initiatief van Eltjo Bosselaar en Rienus
Gennissen. Gennissen is zeer bekend in de poolwereld, Bosselaar wat min-
der maar speelt al vele jaren de ranking en competities. Samen waren zij
van mening dat er te weinig les wordt gegeven in Nederland en waar er
les plaatsvindt, is het allemaal onsamenhangend. Met de wetenschap dat
de KNBB de opleidingen op een professioneel niveau wil brengen, zagen
zij een mooie gelegenheid om de krachten te bundelen. 
Samen hebben zij een concept ontwik-
keld waarbij iedereen zich kan aanmel-
den om les te gaan geven. Hierbij wor-
den de mensen begeleid op het gebied
van didactiek, PR, oefeningen en ver-
schillende lessen. Daarnaast zorgt
Dutch Pool Promotions voor alle rand-
voorwaarden om les te kunnen geven,
zoals financiën, benaderen van bedrij-
ven voor clinics, trainingskampen, scho-
len enz. enz. Naast de lesgevers is
Dutch Pool Promotions er ook voor de
zaalhouders, zo worden trainingskam-
pen georganiseerd, maar ook de good-
will die wordt gekweekt bij goede les-
sen is enorm. 
“Het is altijd moeilijk om iets te begin-
nen wat niet eerder is gedaan. Het is
een grote hobbelige rit. Daarom lopen
we af en toe tegen onvoorziene proble-
men aan. We merken dat met al onze
inzet en toewijding de organisatie
steeds soepeler gaat werken”, aldus El-
tjo Bosselaar.
Op dit moment is Dutch Pool Promotions
actief in Rotterdam, Goirle, Tilburg, Am-
sterdam e.o., Leiden, Emmen, Zuid-Lim-
burg, Wageningen, Heerenveen,
Drachten, Lelystad, Leeuwarden en Hil-
versum. Hier worden lessen verzorgd of
zijn mensen in opleiding om les te gaan
geven. De instructeurs worden ook voor-
zien van zeer nette polo’s waarin zij les-
geven. Het doel is om in geheel Neder-
land instructeurs te hebben, maar ook
buiten de landsgrenzen is DPP actief.
Zo zijn er vergaande gesprekken met
Zwitserland en zelfs Amerika. 
“We kennen geen stop op instructeurs,
hoe meer mensen lesgeven hoe beter
het voor de sport  en onze organisatie

is. Belangstellenden kunnen zich aan-
melden voor het volgen van lessen en
het inschrijven als instructeur via
www.poolles.nl. Wel doen we een inta-
ke want niet iedereen heeft het in zich
om les te geven. Want de kwaliteit staat
boven alles”, besluit Rienus Gennissen.

Finland Open Eurotour 10-ball

Nick van den Berg in finale 
veel te sterk voor Karl Boyes
Nick van den Berg wist in de vijfde ron-
de Euro Tour 2010 af te rekenen met
zijn rivaal Karl Boyes. Boyes beschikt al
over een wereldtitel 8-ball 2010 en
plaatste zich voor drie Eurotourfinales
op rij is. Boyes is Europa's beste pool-
speler van dit moment.
Maar tijdens de 10-ball Euro Tourfinale
in Vantaa, Finland toonde Nick van den
Berg met de 8-1 winst zijn klasse. Daar-
mee revancheerde Nick van den Berg
zich voor de nederlaag in de eindstrijd
een maand eerder, in Oostenrijk. Het
betekende voor de Nederlander zijn
eerste eindzege in Finland. Huidji See
en Niels Feijen werden vroegtijdig uit-
geschakeld.
Van den Berg versloeg te midden van
het Britse geweld in de single knock-out-
fase achtereenvolgens de jonge Rus Rus-
lan Chinakhov met 8-5, Tony 'Tornado'
Drago uit Malta met 8-7, wereldkampi-
oen 9-ball van 2007 Daryl Peach via 8-
2, en de andere Brit Mark Gray dankzij
8-1. Eind oktober reizen alle Europese

toppers af naar Albufeira in Portugal
voor de zesde ronde Euro Tour 9-Ball
Open 2010. Karl Boyes bleef na Fin-
land lijstaanvoerder, voor Daryl Peach,
Nick van den Berg en Niels Feijen.

Nick van den Berg. 
Foto: EPBF Bethan L Sage.

NK 8-ball en
10-ball in Weert

Finale 8-ball
Kim Uytenbogaardt – Michel Drenth 7-4
Melissa Rademakers – Kynthia Orfani-
dis 5-4

Finale 10-ball
Joris Maas – René van Rijsbergen 7-5
Kynthia Orfanidis – Tamara Radema-
kers 5-2
Op zaterdag 18 september wordt het
NK 14.1 gehouden en zondag 19 sep-
tember staat het NK 9-ball op het pro-
gramma. De halve finales en finales zijn
beide dagen te volgen via
www.biljart.tv. 

Kynthia Orfanidis: goud en zilver.

een implementatietraject van een jaar zal
volgen. De eerste vergadering was 30
augustus j.l. en interim-voorzitter Gennis-
sen geeft aan dat dit een hoopgevende
bijeenkomst was. “Vanaf nu zal iedereen
op zijn of haar eigen terrein onderzoek
doen naar een op de toekomst gerichte
structuur van de organisatie”, aldus Gen-
nissen.
Los van de reorganisatie heeft de KNBB
sectie Pool al het nodige aan communi-
catie gewonnen. Naast dit interview met
biljartkrant De Biljart Ballen zijn er voor
de  Nederlandse kampioenschappen
Pool 2010 gesprekken geweest met di-
verse media en de gemeente Weert om
tot een mooi en een groot NK Pool eve-
nement te komen. Het toernooi dat ge-
houden wordt in het riante poolcentrum
House of Billiards zal in diverse uitingen
van de gemeente te vinden zijn
waardoor de inwoners van Weert geat-
tendeerd worden op dit evenement. Het
bestuur zal op haar beurt de gemeente
Weert helpen promoten in de uitingen
van het NK. 
Daarnaast zal Biljart.tv tijdens het toer-
nooi live-verslag doen en zal NOS Sport
mogelijk direct na het laatste onderdeel
in de avonduitzending van Studio Sport
terugblikken op de finale NK 9-Ball.
Er is al een hoop gebeurd, maar er valt
nog heel veel winst te behalen binnen de
verschillende onderdelen van de sectie.
“We pakken het één voor één aan en
hopen binnen twee jaar de organisatie
zodanig te hebben neergezet, dat ieder-
een de structuur van de KNBB sectie Pool
kan begrijpen en weet waar wij voor
staan!”, aldus Gennissen.
Het interim-bestuur bestaat naast Rienus
Gennissen als voorzitter uit Hui-Wah Lam
als secretaris, Rene van Rijsbergen als
penningmeester, Ray Westdijk voor PR,
marketing & communicatie en Wilco
Boelens voor top-, breedtesport en jeugd-
beleid.
“Het bestuur mag dan weliswaar nog on-
ervaren zijn, maar daar is tot nu toe ge-
lukkig maar weinig van te merken”, al-
dus Harry Diks, formateur van het bestuur
KNBB sectie Pool.
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Peter de Bree wint in biljartcentrum Oegstgeest

Eerste BOCXE invitatietoernooi
47/2 meer dan geslaagd

Lissenaar Ronald Filippo van vereniging B.C.O organiseerde ter voorbe-
reiding op het Topteamseizoen een invitatietoernooi ankerkader 47/2. In
het biljartcentrum te Oegstgeest, de thuishaven van Filippo, toonde Peter
de Bree uit Middelburg zich de beste in dit eerste evenement.

Het wedstrijdschema bestond uit twee
poules van vier met na de poulefase een
kruisfinale voor zowel de bovenste als
onderste helft. Het was even snuffelen
aan de nieuwe lakens welke daags
voor aanvang van het toernooi nog wa-
ren vervangen door Bocxe Biljarts. De
kruisfinale bij de top vier werd Freek Ot-
tenhof/Jurgen de Ridder en Gert van
Beek/Peter de Bree. De Ridder had
kans gezien remise af te dwingen tegen
de ontketende de Bree, waardoor hij
tweede eindigde in zijn poule. Even niet
bij de les kreeg De Ridder een lesje in
effectiviteit: Ottenhof uit in vier beurten
en finalist. 
Ernaast leek Van Beek op weg naar een
stunt, maar De Bree sloeg met twee keer
92 hard terug. Peter de Bree kwam nu
echt in zijn element. In de finale gunde

hij Ottenhof slechts twee beurten, met
series van 37 en 163 zorgde hij voor
het klapstuk van dit toernooi. De wissel-
trofee, beschikbaar gesteld door Bocxe
Biljarts en uitgereikt door de sponsoren
zelf, had als eerste winnaar geen bete-
re kunnen krijgen dan Peter de Bree uit
Middelburg: 5 zeges, 1000 carambo-
les in 26 beurten, hoogste serie 163.
Tot volgend jaar.

Naam Moy HS
1. Peter de Bree 38.46 163
2. Freek Ottenhof 29.78 94
3. Gert van Beek 16.79 105
4. Jurgen de Ridder 20.60 96
5. Frank Vermeulen 15.63 111
6. Ronald Filippo 14.30 62
7. Ad Klijn 15.90 85
8. Marcel van Dijk 9.38 68

Staand vlnr: Gert van Beek, Freek Ottenhof, Jurgen de Ridder, Frank Vermeulen,
Peter de Bree en Marcel van Dijk. Gehurkt vlnr: Arthur de Groot en Pascal van
Kouwen van Bocxe Biljarts, Ronald Filippo met zoontje Mark en Ad Klijn.
Foto: door Wil van Elk.

Kader poule 3

Valse start Billardcafé De Veemarkt 
Speelronde 1
De Korenmolen 2 – Billardcafé De Vee-
markt 7-1. Johan van Zadelhoff gebruik-
te met tien de minste beurten om Gerard
Stijf (230) met 180-215 te verslaan. Erik
Tabor tegen Willem Siebelink eindigde

via 180-160 na dertien pogingen onbe-
slist. Ivo Gerritsen rekende via 180-97
na zeventien pogingen af met Bennie
van Raaij. Vierde man Wim Mensink
bleef dankzij 110-70 (11) aan de goede
kant van de score tegen Bart Siebelink. 

Topteam eredivisie start 18 september
Nieuweling De Wellse Vaert 
wil hoge ogen gooien in Steenbergen

Debutant De Wellse Vaert  

Op zaterdag 18 september staat de
eerste speelronde van de eredivisie
voor topteams op het programma. Om
11.00 uur ontvangt debutant De Wellse
Vaert de teams van Your Event Live en
De Pelikaan. Plaats van handeling is De
Wellse Vaert aan Kapelaan Kockstraat
57 te Steenbergen. Bij de gastheren
prijken de namen van Eddy Leppens,
René Luijsterburg, Marcel Hopmans, Pe-
ter Vandeloo en Ludo Kools op de spe-
lerslijst. Met nieuweling Leppens erbij
zijn de verwachtingen hoog gespan-
nen. Het team van Your Event Live, het
voormalige J+B Küpers, werd afge-
lopen seizoen tweede en is onveran-
derd. Het rijtje: Fabian Blondeel, Dick
Jaspers, Raymund Swertz, Michel van
Silfhout en speler/teamleider Peter Vol-
leberg. Bij De Pelikaan neemt Peter Rijc-
kaert de plaats in van Boudewijn Alink. 
The City T.T./Blitz Optiek krijgt 18 sep-
tember bezoek van titelverdediger Cu-
bri/Etikon en De Graafschap Biljarts. In
Dibo/The City aan Bergenvaarders-
straat 14015 te Deventer kan de thuis-
ploeg kiezen uit de namen: Micha van

Bochem, René Tull, Jos Bongers en
Freek Ottenhof. Topfavoriet Cu-
bri/Etikon verschijnt met de ijzersterke
basisformatie Patrick Niessen, Jean-Paul
de Bruijn en Henri Tilleman. Het derde
team betreft De Graafschap Biljarts, dat
haar thuisbasis heeft in de Carambole
te Rumpt. Opvallendste namen hier zijn
Thomas Nockemann en Martien van
der Spoel. In café-biljart De Bengel aan
Nieuwstad 4 te Lochem treedt thuis-
ploeg Buiting Staalconstructie als eerste
aan tegen Helmink Woon Techniek, een
streekderby. Buiting heeft met Robin Jon-
ker, Roy van Raaij en Koen Workel
jeugdige talenten in huis en zij worden
aangevuld met de meer ervaren Dave
van Geel. Helmink Woon Techniek uit
Doetinchem, in eerste instantie degra-
dant, ziet Ferdinand Polman terugke-
ren, terwijl Wiel van Gemert en Johan
Devos met jongeling Christoph Hilger
ook actief zijn. Topteam 's Lands Wel-
varen komt in de tweede en derde wed-
strijd in actie. Met Frédéric Caudron be-
schikt de ploeg uit Kwadendamme over
de beste allrounder van de wereld.

Kader poule 4

Onderling duel bij Ames onbeslist
Speelronde 1

Ames/Van Gool – Ames/Van Esch 4-4.
In het nieuwe speellokaal van vereni-
ging De Peel, sportcentrum Ames aan
Energiestraat 1 te Deurne, was Noud
Janssen de enige die onder de tien
beurten bleef. Janssen arriveerde via 4-
41-17-12-17-39 na zes beurten aan de
finish tegen Gerrit van Asten getuige de
66-130 cijfers. Namens Ames/Van
Esch zorgde Peter van der Linden
middels 47 voor de hoogste serie van
de avond. BC Tegelen – Halfweg 4-4.
Bij Van Tienen kon Harrie van den Boo-
gaard geen vuist maken tegen Eric De-
ricks gezien de 111-230 (6) uitslag.
Ook Ger van Deur kreeg maar zes po-
gingen en dat was tegen Herman Ro-
bins met diens 190 treffers. Janssen de
Jong/Maasoever – Op de Klos 2-6. In
De Maasoever te Kessel redde John Tim-
mermans de eer. Beste man bleek na-
mens de gasten Tonnie Houten met 220
uit 7 en een serie van 125. 't Kempke –

BouwCenter Van Hoppe 5-3. Thuisspe-
ler John Huizinga scoorde 110 keer na
acht omlopen. Ludo Geraerts en Bert
Vermeulen deelden de buit.  

Kader poule 5

Remise voor Touché
in 't Fabeltje te Oss 
Speelronde 1
Touché – DOS '71 4-4. In eigen huis
kwamen Mike van de Liefvoort (royaal)
en Piet de Jongh (nipt) tekort. Peter van
Venrooij en Harold Megens bleven aan
de goede kant van de score. Rosma-
len/De Hazelaar 2 – 't Ivoor 2-6. Een
opvallende rol was er voor Theo Kor-
sten want die verzamelde zijn 160 ca-
ramboles al na drie beurten en dat le-
verde behalve een moyenne van 53.33
ook een serie van 101 op. 

Topteam jeugd 

Guido Kauffeld van acquit 
direct naar finish
Speelronde 1

Rioolnet/Amak Afferden 1 – Riool-
net/Amak Afferden 2 2-4. Guido Kauf-
feld won in acht beurten met 275-135
van Joey Kremers en bij zijn zege boek-
te hij een serie van 146. Rioolnet/Amak
Afferden 1 – Rioolnet/Amak Afferden 2
4-2. Deze keer was Kauffeld na negen
pogingen aan zijn totaal van 275 ca-
ramboles. Topteam Biljartpoint – BV
Gelre 2-4. Sebastian Huijbregts trok met
34-180 (9) aan het kortste eind tegen
Jean-Paul Schipper. Topteam Biljartpoint
– BV Gelre 4-2. Daisy Werdekker kreeg
maar zeven kansen van 57/2 speler
Gert-Jan Veldhuizen: 8-250. 

Speelronde 2
Rioolnet/Amak Afferden 2 – Topteam
Biljartpoint 6-0. Joey Kremers bleek
Wouter de Koning via 225-13 na acht
omlopen de baas. Rioolnet/Amak Af-
ferden 2 – Topteam Biljartpoint 2-4. De-
ze keer geen partijen onder de tien
beurten. JBV Tilburg – Rioolnet/Amak
Afferden 3-3. JBV Tilburg – Riool-
net/Amak Afferden 4-2. Guido Kauffeld
redde de eer maar deed dat wel op
grootse wijze. Hij realiseerde al vanaf
acquit zijn 275 caramboles libre grote
hoek. A1 Biljarts/EGB – De Veemarkt 3-
3. Richard de Jong rekende via 250-31
(9) af met Luke Arends. A1 Biljarts/EGB
– De Veemarkt 0-6. 

Guido Kauffeld. Foto: Vanessenfoto-
grafie.nl. 



De Biljart Ballen, 14e jaargang, september/oktober 2010 pagina 27

Chantal Snoeck en Sander Jonen zijn op 30 juli 2010 om 15:00 uur getrouwd in de
Molen van Sloten in Amsterdam. Aansluitend had het gelukkige echtpaar een groot
feest in hun biljartcentrum Osdorp. Op de foto in het midden van de drie bruidsmeis-
jes hun dochter Lesley en de nichtjes van Chantal, met links Lindsey en rechts Serena.

www.edgeelsfotografie.nl uit Velserbroek

Kwalificatie INKADA Grand Dutch

Voorbeschouwing Roij van Raaij
Op 8 september heeft de loting plaats-
gevonden m.b.t. de toewijzingen van
de kwalificatiewedstrijden voor het IN-
KADA Grand Dutch Biljart Event 2011.
Deze finale staat voor 18 t/m 23 janu-
ari 2011 in HCR Prinsen te Haarlo op
het programma. 
De kwalificatie wordt van 4-7 november
2010 beslist. Roij van Raaij speelt dan
samen met Michel van Silfhout, Dave
Christiani en Micha van Bochem in de
poule bij HCR Prinsen te Haarlo.   

Even voorstellen
Ik ben Roij van Raaij 25 jaar en woon
in Kampen. Na de mavo heb ik mijn
MBO opleiding gehaald voor werktuig-
bouwkunde in Zwolle. Inmiddels ben ik
al wat jaartjes werkzaam in de metaal-
sector. Bij een bedrijf in Genemuiden
bedien ik een CNC gestuurde machine
en maak verschillende producten en
onderdelen voor meerdere doeleinden
als de offshore industrie, zware appa-
ratenbouw en scheepsbouw. Naast
mijn werk ben ik dus vrij veel met biljar-
ten bezig. 
Vaak ben ik te vinden in de schuur ach-
ter het huis waar mijn eigen tafel staat.
Mijn prestaties worden langzaam
steeds beter en ben altijd doelbewust
bezig met trainen. 

Palmares
Ik ben begonnen met biljarten toen ik
pas 12 was. In mijn eerste seizoen ben
ik in zes maanden tijd vier maal achter-
een gepromoveerd. Na dertien jaar bil-
jarten heb ik deel genomen aan 13
jeugd NK’s, 9 jeugd EK’s en 11 senio-
ren NK’s. Dat leverde op: 4x derde
plaats, 7x tweede plaats en 2x Neder-
lands kampioen (57/2 hoofdklasse en
47/2 eerste klasse). 
In januari heb ik de status van ereklas-

ser bereikt door in het libre te promove-
ren met 120.00 moyenne.

Verwachtingen en 
voorbereiding
Ik verwacht dat het zware dagen zullen
worden, mede door de afwisselingen in
spelsoort en het aantal te spelen partijen.
Een speciale voorbereiding heb ik eigen-
lijk niet. Natuurlijk ga ik alle spelsoorten
eens goed doornemen en zal mij meer
gaan richten op het libre en 47/2. Ook
is er twijfel om een keer met mijn conditie
aan de slag te gaan door middel van
hardlopen, wat wel zeker gaat gebeuren
in de toekomst.
Ik heb er heel veel zin in om weer tegen
jongens te spelen die meer weten en be-
ter kunnen als ikzelf. Dit is motiverend
voor mij. Erg leerzaam, een goede stap
voorwaarts en ik zal zeker mijn best
gaan doen.

In vier locaties van 4 t/m 6 of 7 november

Kwalificatie INKADA Grand Dutch
Op 8 september heeft onder toeziend
oog van de voorzitter van de commissie
Topsport de loting plaatsgevonden
m.b.t. de toewijzingen van de kwalifi-
catiewedstrijden voor het INKADA
Grand Dutch Biljart Event 2011. Deze
finale staat voor 18 t/m 23 januari
2011 in HCR Prinsen te Haarlo op het
programma. 
De kwalificatie wordt begin november
2010 beslist. Attentie voor de afwijken-
de slotdatum van toernooi in Vlaardin-
gen. 

Van 4 t/m 6 november in ’t Oogh
van Vlaerdingh te Vlaardingen
1. Henri Tilleman, Dronten
2. René Tull, Alphen aan den Rijn
3. Koen Workel, Goor
4. Ad Klijn, Dongen

Van 4 t/m 7 november in 
De Hazelaar te Rosmalen
1. Jean-Paul de Bruijn, Hulst
2. Peter Volleberg, Venray
3. René Luijsterburg, Oudenbosch
4. Dennis Timmers, Oss

Van 4 t/m 7 november in 
Zaal Verploegen te Wijchen
1. Raymund Swertz, Afferden
2. Martien van der Spoel, Nijmegen
3. Harrie van den Boogaard, Velden
4. Wiel van Gemert, Heel

Van 4 t/m 7 november bij 
HCR Prinsen te Haarlo
1. Michel van Silfhout, Dieren
2. Dave Christiani, Bergharen
3. Micha van Bochem, Kranenburg

(Dld)
4. Roij van Raaij, Kampen

Van 17-19 september bij HBC

WK driebanden jeugd in Hoogeveen

In biljartcentrum L’Acquit aan Terpweg
2 te Hoogeveen vindt van vrijdag 17 tot
en met zondag 19 september het
wereldkampioenschap driebanden voor
jeugd plaats. In het clubhuis van de
Hoogeveense Biljart Club (HBC) ver-
schijnen twee Nederlandse deelnemers
aan de start. De 20-jarige Glenn Hof-
man uit Den Haag is één van de topfa-
vorieten. Hij speelt in de eredivisie met
een gemiddelde van 1.227 voor de
sterke formatie van Delta/Fast uit Sluis-
kil. De andere speler die in eigen land
acteert, is Jens van Dam uit Sas van
Gent. Zware tegenstand mag verwacht
worden uit Korea. Vooral Haeng Jik Kim
is met zijn moyenne van 1.250 ook een
kanshebber. Hij is dit seizoen tweede
man, achter zijn landgenoot In Won
Kang, bij het team in de eerste divisie
van Van den Broek Biljarts Amsterdam
Deze formatie heeft biljart- en dartcen-
trum Osdorp als thuisbasis. Kim werd in
2007 al een keer wereldkampioen bij
de jeugd. 
Op vrijdag 17 september is de ope-
ningsceremonie om 13.00 uur. Vanaf
13.30 uur begint ronde 1 en ronde 4
staat die dag als laatste om 20.30 uur
op het programma. Zaterdag is er om
10.30 uur een ontvangst op het ge-

meentehuis van Hoogeveen en zijn ron-
de 5 en 6 om 12.00 en 14.00 uur. Van-
af 17.00 uur is het tijd voor de kwartfi-
nales. Zondag vinden de halve finales
om 11.00 uur plaats waarna het beslis-
sende afsluitende duel om 15.00 uur op
de kalender staat. Er wordt gespeeld in
sets van vijftien caramboles. In de pou-
le: best of three en vanaf kwartfinales:
best of five. Het aantal matchtafels is
vier en die zijn voorzien van Iwan Si-
monis 300 Rapide lakens. Meer infor-
matie is beschikbaar op de site
www.wcjuniors.com.
Poule A Nat. Moy.
Ruben Fernandez Bermejo ES 0.900
Jens van Dam NL 0.900
Yusuke Mori JP 0.840
Manuel Lindao EC 0.716
Poule B Nat Moy.
David Martinez ES 1.037
Jun Tae Kim KR 1.050
William Villanueva VE 0.778
Dustin Jäschke DE 0.725
Poule C Nat. Moy.
Huberney Catano Ospina CO 0.982
Mohamed Abdin EG 0.840
Kenny Miatton BE 0.775
Glenn Hofman NL 1.100
Poule D Nat. Moy.
Haeng Jik Kim KR 1.210
José Juan Garcia Nunez CO 0.855
Eric Tromas FR 0.770
Bryan Tempelers LU 0.572

Glenn Hofman. Foto: Frank Sanders.

Haeng Jik Kim. Foto: Van den Broek
Biljarts Amsterdam.
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Made in Holland
By: E.B.F. Info: 06.54314914

Veer voor keukoker 
Ondereind € 2,50
Topdeel € 1,95

Dartborden
Unicorn en Winmau
Staffelkorting:

Tot 4 borden € 37,50 
Vanaf 4 Borden € 35,00
Vanaf  8 Borden € 32,50
Vanaf 100 Borden € 31,50

Keukoker Royal 3 2/2 € 25,00
Keukoker Dark Raver 3/5 € 89,50

Caudron Biljart
Krijt € 7,50

Laperti Carambole Sets € 65,00
Inclusief bijpassende koffer

Caudron handschoen 
€ 14,90

Super  Aramith 
Tournament 
OP=OP € 55,00 

Buffalo Premium Serie
No. 1 & 2 € 149,90

Buffalo Premium Serie
No. 3 & 4 € 159,90

Buffalo Premium Serie
No. 5, 6 & 7 € 179,90

Telescopische
Hulpkeu
Ceutec € 39,50


