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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

Simonis Biljartlakens 
Landsfinale 2011 keukens
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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

www.layani.nl
www.a1biljarts.nl

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

De Biljart Ballen ook in Vlaanderen
België krijgt een eigen uitgave van De Biljart Ballen. Met ingang van het nieuwe
seizoen gaat er een speciale Vlaamse editie verschijnen. In alle locaties van de
Koninklijke Belgische Biljart Bond in Vlaanderen zal de krant maandelijks als gra-
tis meeneem exemplaar worden aangeboden. Ook in deze editie kan men volop
(inter)nationaal, regionaal en plaatselijk biljartnieuws verwachten. 
Contactpersonen voor België zijn: 
Bart Van Reeth, telefoon: +32-485 286593, e-mail: bart.van.reeth2@telenet.be
en Jan Staff, telefoon: +32 497 859021, e-mail: staff.jan@gmail.com

Op 24, 25 en 26 juni 2011 zal Sportcomplex Merwestein weer hét breed-
tesport evenement van het jaar van de KNBB huisvesten. In drie dagen tijd
zijn ruim 500 wedstrijden nodig om de Nederlandse kampioenschappen
van de landscompetitie van de KNBB-vereniging Carambole en de tweede,
derde- en vierde divisie van de sectie driebanden groot te beslissen. 
Daarnaast vinden er in kader van het
100-jarig bestaan van de KNBB nog en-
kele extra activiteiten plaats. Zo wordt
op 28 juni een toernooi voor arbiters ge-
organiseerd én het Nederlands kampi-

oenschap bedrijven. Op 29 juni is er een
toernooi voor de besturen van de KNBB,
de gewesten, districten, commissies en
ereleden en leden van verdienste. Vrij-
dag 24 juni om 09.00 uur melden zich

Ook het damesteam van BC Renkum plaatste zich bij het Wapen van Eerschot
voor de Simonis Biljartlakens Landsfinale 2011. Foto: Frank Sanders.

de eerste teams en arbiters bij het Sport-
complex Merwestein aan het Merwe-
plein 1 te Nieuwegein. Hierna zal om
09.45 uur de opening plaatsvinden,
waarna de wedstrijden aanvangen. Zo-
wel zaterdag als zondag herhaald zich
dit ritueel. Op pagina 7 van deze krant
treft u een indeling per speeldag van de
geplaatste teams. Uiteraard is iedereen
van harte welkom. Mocht het niet moge-
lijk zijn het evenement bij te wonen, dan
kan men via de site van de KNBB:
www.knbb.nl op de hoogte blijven van
de verrichtingen van de deelnemende
teams.
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Bandstoten 3e klasse 

Jan Geurts overtuigend 
Nederlands kampioen in Hattem

de eerste ronde al de koppositie in han-
den en stond deze niet meer af. Geurts
behaalde de titel door degelijk en con-
stant spel op de tafel te leggen. Op de
tweede plaats eindigde Roel Bel uit Heu-
kelum. Bel had een goed weekend en

Het was uiteindelijk Jan Geurts uit Hete-
ren die ongeslagen en met de volle
veertien punten kampioen wist te wor-
den. De speler van vereniging De Kuul
uit Huissen had zich als tweede ge-
plaatst voor de finale, maar nam vanaf

Driebanden 1e klasse jeugd

Shane Hilgers wint met overmacht
NK in biljartcentrum Overkamp

Het district Berkel en Slinge organiseerde het NK driebanden klein eerste
klasse jeugd samen met Biljartcentrum Overkamp te Eibergen. Dit alles na
veel afzeggingen en dus zeer moeilijke voorbereiding door het bondsbu-
reau en de organisatie. De laatste annulering, in verband met ziekte,
kwam 3 uur voor aanvang van dit toernooi. Toch was de organisatie zeer
tevreden na afloop. 
Shane Hilgers opende het evenement
met een 30-6 zege na slechts negentien
beurten tegen Naveen Indallal. Dit be-
tekende met een moyenne van 1.578
meteen de kortste partij van het week-
end. In ronde twee behaalde Jordy de
Kruyf een gemiddelde van 1.111 en
produceerde Raymon van Heumen met
negen de hoogste serie van iedereen.
Hilgers pakte in de voorlaatste sessie
nog eens uit dankzij 1.428. Toch kwam
er nog een echte finalepartij want Hil-
gers (1.200) en Van Heumen (0.652)
beschikten beiden over de volle zes
punten. Shane Hilgers had aan een ge-
lijkspel genoeg maar liet er geen twijfel

over bestaan wie de sterkste was en ze-
gevierde met 30-22 na 35 pogingen.
Jordy de Kruyf verloor het duel om
brons met het kleinst mogelijke verschil
van Raymon Groot. De huldiging vond
plaats door Gerrit de Jong en Johan Jan-
sink. 
Tekst en foto met dank aan Johan Jan-
sink, wedstrijdleider biljartcentrum
Overkamp.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Shane Hilgers Oogh van Vlaardingh 8 1.090 8
2. Raymon van Heumen JBV Tilburg 6 0.647 9
3. Raymon Groot Horna 4 0.779 5
4. Jordy de Kruyf Carambole 2 0.715 6
5. Naveen Indallal De Jol 0 0.414 3

Bandstoten 2e klasse in Oost-Maarland

Leon Keulen klasse apart op NK

Foto: Danny Voorst.

Na de vijfde ronde stond Leon Keulen
met tien punten op kop met een alge-
meen moyenne van 3.94. Op zondag
werd het tweede gedeelte van de zesde
ronde verspeeld en de spanning was er
al af voor de eerste plaats. Leon Keulen
leek met vier punten voorsprong en het
veruit beste gemiddelde niet meer inge-
haald te worden en liet zowel de zesde
als zevende ronde nog even zien wie
de beste was van het toernooi. In de
voorlaatste sessie behaalde hij ook nog
eens de kortste partij, namelijk 75 ca-
ramboles in 9 beurten, een moyenne
van 8.33. In de slotronde versloeg Rob
Kok opponent Ronnie Freriks met 75-39
na tien pogingen en dit waren de twee
beste technische spelers van het gezel-
schap. Na enkele toespraken en be-
dankjes van o.a. de voorzitter van BC
de Ketsers, Dhr. Lion Duyckaerts en af-
vaardiging van de KNBB, Dhr. Gerrit
van de Put, was het moment daar om

de kampioen en de overige spelers te
huldigen, met aansluitend het volkslied.
De kampioen kreeg de gelegenheid
nog om iedereen te bedanken en ook
nog enkele bestuursleden van andere
districten/gewesten waaronder de Ge-
westelijke PK wedstrijdleider Dhr. Kees
Bitter. Zeer noemenswaardig was te
melden dat de onderlinge sfeer uitste-
kend was, zowel bij de spelers als bij
de meegekomen supporters. BC de Ket-
sers kan terugkijken op een geweldig
Nederlands kampioenschap bandstoten
klein tweede klasse. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leon Keulen La Plaza 14 4.26 23
2. Rob Kok Schagen 10 3.10 21
3. Teus van Essen De Posthoorn 6 2.75 28
4. Jan Verdult De Ram 6 2.43 16
5. Ruben van Hetten IN3N 6 2.12 20
6. Albert Kwaks NGTR 5 2.42 15
7. Dick van Vlierden De Harmonie 5 2.30 12
8. Ronnie Freriks BCA 4 3.01 23

Begin mei had biljartvereniging D.O.S . uit Hattem de organisatie voor het
Nederlands kampioenschap bandstoten derde klasse. Dit was al weer de
derde keer dit seizoen dat men een NK mocht organiseren. Ondanks de
zomerse temperaturen en Moederdag waren er veel supporters naar de
Bep van der Walzaal in Hattem afgereisd om hun favorieten aan te moe-
digen. 

wist zelfs nog promotie naar de tweede
klasse af te dwingen maar kon Jan
Geurts niet bijhouden. Derde werd An-
ne van Dalfsen uit het Friese Folsgare.
Rob de Groot scoorde met 22 de hoog-
ste serie. Biljartvereniging D.O.S. kan
mede door de inzet van de vele vrijwil-
ligers terugkijken op een zeer geslaagd
weekend. De volledige uitslag is te vin-
den op www.doshattem.net.

Tekst en foto: Alexander Kwakkel. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Geurts De Kuul 14 2.85 13
2. Roel Bel Carambole 10 2.49 15
3. Anne van Dalfsen NEA Tocht 8 1.96 20
4. Rob de Groot Kralingen 6 2.03 22
5. Rinus Buijs De Poedel 6 2.01 13
6. Berry van Griensven 't Vrijthof 4 2.19 13
7. Johnny van Engelen BCA 4 2.18 15
8. Antoon Rozemeijer Wormerveerse 4 1.95 10

Frédéric Caudron wint 
Belgische Beker driebanden

het Belgische supertalent Frédéric Cau-
dron, de finale van de beker van België
driebanden gewonnen. In een onge-
meen spannende eindwedstrijd tegen
Eddy Merckx trok Caudron het laken
naar zich toe. Eerder schakelde hij al
de zich kranig werende Eddy Leppens
uit in de halve finale. Ronny Brants
zorgde als “mindere god” naar goede
gewoonte alweer voor dé verrassing
door diezelfde halve finale te bereiken.
Voor Frédéric Caudron is het winnen
van de beker –naar jaarlijkse gewoon-
te- de bekroning op een alweer ge-
slaagd seizoen. In eigen land komt
Caudron volgend seizoen opnieuw uit
voor het Lovendegemse Kasteeldreef en
in Nederland zal hij samen met Peter
De Backer en Eddy Leppens de kleuren
van Delta Sluiskil verdedigen.

Frédéric Caudron
Door: Bart Van Reeth   
In het West-Vlaamse Hooglede heeft
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NK hoofdklasse Libre jeugd 2010/2011

Jeffrey Lenaers ongenaakbaar in Hoorn 

V.l.n.r.: Wilbert van Dijke, Jeffrey Lenaers en Ricardo de Wit.

In het mooie weekend van 7 en 8 mei was er naast de gebruikelijke aan-
dacht voor moederdag dit jaar ook tijd voor een NK biljarten met zeven
deelnemende jeugdspelers in de spelsoort libre. Biljartvereniging Horna uit
Hoorn (met 185 leden een van de grootste van Nederland) had de eer om
de nationale finale hoofdklasse libre voor spelers tot 21 jaar te mogen or-
ganiseren.  

Eindstand
Naam Vereniging Pnt. Moy HS
1. Jeffrey Lenaers Onder Ons ‘67 12 17.30 131
2. Wilbert van Dijke Amorti 10 12.63 103
3. Ricardo de Wit ABC ‘t Töpke 6 11.46 128
4. Kay Arends BV de Keu 4 10.72 92
5. Raymon Heumen JBV Tilburg 4 9.71 76
6. Stephan Vos J.B.G.B. 4 8.11 42
7. Ivo Opstal B.C.O. 2 6.50 36

Onder de uitstekende leiding van het ar-
biterskorps West-Friesland en met hulp
van de jeugdleden als schrijvers streden
zeven biljarters van 14 tot 21 jaar in
partijen met een lengte van 150 caram-
boles om de nationale titel. 
De finale werd uiteindelijk gespeeld
door de 18-jarige Jeffrey Lenaers uit Be-
verwijk (pupil van Frans van Hoeij) en
de 19-jarige Wilbert van Dijke uit Sint
Annaland (pupil van Ton van Eekelen)
die beide de eerste vijf rondes ongesla-
gen bleven, waarbij Jeffrey een bedui-
dend beter moyenne kon overleggen en
dus aan remise in de slotpartij genoeg
had.
Het werd toch Jeffrey Lenaers die het
lukte om tegen elke speler als eerste de
150 caramboles te behalen. Hij begon
de finalepartij overweldigend met in de
tweede beurt een serie van 131. Daar-
na haperde de motor enkele beurten
maar Wilbert van Dijke kon hier geen
gebruik van maken en zo wist Jeffrey
ongeslagen de titel binnen te slepen met
een totaal van 900 caramboles in 52
beurten, wat een gemiddelde beteken-
de van 17,30. 

Het BV GELRE jeugdtoernooi 
op 2 en 3 juli 2011
Ook dit jaar organiseert BV GELRE
weer het jaarlijkse jeugdtoernooi voor
spelers uit de Topteam competitie.
Jeugdspelers die willen deelnemen, die-
nen het afgelopen jaar minstens 8 par-
tijen gespeeld te hebben in de Topteam
competitie en over een niveau te be-
schikken van minimaal 4.00 moyenne
libre (hoofdklasse en hoger). Ook

wordt er weer een speciaal item toege-
voegd aan de wedstrijden. Dit jaar is
het thema:sprinten!

Wil je meedoen? Stuur dan een mail
naar Theun Veldhuizen (theun@jeugd-
biljarten.nl) en je ontvangt voor 15 juni
alle info over je deelname. Kijk ook
eens op de site www.jeugdbiljarten.nl.

KNBB Vereniging Carambole

Jaap Labrujere en Hans Berkhout
blijven in bestuur

Op zaterdag 28 mei werd in Zaal Verploegen te Wijchen de algemene le-
denvergadering van de KNBB Vereniging Carambole gehouden. Dat het
bestuur de zaken prima op orde heeft, bleek uit het feit dat de bijeenkomst
niet lang duurde en weinig aanleiding gaf tot discussie. 

de Put (ledenwerving, verenigings-
ondersteuning) aftredend. Labrujere en
Berkhout werden door de vergadering
met applaus herkozen. Van de Put had
besloten zich niet meer herkiesbaar te
stellen maar gaat in de toekomst wel
projecten begeleiden. Ook zet hij zijn
werkzaamheden in de werkgroep Ac-
commodatiebeleid voort. In het kader
van de bestuurlijke reorganisatie is de
portefeuille Gehandicaptensport per 1
juni j.l. opgeheven. Vanaf die datum
blijft Wim Schipper zijn werkzaamhe-
den voor de G-sport voortzetten als
voorzitter van de betreffende werk-
groep. Het beleid voor de G-sport is
ondergebracht bij de portefeuille Breed-
tesport. Ten aanzien van de portefeuille
Verenigingsondersteuning en Ledenwer-
ving is besloten het onderdeel Vereni-
gingsondersteuning (voornamelijk ac-
commodatiebeleid) bij secretaris Helène
van Aarle onder te brengen en voor le-
denwerving geen aparte portefeuille in
te stellen. 
Medegedeeld werd dat het Artistiek
meer op de kaart wordt gezet. Verder
werd bekendgemaakt dat bondsco-
ach/trainer Johan Claessen per 1 juni
niet langer in functie is en dat een op-
volger wordt gezocht. 

Verloting prijzen opgave 
grijze leden
Tijdens de vergadering vond ook een
verloting plaats van de prijzen in ver-
band met opgave grijze leden. Overi-
gens viel deze toename van grijze le-
den tegen. Per gewest werd een laptop
met printer verloot onder de verenigin-
gen die grijze leden hebben aange-
meld. De gelukkigen waren:
Hof van Holland (Zuid-Nederland)
De Sport (West-Nederland)
Hetey1922/Insulinde 1911 (Midden-
Nederland)
DOS (Noord-Oost Nederland)

Vlnr: Wim Schipper, Jaap Labrujere, Helène van Aarle, Hans Berkhout en Gerrit
van de Put.       

Op grond van het rooster van aftreden
waren Jaap Labrujere (voorzitter), Hans
Berkhout (arbitragebeleid) en Gerrit van
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Boxtel: 0411-611166

Fax: 0411-675095

Mobiel: 06-26 54 45 56

J.B. de Vocht

jbfashion@home.nl

Fashion
Specialist in kleding voor:

Ook kindermaten 

Biljarten 

Darten 

Muziekdiv. Balsporten en Horeca

•  Met de betere pasvorm
•  Uitmuntende stofkwaliteit
•  Dartblouses
•  Prijzen op aanvraag
•  Informatie en bestellingen
•  Opmeten en bezorgen
•  Smokings voor speciale prijs

Ook gespecialiseerd in verschillende kleuren overhemden met diverse mouwlengtes

In memoriam Jan Brunnekreef
Op 12 mei is Jan Bunnekreef op 75-jarige leeftijd overleden. Jan was
in de jaren 70 tot 80 een van de betere biljarters van Nederland in het
artistiek. Daarin werd hij drie keer nationaal kampioen, tweede van
Europa en derde van de wereld. Ook in het driebanden stond hij ja-
renlang zijn mannetje en kwam hij tot de beste drie van Nederland.
Jan was een man
met een gouden
hart hij was eer-
lijk, rechtvaardig
en had ook veel
humor. Hij kon
mooi vertellen
over de momen-
ten die hij door
de jaren heen in
de wereld van ar-
tistiek had mee
gemaakt.
Als Jan bij mij
was en we gin-
gen weer trainen,
dan was er altijd wel een moment op de avond dat hij weer eens een mooi ver-
haal moest vertellen. Dan stopten we ook met trainen en gingen bij hem aan ta-
fel zitten voor weer een prachtige uiteenzetting. Zo heeft Jan in de artistiekwe-
reld echt met iedereen wel eens iets mee gemaakt, ook al was het soms een
beetje negatief. Dan vertelde hij het wel weer op zo een manier dat het er toch
weer positief uit kwam. Dat kon hij als de beste.
Verder was Jan als trainer van Johnny van Mil en mijzelf altijd trots dat wij, met
zijn hulp, in een paar jaar tijd de top van Nederland hebben gehaald in het ar-
tistiek. Dat ging niet altijd op een zachte manier. Jan zei wel eens tegen ons als
we er een potje van maakten: “Moet opa in de benen komen voordat er goed
gespeeld wordt” en dat zei hij dan met een grommende stem en direct daarna
waren wij ook weer bij de les en ging het weer zoals hij het graag wou zien.
Ik heb met Jan in de korte tijd dat hij bij mij kwam een aantal mooie dingen mee
gemaakt en die zal ik nooit vergeten. Met zijn overlijden is de biljartwereld en
vooral het artistiek een pracht mens kwijt geraakt, die zoals hij zelf altijd zei het
artistiek het mooiste spel vond op het gebied van biljarten.
Toen mij werd gevraagd of ik met vijf andere biljarters (Ben Velthuis, Frans Tus-
veld, Hans de Jager, Jean Bessems en Johnny van Mil) op wens van zijn vrouw
de kist wilde dragen naar zijn laatste rustplaats voelde ik mij ook erg vereerd.
Dat hebben we dan ook gedaan, hoe moeilijk het op sommige momenten ook
was. Jan Brunnekreef was voor mij en mijn familie een speciaal persoon, zo was
hij stapelgek met mijn zoontje Roché en vroeg hem altijd hoe het ging met de
voetbal. Roché zag hem eigenlijk ook een beetje als zijn opa en vriend. Mijn
wens was dat ik een W.K. of E.K. artistiek kon spelen waar hij dan bij zou zijn,
als dit gepubliceerd wordt heb ik mijn eerste W.K. erop zitten. Helaas was Jan
er niet bij maar in gedachten zal hij altijd bij mij zijn…

Jan Brunnekreef rust zacht we blijven van je houden!!!!!!

Erik, Jolanda en Roché Vijverberg

Jarenlange inzet voor de biljartsport

Frans Tusveld beloond met een 
Koninklijke onderscheiding 
Op 29 april, ook wel bekend als lintjesdag, ontving voormalig biljarter en
ex bestuurder van de KNBB, de CEB en de UMB, Frans Tusveld een Ko-
ninklijke onderscheiding. Hij werd ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’.
De onderscheiding, bestaande uit een lintje, werd hem opgespeld door de
heer Goudt, burgemeester van de gemeente Hof van Twente. 

Frans Tusveld heeft zijn lintje gekregen
voor zijn jarenlange, belangenloze in-
zet voor diverse lokale verenigingen,
maar vooral voor zijn verdiensten
voor de nationale en internationale
biljartsport in de afgelopen decennia.
Zijn bestuurlijke loopbaan begon al in
1967 als wedstrijdleider van het
district Hengelo. In 1969 werd hij be-
noemd als secretaris van Gewest Het
Oosten van de KNBB. In 1971 volgde
zijn benoeming in de technische com-
missie van de KNBB en in 1974 als
voorzitter TC en bestuurslid van de
KNBB. In de jaren 70  tot 80 van de
vorige eeuw werd hij zelf fervent en
vaardig beoefenaar van de biljart-
sport. Met topteam Stella Artois werd
hij in 1974 Europees kampioen in de
Topteamcompetitie en dat was samen
met Hans Vultink, Jos Bongers en wij-
len Jan Brunnekreef. Later won Frans
Tusveld de nationale titel in de eerste
klasse in de spelsoort driebanden. In
1982 trad hij terug uit zijn bestuurlijke

functies om zelf als actief kunststoter in
de ereklasse de spelsoort Billard Ar-
tistique te promoten. In 1989 werd hij
weer bestuurlijk actief: hij werd voor-
gedragen als directeur sportief van de
Europese biljartfederatie (CEB) in Cai-
ro. Eveneens werd hij voor 4 jaar be-
noemd tot wedstrijdleider van de
Union Mondial de Billard (UMB).
Door het bereiken van zijn 70-jarige
leeftijd moest hij in 2009 alle bestuur-
lijke functies neerleggen.   

De feestelijke dag werd op een sym-
bolische plaats afgesloten met een
borrel in café De Zon, waar Frans
vroeger met zijn biljartvriend Jan Brun-
nekreef op het groene laken speelde.
Helaas kon Jan Brunnekreef vanwege
ziekte niet daarbij aanwezig zijn. Wel
present was de heer Hulleman na-
mens de KNBB en de heer Houtsch
namens de CEB. Laatstgenoemde was
daarvoor zelfs helemaal vanuit Luxem-
burg naar Goor gekomen om Frans
toe te spreken. Daarnaast was een
aantal oude bekenden uit het biljart-
wereldje aanwezig zoals de heren Du
Fossé en Deegens namens de sectie
Carambole en ook het driebanden-
team  HCR Prinsen, waar Frans deel
van uit maakt.

Frans zelf over deze feestelijke dag:
‘Ik was helemaal verrast en ben erg
blij met deze erkenning. Ik vind het
eervol dat me deze onderscheiding is
toegekend. Dit is een prachtige belo-
ning en mooie afsluiting voor een fan-
tastische periode in mijn leven. Het bil-
jarten en al het bondswerk heeft me
gevormd in mijn leven en het heeft me
veel plezier gebracht. Ik ben er trots
op en bedank iedereen die me dit ver-
trouwen heeft gegeven en dit voor mij
mogelijk heeft gemaakt; mijn vrouw,
kinderen, de KNBB, de CEB, de UMB
en vele anderen.

Jubileumjaar KNBB 
zonder Masters driebanden
De Masters 2011 driebanden gaat definitief niet door. Het toernooi, dat in sep-
tember gepland was, zal nu in het begin van 2012 worden gehouden. De juiste
datum hiervoor is nog niet bekend, evenals de plaats waar het evenement gaat
plaatsvinden.  Enkele jaren geleden gingen de Masters ook al niet door omdat
toen een sponsor ontbrak. Volgens Santos Chocron, voorzitter van de sectie
driebanden, is dat nu niet aan de orde. “Het toernooi wordt weer aan het be-
gin van het jaar aan de kalender toegevoegd omdat het dan beter aansluit op
de Europese en wereldkampioenschappen” aldus Chocron. Enkele topspelers
zoals Jaspers en Burgman spreken van een treurige ontwikkeling, maar spelen
liever begin volgend jaar voor een redelijk prijzengeld dan in september voor
een lege pot. Voor de KNBB is het wel een domper op de feestvreugde m.b.t.
het 100- jarig bestaan.

Derde divisie driebanden poule 5

Moyenne 1.206 voor
Ronny Hazewinkel
Speelronde 22
Steenwijk/Bargebeck – DBL Holland
Mineraal 2 0-8. De kampioen liet er
geen twijfel over bestaan en Ronny Ha-
zewinkel stond al na 29 beurten aan de
finish met 35 caramboles en dat leverde
een moyenne van 1.206 op. Thuisspe-
ler Gijs Elbertsen kwam tot een alleszins
acceptabele 1.068. Frank Speckmann
vertrok met 35 uit 35. Café Siemens
Midwolda – HCR Prinsen 2-6. Frans Tus-
veld redde de eer dankzij 0.744. HCR
Prinsen eindigde als runner-up.  

Vierde divisie driebanden poule 1

Biljartcentrum Osdorp 4 eindigt als derde
Biljartcentrum Osdorp 5 – DV Lang
Rond 3-5. Frans Opdam was bij de
thuisploeg de enige die aan de goede
kant van de score bleef via 30-21 winst
na 51 beurten tegen Rob Koning. Sport-
rust – Biljartcentrum Osdorp 4 2-6.
Frans van Beuningen bleek dankzij
0.508 de beste van iedereen. Met 28

punten na 22 duels besloot biljartcen-
trum Osdorp 4 de competitie als derde.
Het vijfde team eindigde met 22 uit 22
in de middenmoot. 

Vierde divisie driebanden poule 7

Den Mariënberger
sluit af met zege
Pelikaan Deventer – Den Mariënberger
2-6. Salvatore Pinna verijdelde met zijn
gemiddelde van 0.595 dat de thuis-
ploeg met lege handen bleef. Wim Bril
0.566, Jan Schepers en Teunis Spijker-
man vertrokken met de overwinning.
Met zestien punten na 22 wedstrijden fi-
nisht Den Mariënberger op de derde
plaats van onderen.  
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18 pooltafels 
 4 snookertafels
 4 biljarttafels

Energiestraat 1  Deurne  www.amesdeurne.nl 

Aktief uitgaan bij sportcentrum Ames7 dagen p.w. geopend van 8.30 u. - 23.00 u.

waarvan 2
matchtafels

De plaats waar je moet zijn voor je vertier, 
van darten, pool of gewoon biljart, voetbalspel,

live voetbal op groot scherm kijken en 
natuurlijk een zaal die perfect is voor bruiloften,

vergaderingen, koffietafels, bedrijfsfeesten en
alles wat je maar kunt verzinnen. 

”Want als je langer bliet dan een ketierke 
dan is het goe toeven in ’T VERTIERKE”.

TEVENS DE RESIDENTIE VAN 
CARNAVALSVERENIGING 

DE POTTENBAKKERS.

Blasiusstraat 7
5754 AS Zeilberg

Marga en Patrick Nelemans
Tel. 06-10241706

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

KNBB BILJARTCENTRUM
MET 3 BILJARTS 2.30X1.15

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

Editie 53 van de B. Boelens Bekers in Wildervank

Klaas Siepel, Fré Ketelaar en 
Ronnie Kruit kampioen

Vlnr: Klaas Siepel, Fré Ketelaar en Ronnie Kruit 

In de hoofdgroep ging de finalepartij
tussen de clubgenoten Klaas Siepel en
John Pechtold van WBC ’68. Pechtold
startte iets beter dan Siepel, maar vanaf
de achtste beurt scoorde Siepel met se-
ries van 10, 23 en nogmaals 10 maar
liefst 43 caramboles en deelde daar-
mee de genadeklap uit. Na twintig po-
gingen won Klaas Siepel voor de derde
maal de Hoofdgroep Beker.
In de A-groep hadden nog drie perso-
nen kans op de titel. Fré Ketelaar won

na zeventien beurten van Jan Berend-
sen. Tinus de Vries en Jan Poot moesten
in hun onderlinge ontmoeting in een
kortere partij aan de goede kant van de
score blijven om Ketelaar voorbij te
gaan.  De Vries trok aan het langste
eind maar hij deed hier maar liefst 27
beurten over en dus was Fré Ketelaar
(Central) voor de tweede keer kampi-
oen van de A-klasse.
Tot slot was er het beslissende duel in de
B-groep tussen Ronnie Kruit (AG Swart)

In Party Zalencentrum Boelens in Wildervank is voor de 53e keer gestre-
den om de drie B. Boelens Bekers die beschikbaar zijn voor de Hoofd-
groep, de A-groep en de B-groep.
Van de leden van de biljartverenigingen van Boelens duelleerden zes fina-
listen per groep om deze hoofdprijs.

en Caren Eling (WBC ’68), maar zou-
den bij een eventueel verlies van Kruit
nog drie andere finalisten een kans ma-
ken op de titel. In een zeer spannende
en gelijkopgaande strijd kon het lange
tijd alle kanten op gaan. Echter in de
slotfase was het Ronnie Kruit die met
een serie van vier een klein gaatje sloeg
ten opzichte van zijn concurrent en hij
won na 33 pogingen. Door dit resultaat
greep Roelf Koning ondanks een goede
laatste partij en het hoogste percentage
moyenne net naast de hoofdprijs. Zeer
verheugd waren Ronnie Kruit en zijn fa-
milie met het binnenhalen van de titel.

Hoofdgroep
1. Klaas Siepel WBC 68
2. John Pechtold WBC 68
3. Herman Raad WBC ‘68

A-groep
1. Fré Ketelaar Central
2. Tinus de Vries Kromme Keu
3. Jan Poot Central

B-groep
1. Ronnie Kruit AG Swart
2. Roelf Koning Biljardé
3. Moni de Roo WBC ‘68

Marlon Berends wint in 't Fabeltje te Oss

Zinderende finaledag 
Bert van der Horst Coupe 2011

Foto: Henry Thijssen.   

Marlon Berends, lid van de organiserende vereniging Touché, heeft tijdens
een bijzonder spannende finale beslag weten te leggen op de Bert van der
Horst Coupe. Vorig jaar won Adrie van de Laar deze felbegeerde trofee
maar nu bleef het kleinood in het eigen clubhuis, café ’t Fabeltje te Oss.
Het was niet alleen de finalepartij die
spannend was want bijna alle duels
kenden een close finish. Ronde zes was
geen beste voor koploper Hennie van
Vugt (Germenzeel). Hij wist niet tot
winst te komen en zag zijn directe con-
currenten allemaal hun partij winnen.
Zodoende ging men de slotronde spe-
len met vijf deelnemers die allemaal de
potentie hadden om kampioen te wor-
den. Marlon Berends ging de meute
voor; hij stond er het beste voor. John
Boesten won als eerste zijn partij en
kwam op tien punten. Bas van Kessel
bereikte een remise en dat betekende
einde titelaspiraties. Frans Wijnakker
kon het ook niet meer bolwerken en hij
verloor zijn duel. Café ’t Fabeltje, tot de
nok gevuld met liefhebbers van de bil-
jartsport, zagen een finalepartij die zijn
weerga niet kent tussen Marlon Berends
en Hennie van Vught. In een gelijkop-

gaande ontmoeting, waar moeilijke bal-
len schijnbaar achteloos gemaakt wor-
den en waar de makkelijke ballen tot af-
grijzen van het publiek regelmatig ge-
mist werden, wist Berends het hoofd
koel te houden. In de slotfase van de
partij moest Hennie van Vught er nog
twee maken tegenover Marlon Berends
slechts eentje. Van Vught miste
waardoor Berends zijn kans greep en
zijn laatste punt produceerde. Het dak
ging eraf bij ’t Fabeltje en Marlon Be-
rends kreeg de gelukwensen van het he-
le café over zich heen. Na afloop werd
de trofee uitgereikt door Conny van der
Horst in het bijzijn van haar kinderen.
Er werd nog lang nagepraat over deze
bijzondere finale en iedereen kijkt al-
weer uit naar de vierde editie van dit
toernooi dat niet meer weg te denken is
bij eenieder die het biljarten een warm
hart toedraagt.
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Voor de verzorging
van bruiloften,
jubilea, diners,
bedrijfsfeesten,

koffietafels, 
tentoonstellingen en

vergaderingen.

Darts

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

Tel. 077 - 3512995
Fax 077 - 3518035

www.feestzaal-tven.nl
CAFÉ DE KARPER

Walvisstraat 34 
5706 CT Mierlo-Hout

Tel. 0492-537855

Clublokaal Karper 83 en De Koikarpers

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

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

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 !

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Van Kuppenveldweg 5
(industrieterrein Hazeldonk)

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

www.vaneschbiljarts.nl

Van Esch Biljarts is verhuisd van Deurne naar Asten!

Dé importeur voor Nederland van Verhoeven Biljarts

Voor bruiloften, 

vergaderingen, 

indoor golf-biljart, 

midgetgolf, biljart, 

darts, livemuziek, 

karaoke, 

oudhollandse spelen,

barbecue, enz.

café - zaal - hotel

THIJSSEN
Pastoriestraat 20
5756 AM Vlierden
tel. (0493) 31 24 32
fax (0493) 3212 49
www.vlierden.com

U kunt bij ons terecht op 2 Wilhelmina-tafels, ook aan de darter
of kaartspeler is gedacht. 
Gezellig voor een drankje, eventueel met een lekker hapje erbij.

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

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

Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

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

Neerkant
CAFÉ - DARTS - BILJART

FEESTJES - PARTIJEN

Tel. 077 - 4662000
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Programma Simonis Biljartlaken
Landsfinale 2011 
Klasse A zondag 26 juni
Team District
Driebanden Academie Maastricht en omstreken
Den Haag Den Haag
De Linden ’s-Hertogenbosch
Stokkers Twente

Klasse B1 poule 1 zaterdag 25 juni
W.B.V. Delta Zuid-West
Vlietlanden Vlietlanden
De Zwaan Oss
De Friesche Club Friesland

Klasse B1 poule 2 zaterdag 25 juni
La Plaza Zuid-Limburg
O.B.I.S. Alkmaar en omstreken
Ons Onder Onsje Eem- en Flevoland
Pomerans 1928 Twente

Klasse B2 poule 1 zaterdag 25 juni
’t Dobbertje West-Brabant
BV Bij ’t Hof Vlietlanden
Old Dutch Nijmegen
De Driesprong N.O. Overrijsel

Klasse B2 poule 2 zaterdag 25 juni
Het Wapen van Berg Maastricht en omstreken
De Rechte Keu West-Friesland
De Boemelaars Eem en Flevoland
B.I.O.S. BC Twente

Klasse C1 poule 1 zaterdag 25 juni
De Kastanje Delta Zuid-West
Papendrecht Dordrecht
De Markt Veluwezoom
Kamper Biljartclub 1911 Zwolle en omstreken

Klasse C1 poule 2 zaterdag 25 juni
DUBAC Kempenland
De Carambole N.W. Friesland
Bvm Apollo Het Sticht
’t Centrum ’47 Twente

Klasse C2 poule 1 zondag 26 juni
D.S.M.K. Midden-Brabant
Moerkapelle Midden Holland
Kerkzicht Oss
Steenwijk Biljartvereniging Zwolle en omstreken

Klasse C2 poule 2 zondag 26 juni
Vilt ’68 Maastricht en omstreken
Sombroek Langedijk N.W. Friesland
Rapiditas Het Sticht
Mekkelholt Twente

Klasse C3 poule 1 zondag 26 juni
De Graanbeurs Delta Zuid-West
De Plas Veen- en Rijnstreek
S&O PTT Veluwezoom
De Kromme Keu N.O. Overijssel

Klasse C3 poule 2 zondag 26 juni
BV Schaesberg Zuid-Limburg
De Nodige Ontspanning ’86 N.W. Nederland
De Amstelhoek Betuwe-Veenendaal
Waldelust Doetinchem en omstreken

Klasse C4 poule 1 vrijdag 24 juni
L.B.V. Delta Zuid-West
Moerkapelle Midden Holland
De Breedeweg Nijmegen
Esch’n N.O. Overijssel

Klasse C4 poule 2 vrijdag 24 juni
De Kraanvogel Kempenland
B.S.M. Duinstreek
’t Zwarte Paard Betuwe Veenendaal
Ons Genoegen Doetinchem en omstreken

Klasse C5 poule 1 zondag 26 juni
BV De Kaai West Brabant
’t Fort Veen- en Rijstreek
Pollekes Oss
Hoogenweg N.O. Overijssel

Klasse C5 poule 2 zondag 26 juni
Ontspanning Door Spel Venlo en omstreken
De Pomerans West-Friesland
De Boemelaars Eem- en Flevoland
B.V. ’74 Twente

Dames poule 1 vrijdag 24 juni
Delta Zuid-West Delta Zuid-West
Midden Holland Midden Holland
BV Renkum Veluwezoom
N.O. Overijssel N.O. Overijssel

Dames poule 2 vrijdag 24 juni
Los Band Maastricht en omstreken
Duinstreek Duinstreek
T.O.G. Het Sticht
De Harmonie Groningen-Drenthe

Recreanten poule 1 vrijdag 24 juni
Den Bolder Midden Brabant
W.B.D. Recreanten Den Haag
BV Leusden Eem- en Flevoland
Stedendriehoek Stedendriehoek e.o.

Recreanten poule 2 vrijdag 24 juni
O.B.V. Schuttershof Delta Zuid West
SV Zalmplaat Rotterdam
De Haarstek ’s-Hertogenbosch e.o.
RBC Doetinchem e.o. Doetinchem e.o.

Tweede divisie driebanden groot zaterdag 25 juni
Team Plaats
BC Tegelen Tegelen
Van Buren Bouwmaterialen Daarlerveen

Derde divisie driebanden groot zaterdag 25 juni
DBL Holland Mineraal 2 Lochem
Select Windows Beverwijk
De Mixx of 1e Keus-Bleyewerck
Cogito_Polka Print of TOVV.NL/MCR 3

Vierde divisie driebanden groot vrijdag 24 juni
BH Keukens Zundert
BC Stokkers 2 Enschede
Café de Uitspanning of  BC Push and Win
The Gamblers of Vingerhoedmuseum

Het C4 team van L.B.V. uit Lewedorp werd tijdens de gewestelijke finale bij café
Hof van Holland in Bergen op Zoom kampioen van Zuid Nederland afdeling 1. 

Nationale finale voor jeugdteams

Germenzeel blijft in Vlaardingen 
’t Klötske voor

Tijdens de nationale finale voor jeugd-
teams bleek Germenzeel aan het lang-
ste eind te trekken. In de kruisfinales wist
de formatie met Peter van Beljouw, Theo
van Beljouw en Roy Bobben met duide-
lijke cijfers langs De Driehoek te komen.
De andere finalist ’t Klötske overleefde
de kruisfinale dankzij een beter percen-
tage dan The City Dibo. Tijdens de fina-
le gingen de partijen Theo van Beljouw
en Remy Schuurmans en Roy Bobben en
Jasper Schuurmans gelijk op. Zowel Re-
my als Jasper Schuurmans kwamen aan

de meet slechts één carambole tekort.
De winst die Peter van Beljouw op Daan
Glissenaar was met 75-41 duidelijker. 

Eindstand
1. Germenzeel
2. ’t Klötske
3. De Driehoek
4. The City Dibo
5. ABC ’t Töpke
6. De Jol
7. Het Centrum
8. Horna 31

Germenzeel. Foto: Jeffrey Cornelissen.
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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

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon: 077 - 3731272

www.bctegelen.nl            
“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

Wilhelmina en Roetienen billards
Papenvoortsedijk 2a • 5449 AA Rijkevoort-De Walsert
Telefoon (0485) 371316 • E-mail: biljart@roetienen.nl

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

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

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

Liessel 
Tel. 0493-342059

❑ GRONDWERK

❑ BESTRATING

❑ RIOLERING

❑ INDUSTRIËLE VERHARDING

❑ LASER EGALISEREN

❑ BETONWERK

❑ CONTAINERTRANSPORT

Café-biljart 
De Herströat
Herstraat 45
5961 GH Horst

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

Thuisbasis BC De Jordaan

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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www.spcwoensel.nl
16 pooltafels  6 snookertafels 2 carambole 10 dartbanen 

Snooker en Poolcentrum Woensel

We hebben nog ruimte voor 
nieuwe team’s en Carambole 
verenigingen

Professionele keu reparatie Groot assortiment Biljart keu’s
en accessoires

WinkelcentrumWoensel 84 d
5625 AE Eindhoven

040 2481112

Rookruimte aanwezig

Lid en arbiter KNBB vereniging De Peel en speler ASBB 

Koninklijke onderscheiding voor
Antoon van Heugten
Antoon van Heugten uit Asten is be-
noemd als Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Hij is al meer dan 25 jaar ac-
tief bij verschillende verenigingen. In
1975 was hij medeoprichter en actief
lid van handbalvereniging Niobe in zijn
woonplaats. Van Heugten heeft meer-
dere functies gehad bij de vereniging:
voorzitter van de technische commissie,
secretaris en penningmeester. Sinds
1976 is hij ook scheidsrechter vanuit
het Nederlands handbalverbond. In
1995 werd hij erelid van de vereni-
ging.
Van 1984 tot 2009 was hij ook pen-
ningmeester van de Astense Biljartbond
en hij speelt nog altijd in de Asten So-
meren Biljart Bond. Antoon van Heug-
ten is ook als speler en penningmeester
actief bij KNBB biljartclub De Peel in
Deurne. Hij fungeert daar tevens als ar-
biter bij het district Venlo. 
Sinds 1985 is hij een actieve vrijwilliger

bij de Stichting werkgroep Een Aarde
en vanaf 2004 is hij ook vrijwilliger bij
de Angelusparochie in Asten. 

In De Vrachtkar te Reusel
Guus van Grinsven wint 6e Paul Boer toernooi

Vlnr.: Harrie Daniels, Carmen, Guus van Grinsven, Rachel en Wil van Dommelen.

Vier weken is er door biljartminnend Reusel en omstreken gestreden op
het groene laken tijdens het Paul Boer toernooi om de Pantex Holland BV
wisselbokaal. Voor de zesde keer organiseerde BV De Vrachtkar dit me-
moriaal ter nagedachtenis aan Paul van Limpt (Bijnaam: den Boer). De in-
grediënten om er een mooi, gezellig en spannend evenement van te ma-
ken waren ruimschoots aanwezig. Het deelnemersveld bestond uit maar
liefst zeventig spelers, met gemiddeldes van 0.200 tot 1.000 welke in ze-
ventien poules werden geloot. Guus van Grinsven beschikte uiteindelijk
over de langste adem.

Enkele van de acht finalisten waren ze-
ker wel verwacht, maar het merendeel
bleek een aangename verrassing en dat
is wat het toernooi zo leuk maakt; ie-
dereen kan winnen. De acht spelers,
waar er niet één van in 2010 in de
eindstrijd stond, werden op de vrijdag-
avond in twee poules van vier geloot.
Ronaldo Kanen, die bezig was aan een
sterk toernooi begon in poule A weer
uitstekend maar kon de goede vorm niet
vasthouden. Frans Hendriks werd door
de kenners gezien als een outsider voor
de titel maar wist dit helaas niet waar te
maken. In poule B bleek Piet Blankers
heer en meester en won alle drie partij-
en. Om plaats twee werd een ware tril-
ler uitgevochten tussen Wil van Domme-
len en Jan van Lierop. Van Dommelen
zegevierde met 12 caramboles in 21
beurten waar Van Lierop er 25 op de
teller had staan en er maar drie tekort
kwam. Op de zaterdagavond ging de
eerste kruisfinale tussen Wil van Dom-
melen en de allround sportman Harrie
Daniels. Daniels won dit duel en plaat-
ste zich als eerste voor de eindstrijd. De
andere finalist moest komen uit de partij
tussen Piet Blankers en Guus van Grins-

ven. Voor zowel Blankers als Van Grins-
ven gold dat ze aan een uitstekend toer-
nooi bezig waren en het beloofde dan
ook een spannende strijd te worden.
Guus van Grinsven uit Hooge Mierde
wist zijn 27 caramboles in 30 beurten
te maken en de teller van Piet Blankers
stond toen op 25 waar het er 30
moesten zijn. In de finale kwam Harrie
Daniels mede door de spanning en het
goede spel van Guus van Grinsven niet
in zijn ritme. Van Grinsven won het duel
met 27 treffers na 30 pogingen en liet
wederom zien uitstekend te kunnen bil-
jarten. De organisatie kijkt terug  op een
zeer geslaagde happening en wil ie-
dereen die daar aan heeft bijgedragen
bedanken en hopelijk tot volgend jaar.
Volledige uitslag: 
1. Guus van Grinsven 
2. Harrie Daniels 
3. Wil van Dommelen 
4. Piet Blankers 
5. Jan van Lierop 
6. Ronaldo Kanen 
7. Frans Hendriks 
8. Bart Kanen
Prijzen loterij: 999 274 313 869 932
Groen.

Limburgse finale jeugd

Zege Jasper Schuurmans in Afferden

Foto: Carien Schuurmans.

Jasper Schuurmans is op 22 mei Lim-
burgs kampioen geworden bij de
jeugd. Door twee afmeldingen kreeg de

speler van vereniging 't Klötske uit Ven-
lo de kans om alsnog aan dit toernooi
deel te nemen. In de eerste partij verloor
Schuurmans van Silvano Bron. Hierna
herpakte hij zich door de resterende
wedstrijden allemaal te winnen. In de fi-
nale  tegen Angelo de Gelder liep de
spanning hoog op. Maar Schuurmans
kon de zenuwen op het laatst toch in be-
dwang houden, waardoor hij het toer-
nooi winnend kon afsluiten.
Naam Pnt Gem HS
1. Jasper Schuurmans 12 1.56 12
2. Angelo de Gelder 10 2.02 22
3. Xavier Siahaya 10 1.35 8
4. Daan Glissenaar 8 2.09 11
5. Jordy Snijders 6 2.92 26
6. Silvano Bron 6 1.40 8
7. Remco Wijnands 2 0.83 12
8. Kevin Henkes 2 0.59 4

Finaleavond vrijdag 24 juni in Vlierden

Ricus Thijssen Wisselbeker
toernooi begonnen

Met twaalf deelnemers is het jaarlijkse
driebandentoernooi om de Ricus Thijs-
sen Wisselbeker op 30 mei van start ge-
gaan. In café-hotel Thijssen aan Pasto-
riestraat 20 te Vlierden wordt in twee
poules gespeeld. De groepswedstrijden
duren tot en met 17 juni. Om plaats ne-
gen tot en met twaalf wordt maandag
20 juni gestreden. Plek vijf tot en met 8
staat voor dinsdag 21 juni op het pro-
gramma. De finalevond met de top vier
vindt plaats op vrijdag 24 juni. De aan-
vang is telkens 19.30 uur. 
Poule A Car
1. Mari van Hout 30
2. Karel van de Laar 23
3. Jan Thijssen 23
4. Edie Lenssen 19
5. Nico Nijssen 19
6. Huub Thijssen 19
Poule B Car
1. Jo van Cuyk 26
2. Jan van den Heuvel 26
3. Harrie van de Weijer 19
4. Willem Kanters 19
5. Noud Sanders 19
6. Rinie Weemen 19
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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.)

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

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

Tevens VVV agentschap

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

Restaurant De Matshoek
Café-Zaal
Eigenaar: M. Kepser

Café-Biljart Overkamp
Camping De Goede Hoop

Vredenseweg 12
7152 DJ Eibergen-Holterhoek

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

www.degoedehoop.nl
Biljart en Trainingsaccomodatie

Oost Nederland
www.biljartcentrumoost.nl

Café-Zaal de Ster
Jimmy en Gonny

Hoofdstraat 81
Hoogeloon
0497-681727

* Groot terras
* Biljart
* Darts

Grotestraat 8b
Deest

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 the Paddock
Zeilbergsestraat 49

5751 LH Deurne-Zeilberg

Tel.: 0493-399316

+ 06-21631402

www.thepaddock.punt.nl

GEWOON
GEZELLIG

Bianca en Richard Groenendaal

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

2 biljarts 2.30-1.15

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

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

Café-Zaal

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
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In Florange te Frankrijk

Indrukwekkende tweede wereldtitel
artistiek voor Sander Jonen

Tijdens het hoofdtoernooi ontmoetten Jo-
nen en Singer elkaar al in de eerste
groepswedstrijd. Na een 2-0 voor-

sprong haalde de Nederlander het met
3-2. Daarna werd Xavier Fonellosa met
3-1 in sets opzij gezet. Serdar Gumus

was daarna via 3-0 het volgende slacht-
offer. Sander Jonen dus groepswinnaar
en Bernd Singer tweede. Terwijl Erik Vij-
verberg in poule C met lege handen
bleef, plaatste Martin van Rhee zich in
groep D voor de kwartfinales dankzij
een tweede plek, achter Haci Arap Ya-
man. Bij de laatste acht troffen Sander
Jonen en Martin van Rhee elkaar. Van
Rhee won de eerste set met 69-68 maar
boog vervolgens drie keer. De winnaar
behaalde een percentage van 81.42.
Titelverdediger Eric Daelman uit België
boog met 1-3 voor de Japanner Nobuy-
asu Sakai. Bernd Singer (82.08%) ging
vlotjes langs Haci Arap Yaman. De laat-
ste halve finalist werd de Belg Walter
Bax die Thomas Ahrens in de beslissen-
de set de baas bleef. Bax trad bij de
laatste vier aan tegen Jonen en nam een
1-0 voorsprong maar verder kwam hij

Vlnr: Bernd Singer, Sander Jonen, Nobuyasu Sakai en Walter Bax. Foto: Erik Vervliet, België.

Na een imponerend toernooi heeft Sander Jonen ongeslagen het WK ar-
tistiek 2011 op zijn naam gebracht. In de Franse plaats Florange rekende
Jonen in de finale met 3-2 af met de verrassende Duitser Bernd Singer. De
38-jarige Nederlander won het WK voor de eerste keer in 2006 en dat
was toen in zijn huidige biljartcentrum Osdorp. Sander Jonen is ook de re-
gerend Europees  kampioen. Nadat hij in 2009 in Grubbenvorst als beste
eindigde, heeft dit evenement niet meer plaatsgevonden. In Florange be-
zette Martin van Rhee de zevende plek en Erik Vijverberg was na succes-
volle kwalificatie goed voor plaats veertien.

niet. Ook Singer haalde het met 3-1 en
wel tegen Sakai. 

De spannende ontknoping 
Dankzij www.kozoom.com, dat het he-
le WK op internet uitzond, hieronder
een gedetailleerd verslag van de finale
tussen Sander Jonen en Bernd Singer. 

Eerste set
Sander Jonen, die begonnen was, stond
in de openingsset met 46-56 achter met
het laatste figuur nog te gaan. Jonen re-
aliseerde de tienpunter bij zijn eerste
poging maar Singer deed in zijn laatste
kans hetzelfde: 56-66 (10) en 0-1 in het
voordeel van de Duitser. 

Tweede set
Nu leidde de Nederlander met 56-46
voordat het slotfiguur op het program-
ma stond. Bernd Singer miste toen drie
keer en dus 1-1 als tussenstand.

Derde set
Bij 20-20 maakte alleen Singer het vier-
de figuur en kwam daarmee op een 20-
30 voorsprong. Hij bleef zonder fout en
met 37-58 (8) behaalde hij een score
van honderd procent. Jonen met 1-2
achter in sets. 

Vierde set
Bernd Singer slaagde wel bij het vierde
figuur en zag zijn opponent toen mis-
sen waardoor het 13-23 werd. Jonen
vocht terug en nam met 28-23 (6) het
initiatief. Hij liep uit naar 33-23 (7) en
een ommekeer in de wedstrijd diende
zich aan. Na negen figuren stond het
48-38 waarna Singer drie keer miste
en dus 2-2.

Vijfde set
In de beslissende set ging het als volgt:
5-5 (1), 5-5 (2), 5-12 (3), 15-12 (4), 21-
18 (5), 30-18 (6), 30-23 (7), 38-31 (8).
Sander Jonen kwam vervolgens op 45
en Bernd Singer ketste toen drie keer en
daarmee 45-31 (9) en de wereldtitel
voor Jonen. Hij kwam in de eindstrijd tot
een percentage van 73.78 en zijn
tegenstander realiseerde 68.67%.  
Naam Nat. %
1. Sander Jonen NL 73.22
2. Bernd Singer DE 65.10
3. Nobuyasu Sakai JP 70.37
3. Walter Bax BE 69.18
5. Thomas Ahrens DE 71.08
6. Haci Arap Yaman TR 65.44
7. Martin van Rhee NL 71.02
8. Eric Daelman BE 66.57

Nationale kadercompetitie

BC Maarland winnaar van geslaagd
en spannend NK bij DOS in Hattem

Begin juni werd bij biljartvereniging DOS in Hattem de finale van de na-
tionale kadercompetitie gespeeld. In een zinderende eindstrijd, die tot aan
de laatste carambole spannend bleef, was het uiteindelijk BC Maarland uit
Eijsden dat zich tot Nederlands kampioen mocht laten kronen.

Zelfs in de laatste ronde bleek nog van al-
les mogelijk. Liefst vier teams konden the-
oretisch de titel behalen. Uiteindelijk was
het BC Maarland, welke al vanaf de vijf-
de sessie de koppositie had ingenomen,
dat kampioen werd met zes punten. De
Poedel uit Nijkerk eindigde met één punt
achterstand als tweede op basis van het
aantal partijpunten. dT De Harmonie
stond na de voorlaatste ronde nog runner-
up maar moest aan het eind genoegen
nemen met een derde plaats. Biljartvere-
niging DOS kan terugkijken op een uit-

muntend verlopen NK waarbij alle leden
van zowel DOS als zustervereniging SMR
weer hun uiterste inspanning hebben ge-
leverd. Voor alle uitslagen en standen kunt
u kijken op www.doshattem.net. Tekst en
foto met dank aan Alexander Kwakkel.
Team Pnt PP % Car
1. BC Maarland 6 24 83.49
2. De Poedel 5 21 82.10
3. dt De Harmonie Groningen 5 20 84.81
4. HWA Boele 5 20 83.01
5. De Korenmolen 5 19 77.95
6. Pomerans 1928 4 16 81.96

Vlnr: Peter Haanen, Frans Borgignons, Ludy Keuten, John van Glabbeeck en
Maurice Sangen.

Voorronde Zuid voor NK VG-biljarten 

Team De Vrolijke Stoters eindigt als eerste 

In Veldhoven werd een voorronde ge-
speeld met als inzet een plek op het NK
voor VG-teams. Bovenaan eindigde De
Vrolijke Stoters uit Cuijk en zij gaan na
vele jaren weer naar de finale. De ove-
rige ploegen die zich plaatsten voor het
NK zijn:
- Vizier A, Gennep. Vorig jaar was het
andere team door.

- Swing, Breda. Deed afgelopen jaar
pas voor het eerst mee aan de voor-
rondes en hebben enorme vooruitgang
geboekt door de goede begeleiding
van Gijs van Boheemen.

- B.A.R. uit Rijsbergen. Had nog nooit
een NK bereikt maar spelers bleven al-

tijd vrolijk en nemen altijd afscheid met
jammer maar tot volgend jaar.

- Providentia, Heeze; Was in topvorm
deze voorronde.

- Ons Genoegen A, Roosendaal. Streed
op dezelfde dag als team B en won op
wedstrijdpunten, maar erg sportief
onderling tijdens de partijen.

Het waren drie hele fijne biljartdagen
waarin de wedstrijden natuurlijk voor-
aan stonden maar ook weer de ont-
moeting tussen de teams. Verschillende
spelers waren blij elkaar weer te zien
en ook nieuwe contacten werden ge-
legd. Tekst en foto: Petra Strijbos, Stich-
ting Biljart Promotie Veldhoven.

De Vrolijke Stoters uit Cuijk. 
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www.debiljartballen.nl

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

www.championshop.nl

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

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Biljart Artistiek in Den Mariënberger

Martin van Rhee 
sterkste bij invitatietoernooi

Foto: Hans Mager. 

Biljartcentrum Den Mariënberger stond 14 en 15 mei in het teken van Bil-
jart Artistiek. Vijftien deelnemers uit heel Europa, waaronder veel natio-
nale kampioenen, gingen de strijd aan wie zich de beste speler mocht noe-
men. Van de in totaal honderd figuren werden er zeventig gespeeld. Mar-
tin van Rhee bleef in de eindstand Walter Crols en Manfred Hekerle de
baas.

Het biljart werd een dag van te voren
helemaal ingetekend en genummerd
om zo alle posities op het laken te krij-
gen. Bij elk nieuw figuur legde de arbi-
ter uit hoe de bal gespeeld moest wor-
den. Wedstrijdleider Henk Mager had
een computerprogramma gemaakt, zo-
dat de toeschouwers ook op beeld de
speelstoot konden volgen. De belang-
stellenden zagen het hele weekend de
ene mooie bal na de andere voorbij ko-
men.
Na twee dagen werd nationaal kampi-
oen Martin van Rhee de winnaar van
het eerste Mariënberger Invitatietoer-
nooi Biljart Artistiek 2011.
Hans Mager de organisator van dit eve-
nement, die vele uren werk en vergade-
ringen achter de rug had, ging zich
daarna voorbereiden op het WK Artisti-
que in Florance (FR), waar hij arbiter
was op dit grote evenement. Daarna
neemt hij een paar jaar rust in deze di-
sipline van de biljartsport en gaat hij
plezier zoeken in de Topteamcompeti-
tie. Het volgende evenement in Mariën-

berg is de competitie voor Topteams in
de ere- en eerste divisie. Daarbij komen
de beste biljarters van Nederland en
omliggende landen regelmatig in Mari-
ënberg. 
Wellicht zijn er biljarters in de regio die
nog een team zoeken. Biljartvereniging
Den Mariënberger bestaat 40 jaar en
daarom is er geen contributie in het sei-
zoen 2011-2012.
Naam Tot Mog Pog % Fig Serie
01. Martin van Rhee 301 525 154 57.33 41 40
02. Walter Crols 262 525 162 49.90 37 25
03. Manfred Hekerle 258 525 174 49.14 36 36
04. Peter van der Werff 231 525 181 44.00 32 22
05. Patrick Vloemans 205 525 181 39.05 28 38
06. Johnny van Mill 202 525 168 38.48 27 29
07. Jean-Marie Limbourg 191 525 183 36.38 28 20
08. Pierre Scheers 176 525 185 33.52 26 20
09. Robert van Veenendaal 150 525 184 28.57 21 17
10. Henry Schwed 139 525 185 26.48 20 20
11. Andre Renkens 136 525 193 25.90 19 25
12. Christoph Schäfer 118 525 193 22.48 17 16
13. Willem Schreuder 115 525 194 21.90 16 20
14. Günther Reich 106 525 193 20.19 15 10
15. John van Essen 85 525 198 16.19 12 17

WK ARTISTIEK BILJART IN FLORANGE, FRANKRIJK

Eric Daelman kan titel niet verlengen
optrekken van mijn trainingsritme van 2
uur per dag naar 6 uur in de aanloop
naar dit WK, dacht ik toch voldoende
voorbereid te zijn. 
De Biljart Ballen: In enkele jaren tijd is in
eigen land de concurrentie ook erg toe-
genomen. We denken dan aan Walter
Bax…
Eric Daelman: Bax is inderdaad sterk
aan het presteren. Maar ik vind zelf dat
ik me toch nog makkelijk staande houd
in de top 5. Zeker als je daarbij rekent
dat Walter Bax al in 1985 aan het ar-
tistiek biljart begon. Ik ging pas compe-
titief in 2000 ! Met Erik Vervliet, die
voor de eerste maal aan een WK deel-
nam hebben we toch weer een jongere
van eigen bodem meer in de subtop
van het artistiek biljart.
De Biljart Ballen: Hoe zie jij je eigen
toekomst in het artistiek biljart ?
Eric Daelman: Ik hoop nog enkele jaren
mee te kunnen draaien aan de absolute
top. Winst op een Europees Kampioen-
schap bijvoorbeeld, zou daarop een
mooie bekroning zijn. Ik pakte wel al
twee maal brons op het EK, maar de ti-
tel zat er vooralsnog niet in.
De Biljart Ballen: Hoe zit dat met de toe-
komst van het artistiek biljart zelf, ei-
genlijk? 
Eric Daelman: Qua opvolging is er nog
geen probleem. Structureel zitten er wel
drastische veranderingen aan te komen.
Zo gaan we straks een meeting houden
in Porto (Portugal). Daar zal beslist wor-
den de EK’s opnieuw aan te vangen
met 24 spelers in plaats van de huidige
16. Destijds werd dat aantal immers
teruggebracht omwille van de organisa-
tiekosten. Er zouden ook opnieuw UMB-
ranking tornooien georganiseerd wor-
den, van waaruit de EK-deelnemers dan
worden afgevaardigd. Op die manier
hopen we onze sport een nieuwe boost
te geven.

Door: Bart Van Reeth

In een spannende finale maakte de
Nederlander Sander Jonen komaf met
de Duitser Bernd Singer waardoor hij
meteen de hoogste titel in het artistiek
biljart op zijn visitekaartje mag schrij-
ven. Doordat het wereldkampioenschap
in 2010 niet plaatsvond, mocht de Belg
Eric Daelman zich gedurende twee jaar
’s werelds beste artistiek biljarter noe-
men. Tijdens de editie 2011 kon hij
zich echter niet doorzetten…
De Biljart Ballen: Hoe is het afgelopen
WK voor jou verlopen?
Eric Daelman: Tja, ik had toch wel ge-
hoopt bij de laatste vier te zijn en min-
stens de kwartfinale af te ronden. Uit-
eindelijk strand ik in de eindafrekening
op een vijfde plaats. In de tweede wed-
strijd tegen de Japanner Sakai zag het
er nochtans goed uit. Helaas, op het
moment dat ik dacht een mentale tik uit
te kunnen delen, kwam Sakai plots sterk
terug.
De Biljart Ballen: Hoe groot is de teleur-
stelling?
Eric Daelman: Als je met de titel van
wereldkampioen aan zo’ n tornooi be-
gint, dan ben je de te kloppen man en
weet je dat je door elke andere deelne-
mer geviseerd wordt. Bernd Singer bij-
voorbeeld, die uiteindelijk verliezend fi-
nalist is geworden, heeft zichzelf naar
de C-poule verwezen en in de voorron-
den dus de grote kanonnen kunnen mij-
den. Dat maakt een kwalificatie al iets
eenvoudiger. Maar toch ; ik ben be-
hoorlijk ontgoocheld…
De Biljart Ballen: Het WK werd in 2010
niet georganiseerd. Was dat een hin-
derpaal voor jou, om je scherp te hou-
den bijvoorbeeld?
Eric Daelman: Helemaal niet. Het is im-
mers zo dat telkens in de onpare jaar-
tallen een WK wordt georganiseerd en
in de pare jaartallen een EK. Met het

Tijdens receptie in biljartcentrum Osdorp

Waarderingsspeld KNBB voor Sander Jonen
Ter gelegenheid van de door Sander Jo-
nen recent behaalde tweede wereldtitel
in het artistiek, was er op vrijdag 3 juni
een receptie in zijn eigen biljartcentrum
Osdorp. Het bestuur van de Vereniging
Carambole van de KNBB was ver-
tegenwoordigd door Bennie Deegens,
Evert Hulleman en Cees Benschop.
Deegens had voor Jonen een verrassing
in petto. Sander Jonen kreeg van hem
een Waarderingsspeld KNBB, een van
de eerste die werden uitgereikt. Het be-
stuurslid benadrukte nog eens dat ar-
tistiek een speerpunt is van de Vereni-
ging Carambole.

Sander Jonen tijdens WK artistiek.
Foto: Erik Vervliet, België.

Seizoen 2011-2012

Kalender 
biljart Artistiek
Plaats Klasse Datum
Sint-Oedenrode ere 9-11 september 2011
Welberg ere 7-9 oktober 2011
Almelo ere 18-20 november 2011
Vlaardingen 1e 14-15 januari 2012
Warmenhuizen 1e 11-12 februari 2012
Tegelen 1e 10-11 maart 2012
Haarlo Masters ere 23-25 maart 2012
Overdinkel NK 1e 14-15 april 2012
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Europees kampioenschap jeugdteams

BC Gelre struikelt in Woubrugge
over Tsjechië

BC Gelre. Foto: Udo Hagenus.
Tijdens het Europees kampioenschap
voor jeugdteams heeft Nederland een
tweede en een vierde plaats behaald.
BC Gelre, dat groepswinnaar werd in
poule A, was in de finale niet opgewas-
sen tegen het Tsjechische Ponetovice.
Gert Jan Veldhuizen wist tegen Adam
Kozak wel overtuigend zijn partij in drie
beurten te winnen. Tom Hagenus en Je-
an Paul Schipper verloren respectieve-
lijk van Ondrej Hosek en Adam Baca. 
JBV Tilburg eindigde in poulefase op de
tweede plaats en speelde tegen het
Franse Tergnier voor een podiumplaats.
Jim van der Zalm was kansloos tegen
Kévin Perrotin en Raymon van Heumen
kreeg maar drie kansen van Jessy Mail-

lard. Ook Ivo Vastré moest zijn partij af-
geven. Guilliaume Hourrier was te sterk
voor hem. België, dat met BC op De
Meir en KBC Zanzibar was vertegen-
woordigd werd zesde en zevende. 
Tsjechië moest zijn partij afgeven. Guil-
liaume Hourrier was te sterk voor hem. 

Eindstand
1.  BC Ponetovice Tsjechië
2.  BC Gelre Nederland
3.  BC Tergnier Frankrijk
4.  JBV Tilburg Nederland
5.  DBC Bochum Duitsland
6.  BC Op de Meir België
7.  KBC Zanzibar België
8.  Wiesselburg Oostenrijk

Van 9 t/m 27 augustus 2011

Rooise driebanden Kermistoernooi
naar Wapen van Eerschot
Nadat 7 jaar achter elkaar Oud Rooi het decor was voor het Rooise drie-
banden Kermistoernooi, heeft de organisatie besloten de achtste editie dit
jaar in Het Wapen van Eerschot aan Mgr. Bekkersplein 2, ook in Sint-Oe-
denrode, te gaan spelen. Het evenement staat bekend als goed georgani-
seerd en gezellig met volop publieke belangstelling en vindt plaats vlak
voor de Rooise kermis. De speelperiode loopt vanaf dinsdag 9 augustus tot
en met zaterdag 27 augustus. 

Prijzenpot € 1.300,00
Dit keer wordt gestreefd naar 120 deel-
nemers, de overige kenmerken blijven
gehandhaafd. Dit betekent dat in de
eerste drie ronden gespeeld wordt in
poules van 5 spelers, waarbij telkens de
nummers 1 en 2 overgaan naar de vol-
gende ronde. De laatste 15 deelnemers
spelen op de finaledag in poules van 5.
De winnaars van deze drie poules, aan-
gevuld met de beste nummer 2, spelen
de halve en/of de hele finale.
De winnaar kan rekenen op € 500,-,
nummer 2 op € 300,-, nummer 3 op
€ 200,-, nummer 4 op € 100,-, nummer
5 en 6 op € 50,-. De kortste partij en
hoogste serie ontvangen ieder € 50,-
De eerste ronde is er elke dag een pech-
prijs voor de beste nummer 3.
De finalisten van vorig jaar waren Mo-
nique van Hamond en Willy Smetsers,
waarbij  laatstgenoemde aan het lang-
ste eind trok. Gezien het feit dat dit keer
de finales op een zaterdag gespeeld
worden, probeert  de organisatie na af-
loop, als slotakkoord nog voor een ver-
rassing te zorgen.  

Driepuntensysteem
Gespeeld wordt op de kleine tafel in
een driepuntensysteem. Dat wil zeggen
winnen 2 punten en gelijkspel 1 punt.
Maar haalt men een moyennepercenta-
ge van minimaal 100% dan krijgt men
1 punt extra ondanks winst of verlies.
De partijlengte wordt berekend over het
maximum aantal beurten van 25 waar-
bij wordt uitgegaan van de intervalta-
bellen van de Koninklijke Nederlandse
Biljartbond. Dit geldt ook voor de
matchtafelmoyennes. De intervaltabel
die toegepast wordt voor spelers met

een libremoyenne is aan de praktijk ge-
toetst en met meer tussenstappen aan
de driebandentabellen gekoppeld.

Moyennegrenzen 
Minimaal te maken caramboles be-
draagt 9. Moyennegrenzen driebanden
kleine tafel tot 1,200. Grote tafel tot
0,850. 

Aanmelden
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,-. De in-
schrijving gaat in volgorde van aanmel-
ding via een inschrijfformulier of via
mailadres: corvanalphen@upcmail.nl.
Deelnemers van de afgelopen 2 jaar
krijgen automatisch een inschrijfformu-
lier thuis. Ook als u de organisatie belt,
krijgt u een kompleet informatiepakket
met antwoordenveloppe thuisgestuurd.
Voor vragen kunt u uiteraard ook bij de
organisatie terecht die in handen is van
Cor van Alphen 0413-490832 en 06-
25384992, en  Pieter Hulsen 0413-
474775.  

Demonstraties, clinics en les

BiljartPoint lanceert boekingskantoor
Een wereldkampioen ontvangen in je eigen lokaal? Op je eigen tafel de
meest spectaculaire patronen en partijen gespeeld zien worden? Of ge-
traind worden door een speler die 300.00 moyenne libre speelt... alge-
meen... op een matchtafel? 
BiljartPoint lanceert een boekingskan-
toor waar topspelers geboekt kunnen
worden voor biljartdemonstraties, cli-
nics of les. Erg leuk voor een verjaardag
of jubileum. Voor de serieuze speler zijn
clinics (in een klein gezelschap les) of
privélessen een goede keuze. 
Onder anderen de volgende spelers
zijn op dit moment te boeken:

Dick Jaspers
Nederlands beste biljarter, meervoudig
wereldkampioen driebanden en num-
mer 1 van de wereld. Dick kan in alle
spelsoorten uit de voeten op het hoogste
niveau en verzorgt prachtige demon-
straties. Een clinic of les is ook zeker
een aanrader vanwege zijn technisch
hoogstaand spel.

Sander Jonen
Kersvers wereldkampioen artistiek bil-
jarten geeft een demonstratie waar nog
lang over nagepraat zal worden. Er is
meer mogelijk op de tafel dan u voor
mogelijk houdt, ook in een versie waar-
bij uw biljart in goede staat blijft.  

Ad Koorevaar
Bekwaam in alle spelsoorten op het
hoogste niveau en maakt van een boe-
king een unieke gebeurtenis. Multi ta-
lent Ad is namelijk ook zanger en kan,
al dan niet in combinatie met biljart, uw
evenement muzikaal invullen.
En wat dacht u van Jean van Erp (The
Iceman) of supertalent Raymund Swertz,
carambolekanon René Luijsterburg, Da-

ve Christiani, René Tull, Therese Klom-
penhouwer, Erik Vijverberg of Harrie
van den Boogaard? 
Voor meer informatie over spelers en
boekingen, bezoek onze website via
http://www.biljartpoint.nl onder de
knop Boekingskantoor. 

Aanmelden spelers
Dit kantoor behartigt de belangen van
de spelers. We willen spelers ontzorgen
zodat ze zich op de sportieve prestaties
kunnen richten. Vaak worden voor-
waarden en afspraken bij een boeking
vergeten. 
Spelers die zich willen aansluiten, kun-
nen zich via de website aanmelden of
via aanmelden@biljartpoint.nl. 

In Memoriam Marko Dedecker
Op 24 mei jl. is oud RPC-speler Marko
Dedecker op 38e jarige leeftijd overleden.
De ziekte waar hij sinds lange tijd aan leed
is hem uiteindelijke fataal geworden.
Marko heeft een aantal seizoenen lang en-
thousiast en fanatiek gespeeld binnen de
RPC competitie en was vaak te vinden in zijn
thuishonk in Snooker en Poolcentrum Woen-
sel.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel
sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Het bestuur van de Regionale Pool Competitie
SPC Woensel, personeel en leden

District Midden-Brabant

Mitchel Schilders 
kampioen in Oosterhout
Mitchel Schilders van biljartvereniging
B.S.V. is in Oosterhout met een maxi-
male score kampioen geworden in de
tweede klasse driebanden klein. Schil-
ders zette al zijn partijen in winst om en
kwam tot een algemeen gemiddelde
van 0.504.
Naam Vereniging Pnt. Moy HS
1. Mitchel Schilders B.S.V. 10 0,504 4
2. Sjaak Geerts ’t Rijens Vat 7 0,469 4
3. Wesley Verhagen I.V.O. 6 0,527 6
4. Mark Pijnenburg V.O.O. 3 0,494 4
5. Ruben Widdershoven B.S.V. 3 0,504 4
6. Anton Smulders ‘t Vaartje 1 0,4 3

Goedkoper dan gratis kan niet
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Biljartlift Segeren krijgt met 
Billevator nieuwe naam

Ruimtegebrek gaat ook aan de horeca niet voorbij. Dikwijls is het moeilijk een
keuze te maken om het hoogste rendement uit de beschikbare vierkante me-
ters te halen. In het verleden heeft een aantal horecaondernemers meer ruim-
te gecreëerd door het biljart af te stoten. Later bleek dat voor velen een ver-
keerde beslissing. Een biljart schept namelijk al meer dan honderd jaar een
binding. Segeren Metaalwerken in Made kan hiervoor met hun biljartlift de
juiste oplossing bieden.

Zonder enige afwijking staat het biljart speelklaar. 

In een tijdsbestek van vier en een halve minuut brengt de lift een speelklaar biljart naar boven.

Het professionele computergestuurde laserproductieproces staat
garant voor uiterste precisie.

Zeven jaar geleden startte Segeren Metaalwerken in het Bra-
bantse Made met de productie van biljartliften. Na deze suc-
cesvolle periode vindt men het tijd voor de lancering van een
eigen merknaam. Na enig brainstormen kwam men op de
samenvoeging van de Engelse term voor biljart en lift: Bille-
vator. Een naam waar je meer dan één keer naar kijkt en ook
nog even bij stil blijft staan om deze goed in je op te nemen. 

De Billevator wordt geproduceerd met gegarandeerd 100
procent stabiliteit.  Het professionele computergestuurde la-
serproductieproces staat garant voor uiterste precisie. De vier
robuuste schroefspindels zorgen ervoor, dat het biljart in de
gebruiksstand zonder enige afwijking altijd weer waterpas
staat. Met veel enthousiasme demonstreert mededirecteur Ad
Segeren dan ook hoe de lift in een tijdsbestek van vier en een
halve minuut van onder een vlakke vloer een speelklaar biljart
tevoorschijn tovert. “Wij staan garant voor ons product en bie-
den dan ook een volledig programma. Naast ontwerpen, pro-
duceren en verkopen, monteren we de lift ter plaatse. Daar-
naast leveren we een geen gezeur garantie”.
Natuurlijk kan voor de lift ook een onderhoudscontract wor-
den afgesloten. De Billevator is geschikt voor de standaard
pool- en caramboletafels. Een groot voordeel is, dat iedereen
de lift kan bedienen. Eén druk op de knop is voldoende. Wan-
neer men na gebruik het biljart weer laat zakken, sluit de
vloer automatisch en kan deze bijvoorbeeld zelfs als dans-
vloer gebruikt worden. Behalve tegels is iedere vloerafwer-
king mogelijk ” beaamt Ad Segeren. Ook voor de levensduur
van het biljart is een goede biljartlift bevorderlijk. Zo hoeft
men niet meer met het biljart te slepen en het telkens weer wa-
terpas zetten behoort ook tot het verleden. 
“In de afgelopen zeven jaar hebben wij geen enkele klacht
over onze biljartliften ontvangen” vult Ad Segeren aan. Het
mag duidelijk zijn, dat een biljartlift van Segeren een juiste in-
vestering voor de toekomst is.
Voor meer informatie: Segeren metaalwerken, 
ad.segeren@segeren.nl of 0162 652550.

Biljartlift Segeren krijgt met 
Billevator nieuwe naam

Wanneer men na gebruik het biljart weer laat zakken, sluit de vloer automatisch.
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Belgische biljartwereld erg ingenomen
met komst van biljartkrant

e-mail: bart.van.reeth2@telenet.be. En
Jan Staff, tel.: +32 497 859021
e-mail: staff.jan@gmail.com

See wint daarmee de grootst poolprijs van het jaar $ 60.000

Huidji See wereldkampioen 
10-ball poolbiljart

De Nederlandse poolbiljarter Huidji See heeft in Manilla, Filippijnen voor
een stunt gezorgd. See won met 11-8 de finale van het WK 10-ball van de
Chinees Fu Jianbo. See pakt naast de wereldtitel ook een cheque van
$ 60.000. Een prachtig resultaat voor deze sympathieke Nederlander, die
hiermee definitief uit de schaduw van zijn landgenoten Niels Feijen en Nick
van den Berg stapt.
Zaterdagnacht om 03.00 begon Huidji
See aan het laatste deel van z'n onge-
looflijke reis naar de wereldtitel. Hij
won met 9-6 van de Japanner Yukio
Akakariyama en dus mocht hij aantre-
den tegen de Chinees Jianbo Fu. Deze
Fu won in het verleden al eens de Inter-
national Challenge of Champions en
twee keer de World Cup of Pool. Fu
was uiteraard favoriet, waardoor See
niets te verliezen had en vrij kon spelen.
De finale, race naar de 11, werd ge-
kenmerkt door het snelle, aanvallende
spel van beide spelers. See is al een
rappe poolbiljarter, maar Fu leek qua
snelheid nog een tandje hoger te scha-
kelen. Huidji See kwam snel op voor-
sprong en leek op weg zonder veel pro-
blemen de eindstreep te halen. Bij een
7-3 voorsprong zag Fu echter ineens het
licht. Hij ging nog sneller spelen en
maakte nauwelijks fouten en kwam in
recordtempo terug tot 7-6. Na een mis-

lukt jumpshot maakte See koeltjes 8-6,
maar het volgende frame was het op-
nieuw Fu die zich niets leek aan te trek-
ken van de spannende stand: 8-7. Een
inschattingsfout en slechte safety van Fu
bracht See terug aan tafel, die de tafel
vakkundig leegde: 9-7.
Na een slechte safety rende Fu de tafel
weer rond en clearde een moeilijk rack
alsof het een huistoernooitje was, maar
nog steeds stond "Hooch" voor: 9-8. Fu
brak, lag moeilijk voor de eerste bal, en
kwam lichtelijk uit positie op de 2-ball.
Hij dacht voor zijn doen lang na, en be-
sloot een safety te spelen. Weer was
een ball-in-hand het gevolg. Steeds als
Fu langer dan 3 seconden nadacht,
ging het mis voor de Chinees.
Een makkelijk rack voor Huidje See was
het gevolg, die hij met precisie uit-
schoot: 10-8 en "on the hill".Bondsco-
ach Johan Ruysink schoof zenuwachtig
op zijn stoel heen en weer, maar See

PH Tourism Secretary Alberto Lim congratulates 2011 World 10-Ball Champion
Huidji See. Foto: RayaSports Makati.

Sinds bekend is ge-
worden dat Vlaan-
deren een eigen
editie van De Bil-
jart Ballen krijgt,
wordt de Neder-
landse versie al erg
goed gelezen. Ge-
zien de vele posi-
tieve reacties, zien
onze zuiderburen
de komst van het
blad als een aan-
winst voor de Belgi-
sche biljartwereld.
Zeker wanneer met
ingang van het
nieuwe seizoen het
blad gratis in alle
KBBB locaties gra-
tis verkrijgbaar is.
Ook met de B.T.S.
(voorheen VES)
zijn de contacten
optimaal en is een
vruchtbare samen-
werking overeen
gekomen. Kortom,
men ziet vol ver-
wachting uit naar
de eerste Vlaamse
editie. 
De contactpersonen voor Vlaanderen zijn:
Bart van Reeth, tel.: + 32 485 286593

leek onaangedaan en mocht aanleggen
om het toernooi op z'n naam te schrij-
ven. Echter, een droge break leverde
weer een kans voor Fu op, die besloot
voor een allesbeslissende crossbank te
gaan. Hij faalde, en See had nog ze-
ven ballen te gaan. Met een mooi ritme
leegde hij de tafel en werd wereldkam-
pioen 10-ball 2011.
Bondscoach Johan Ruysink: “Dit is on-
gelooflijk. WPA voorzitter Ian Anders-
son noemde het al het sterkste WK ooit
en dat was het ook. Dit is nog nauwe-
lijks te bevatten. We zullen druk zijn met
interviews want hier in de Filippijnen is

dit groot nieuws. We weten al een tijdje
dat Hooch veel talent heeft maar het
kwam er maar niet uit. Ik zal de terug-
reis nodig hebben om dit goed te ana-
lyseren maar wat een opsteker voor het
Nederlands poolbiljart! Hooch heeft
zich in dit werelddeel onsterfelijk ge-
maakt door deze topprestatie. Hij heeft
sterk gespeeld met een goede focus en
dan kunnen er mooie dingen gebeu-
ren.”
Voor meer informatie: 
Uitslagen: http://www.wpapool.com/
scoreuploads/27/Result.PDF
of http://www.rayasports.com/

Nieuw Poolcafé in Rotterdam Delfshaven

Sinds maart 2010 is Nederland met Poolcafé Delfshaven in Rotterdam een
sportgelegenheid rijker. In het korte bestaan van Poolcafé Delfshaven heb-
ben daar al een aantal grote toernooien plaats gevonden, zoals het NK
voor teams in 2010, het NK Jeugd in 2011 en diverse rankings. Daarnaast
worden, naast het wekelijkse huistoernooi en beginnerstoernooi, regelma-
tig grote toernooien georganiseerd.

Poolcafé Delfshaven ligt in een prachtig
en uniek stukje Rotterdam: Historisch
Delfshaven. Het pand is gevestigd in de
voormalige machinefabriek Cupedo
waar in het verleden verschillende pro-
ducten werden gemaakt. De sporen
hiervan zijn nog steeds terug te zien,
door de katrollen aan het plafond, de
oude muur, de grote voordeuren en het
skelet van het pand. In combinatie met
een vernieuwend interieur van Poolcafé
Delfshaven heeft het pand zijn originele
en zeer bijzondere uitstraling behou-
den.  
Naast het aanbod van elf hoogwaardi-
ge Buffalo Pro II pooltafels, een biljartta-
fel en zes dartbanen voor sportief ge-
bruik en het bieden van een uitgaans-
gelegenheid, richt men zich in de mid-
dagen en vooravonden op clinics voor
scholen en bedrijven. De promotie van
de poolsport staat hoog in het vaandel.
Er is gekozen voor een ruime opzet van
de zaal. Er is voldoende ruimte tussen
de tafels, in de meeste gevallen meer
dan 130cm!
Inmiddels is Poolcafé Delfshaven bij re-
creanten, poolers en darters vermaard
om de keuken. Er worden heerlijke ho-
memade hamburgers bereid. De basis
van de hamburger bestaat uit 150
gram 100% mager rundergehakt. Er
zijn inmiddels allerlei variaties ontstaan
zoals de Cheeseburger, Poolcafé Delfs-
haven Hamburger met Brie, Bacon en
gebakken ui, de Mexican Style met ge-
bakken ui, paprika, jalapeñopepers en
Cheddar kaas, en de onvervalste Rot-
terdamburger met Rotterdamse oude
kaas, Bacon en jalapeñopepers. Dit is
alleen maar een greep uit het aanbod!

Hemelvaartnachttoernooi
Na een succesvol Nieuwjaarstoernooi
(51 deelnemers), Jubileumtoernooi (52
deelnemers) werd er op 1 juni een
nachttoernooi georganiseerd. Door de
voorgaande toernooien was de animo
enorm om mee te spelen. Het deelne-
mersveld had een sterke bezetting met
o.a. een paar top 10 spelers uit Neder-

land en België. In totaal startten er 79
dames en heren. 

Uitslagen van de laatste 
16 deelnemers
Marco Teutscher - Wesley Kempeneer 6 – 5
Sahin Sayim - Benjamin Hamburger 1 – 6
Christophe Mariën - Mario Martokarijo 6 – 3
Hoa Nguyen - Wiresh Lalou 6 – 2
Rory van der Wee - Pascal de Smit 3 – 6
Marco Rijthoven -  Dave  Verhoeve  4 – 6
Donnal Tjin A Kwie - Ronald Jaspers 6 – 0
Olivier  van Lotringen - Mo Hakim 1 – 6

Kwartfinales
Marco Teutscher -  Benjamin Hamburger 6 – 5 
Christophe Mariën - Hoa Nguyen 6 – 1
Pascal de Smit - Dave  Verhoeve  2 – 6 
Donnal Tjin A Kwie - Mo Hakim 2 – 6 

Halve Finales
Marco Teutscher -  Christophe Mariën 3 – 6 
Dave  Verhoeve  - Mo Hakim 3 – 6 

Finale
Christophe Mariën - Mo Hakim 4 – 6 

Het was een bijzonder geslaagd en ge-
zellig toernooi. Met een echte Holland –
België finale.

Delfshaven Open
De eigenaren van Poolcafé Delfshaven
Richard en Marie-Jozé van Driel span-
nen zich in om dit jaar nog een Delfs-
haven Open te organiseren. Zij zoeken
nog sponsors. Als dit rond is zal de da-
tum van dit evenement bekend gemaakt
worden. Dat het Delfshaven Open suc-
cesvol wordt, mag blijken uit de toer-
nooien die tot nu toe georganiseerd
zijn.

Voor meer informatie:

Poolcafé Delfshaven 
Aelbrechtskolk 45B 
3025 HB Rotterdam 
Tel. 010 – 4257716
Mail: info@poolcafedelfshaven.nl 
www.poolcafedelfshaven.nl

Mo Hakim en Christophe Mariën. Foto: Yvo van Musscher.

De voorzitter van de KBBB Reginald de Poorter 
is ondertussen een trouwe lezer van De Biljart Ballen. 

Foto: Frank Sanders.
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Vierde divisie driebanden poule 8

DBL Holland Mineraal 4 heeft langste adem 

DBL Holland Mineraal 4 met vlnr: Chris Vink, Martin Fleerkate, Freek Wisseborn,
Bertus Kok en Gerrit Buijs. Foto: Johnny Ligtenberg.

Speelronde 22

DBL Holland Mineraal 4 – De Vrijbuiters
6-2. In deze kampioenswedstrijd gaf
Freek Wisseborn met een moyenne van
0.625 het goede voorbeeld. Martin
Fleerkate en Gerrit Buijs bleven even-
eens aan de goede kant van de score.

De nederlaag van Chris Vink bleef dan
ook zonder gevolgen. Biljartcentrum
Arnhem 6 – HCR Prinsen 2 3-5. John
van Kleef en Chris Lindenhovius deel-
den via 0.566 de buit. Johan Hegh
ging met het kleinst mogelijke verschil
onderuit tegen Jan Eijsink: 19-20.

Tweede divisie driebanden poule 1
Remise brengt Constructor Staalbouw titel
Ribas – Constructor Staalbouw 4-4. De
thuisploeg trad met slechts drie spelers
aan, waardoor het automatisch 0-2
werd. Henk Overmars versloeg Ben
Derks en de 4-4 eindstand betekende
het kampioenschap van Constructor
Staalbouw. Daarmee keert men na een
jaar terug naar de eerste divisie. De suc-
cesvolle formatie, met tussen haakjes het

aantal gespeelde wedstrijden, bestaat
uit: Henk Overmars (16), Henk Lub (19),
Wim Stroet (20), Hans de Jong (1), Hen-
ny Wezenbeek (16) en Marcel Note-
boom (7). Biljartcentrum Osdorp 2 –
Valk Waarland 5-3. Ben Katwijk en Rob
Levering deelden de buit. Met negentien
punten na twintig duels eindigt biljart-
centrum Osdorp in de middenmoot.

Tweede divisie driebanden poule 3

Degradatie Thekes/Derks Optiek
Speelronde 22
Thekes/Derks Optiek – Van Buren
Bouwmaterialen 2-6. In Herpen redde
William Peters in eigen huis de eer
maar dat kon de degradatie niet verhin-
deren. Jan Roelofs 0.903 boog voor de
1.290 van John Schollink, kopman van
de kampioensformatie. CV Tuning –
Zwiers Grootkeukenservice 0-8. Micha

van Bochem trof met Riny Zwiers 0.975
de sterkste opponent. De Veemarkt –
Wapen van Eerschot 5-3. Hans Jurgen
Kühl won ondanks de serie van elf van
Erwin Kivits. Biljartcentrum Arnhem –
P. Kaal BV aannemersbedrijf 4-4. René
Gerrits realiseerde een gemiddelde van
1.025, terwijl Joost van Baal namens
de gasten 1.060 behaalde. 

Derde divisie driebanden poule 1
Biljartcentrum Osdorp 3 middenmoter
Biljartcentrum Osdorp 3 – Café de
Kuip 2-6. Richard van der Erf bleef San-
der van Haaren met het kleinst moge-
lijke verschil de baas. Henk Meijer
volgde tegen Anton Brouwer het omge-
keerde scenario: 29-30 (39). Bij de be-
zoekers maakte Gert Glazemaker een
serie van zeven. Met 20 uit 22 eindig-
de biljartcentrum Osdorp 3 in de

middenmoot. Het Hart van Lisse –
Hairstyling Peter Borst 3-5. Freek Otten-
hof en Ab Kolk boekten benauwde ze-
ges. Wim van Westrop, reeks van ze-
ven, kwam tot een puntendeling terwijl
Gertjan Rayer ondanks 0.723 één ca-
rambole te weinig produceerde. Borst
finishte met 23 punten net boven
biljartcentrum Osdorp 3. 

Eerste divisie driebanden poule 1

Sanders Vloerenshop verslaat
Aardexpress BV/Thekes
Speelronde 22
Sanders Vloerenshop – Aardexpress
BV/Thekes 6-2. In biljartcentrum Osdorp
te Amsterdam was de kortste partij voor
Dick van Uum die Ton de Keijzer met 45-
36 na 39 beurten versloeg. W. van der
Sanden – BC Capelle/TMS Int. 6-2. Tom

Paris redde de eer in De Vrachtkar te
Reusel door Johan Claessen met 27-45
na 37 pogingen voor te blijven en dat le-
verde een moyenne van 1.216 op. Duo-
trans Spec. Transport – De Vrachtkar 2
6-2. Kopman Ronny Lindemann liet met
1.323 zien waartoe hij in staat is.   

Waalwijk na Crystal Kelly 
biljartstad zonder topbiljart

Met coryfeeën als Henny de Ruiter, Rini van Bracht, Wim van Cromvoirt en
de afgelopen veertien jaar Crystal Kelly, staat Waalwijk wereldwijd be-
kend als roemrijke biljartstad. Nadat Frédéric Caudron, Frans van Kuyk,
Raimond Burgman en Raymond Ceulemans op zondag 8 mei voor de laat-
ste keer hun keu in Castle City hadden opgeborgen leeft het fenomeen
biljartstad voorlopig alleen nog in de geschiedenisboeken voort. 

Met een 8-0 overwinning op Garage
Verbrugge werd de laatste competitie-
wedstrijd van Crystal Kelly in thuisha-

ven Castle City afgesloten. Het einde
van Crystal Kelly betekent tevens het
einde van topbiljarten in Waalwijk.
Voor de biljartliefhebbers was de hul-
diging van RKC, enkele uren later, een
schrale troost. De absolute wereldtop
heeft afscheid genomen van Waalwijk.
Crystal Kelly mag volgens teamleider
Carel Okhuyzen wel terugzien op
veertien fantastische jaren. Zo werd de
formatie in 2004 en 2007 eerste in de
eredivisie en werd in 2003 en 2004
de europacup voor driebandenteams
veroverd. De nationale driebandenbe-
ker werd maar liefst vijf keer op de ere-
lijst bijgeschreven (2000, 2002,
2004, 2005 en 2006). “Het waren
schitterende jaren, waarbij nagenoeg
geen wanklank te horen was. We had-
den veel trouwe supporters en speel-
den veelal voor een volle zaal op ge-
weldig materiaal. Wimke (Wim van
Cromvoirt) had altijd alles goed voor
elkaar. Daar kunnen we met plezier op
terugzien. Maar we zijn Wim en Ina
wel kwijt. Ook bij mij thuis aan de
Kinsbergenlaan in Hilversum zal het
stil worden” aldus een enigszins geë-
motioneerde Okhuyzen. 
De spelers zijn ieder hun eigen weg
gegaan en hebben voor het nieuwe
seizoen elders onderdak gevonden.

Zowel de spelers van Crystal Kelly, het arbitercorps, teamleider Carel Okhuyzen
als Wim en Ina van Cromvoirt mogen terugzien op een geweldige en succesvol-
le periode. Foto Harry van Nijlen.

Raymond Ceulemans 
kampioen in punten verzamelen

Raymond Ceulemans

Nadat de laatste wedstrijden van het
seizoen in de eredivisie driebanden zijn

gespeeld komen we tot de conclusie dat
Raymond Ceulemans de meest produc-
tieve speler is geworden. De 73-jarige
Vlaming heeft in de door hem 22 ge-
speelde partijen 36 punten voor zijn
team Crystal Kelly verzameld. Dat is er
één meer dan zijn landgenoot Peter de
Backer van Delta/Fast Bouwservice, die
35 punten wist te behalen. Ook de
prestatie van Martin Horn mag ge-
noemd worden, hij kwam voor Van
Donge & De Roo achttien keer in actie
en bracht zijn totaal op 34 punten.
Nu Crystal Kelly ophoudt te bestaan, is
Ceulemans een twee jarige verbintenis
aan gegaan met Martens Cleaning
(voorheen Garage Verbrugge). Bij De
Vroone in het Zeeuwse Kapelle is men
erg ingenomen met de komst van de
nestor. 
Meerten Dallinga, voorzitter van de
overkoepelende stichting hierover: "Wij
zijn heel tevreden met zijn komst. We
hebben nu in Sluiskil met Caudron en in
Kapelle met Ceulemans twee visitekaar-
tjes om U tegen te zeggen.”

Driebanden

Ad Koorevaar
zoekt team

Aangezien Ad Koorevaar komend sei-
zoen niet meer in de eredivisie drieban-
den bij Van Donge & De Roo speelt, is
hij beschikbaar voor een nieuw team.
Hij is bereikbaar via adkoorevaar@
12move.nl en 06-21515897.  
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Goedkoper dan gratis kan niet

Al uw biljartartikelen met het gemak van thuiswinkelen

www.genoegkeus-shop.nl

Tweede Elite Grand Prix in Vlaardingen

Jean van Erp laat opponenten achter zich
Tijdens de tweede Elite Grand Prix in Vlaardingen maakte Jean van Erp in
de poulefase een matige start en kon ten koste van Glenn Hofman moei-
zaam een tweede plaats bereiken. Deze tweede plaats leverde hem wel
een plaats op in de achtste finales. Die plaats wist Van Erp optimaal te be-
nutten.

Ruud Hölscher werd als winnaar van
poule B voor deze eerste finaleronde
aan Van Erp gekoppeld en moest de
Brabander voor laten gaan. Dick Jas-
pers versloeg geheel volgens de ver-
wachtingen Wilco van Wijk en Jan Ar-
nouts rekende af met Barry van Beers.
Dave van Geel was niet opgewassen te-
gen Jeffrey Jorissen en Harrie van de
Ven moest buigen voor Jean-Paul de
Bruin. Door de winst van Ad Koorevaar

op Sander Jonen was Van Donge & De
Roo met alle drie de Nederlandse spe-
lers vertegenwoordigd. Herman Slikker
won van Wim van de Berg en Huub
Wilkowski schakelde Frans van Schaik
uit.

Sterk slot Jean van Erp
Tijdens de kwartfinales kwamen Dick
Jaspers met 1.923 tegen Jan Arnouts en
Jean van Erp (2.000)  tegen Jeffrey Jo-
rissen sterk naar voren. Ad Koorevaar
elimineerde Huub Wilkowski en Her-
man Slikker stuurde Jean Paul de Bruijn
terug naar Hulst. 
Voor de halve eindstrijd kwamen Jas-
pers en Van Erp tegen elkaar uit. Een
prachtig duel, waar Jean van Erp weer
tot 2.000 kwam en zich met 50-42 ver-
zekerde van een finaleplaats. Herman
Slikker vond zijn Waterloo in Ad Koore-
vaar en ging met 13-50 uit 28 kopje on-
der. 
In de finalepartij kwam Jean van Erp
niet echt in de problemen en hield Koo-
revaar op gepaste afstand. Met weer
2.000 trok hij aan het langste eind en
kon de armen in de lucht steken.

Jean van Erp

Van 16 t/m 19 juni in Portugal

Wereldkampioen Sanchez 
via wildcard naar EK driebanden

Daniël Sanchez.

Het scheelde niet veel of het Europees
kampioenschap driebanden in het Por-
tugese Porto was op 16 juni van start
gegaan zonder heersend wereldkampi-
oen Daniël Sanchez. De Spanjaard die
de elfde plaats bezet op de Europese
ranglijst kon op basis daarvan geen
aanspraak maken op deelname. De
Spaanse biljartbond had nationaal
kampioen Antonio Ortiz Torrent als af-
gevaardigde naar voor geschoven,
waardoor Sanchez buiten het deelne-
mersveld dreigde te vallen. 
Organisator Jorge Fernandes Alipio
was daar niet gelukkig mee en kon dit
naar zijn zeggen niet verantwoorden
ten opzichte van sponsors en televisie

en overige media. Er gingen zelfs stem-
men op om het toernooi dan maar af te
blazen. Op het laatst is men toch tot een
oplossing gekomen en is de wildcard
van de organisatie, die eerst aan de
Portugees Rui Manuel Costa was gege-
ven, naar drievoudig wereldkampioen
Sanchez gegaan. 

Nederlandse en 
Belgische deelnemers
Dick Jaspers voert als Europees kampi-
oen de deelnemerslijst aan, Raimond
Burgman staat als tweede vermeld. Als
derde Nederlander volgt Jean van Erp
op plaats 25. Met Peter de Backer, Ed-
dy Merckx, Frédéric Caudron en Jozef
Philipoom is België met vier spelers ver-
tegenwoordigd. Volgens de reglemen-
ten van de CEB worden er 22 spelers
door hun land aangewezen en krijgt de
organisatie de mogelijkheid een wild-
card uit te geven. De heersend Euro-
pees kampioen wordt als eerste ge-
plaatst. De overige spelers worden op
basis van de CEB ranking toegevoegd.

Kampioenen in biljartcentrum Osdorp

Hanny Wouterse. Foto: Sander Jonen.

Gewestelijke finales dames
Naam District Pnt Gem
01. Hanny Wouterse Betuwe/Veenendaal 8 1.03
02. Ria Boogaard Amsterdam 8 1.32
03. Anneke Groenewoud Eem en Flevoland 6 1.69
04. Ans Schouten Amsterdam 6 1.20
05. Hanneke Maas Eem en Flevoland 8 2.15
06. Julia Cordes Betuwe/Veenendaal 6 1.46
07. Helen Koelink Het Sticht 6 1.61
08. Dicky Mooy Betuwe/Veenendaal 4 0.49
09. Wendy de Bie Het Sticht 6 0.75
10. Truus Wagenaar Amsterdam 4 0.88

Kampioenschap van 
Amsterdam driebanden groot
Naam Pnt Gem
01. F. van Schaik 10 1.218
02. S. Jonen 8 1.016
03. R. v.d. Erf 8 0.603
04. J. Doodeman 4 0.519
05. B. Veldman 6 0.590
06. T. v.d. Luytgaarden 4 0.588
07. F. Ottenhof 2 0.524
08. W. Westrop 2 0.495
09. D. Brink 2 0.529
10. P. Lammerts 2 0.462
11. J. Kruikemeier 0 0.348
12. R. v. Hetten 0 0.429

Foto: Sander Jonen.

Rapiditas gewestelijk kampioen C2

Frans van Schaik. Foto: Frank Sanders. 

O.O.O.gewestelijk kampioen B1

Foto: Sander Jonen.



De Biljart Ballen, 15e jaargang, juni 2011 pagina 18

Vierde divisie driebanden poule 4

Thekes Herpen 6 verliest cruciale wedstrijd
In de laatste speelronde van de vierde
divisie driebanden poule 4 kwam Eek-
hoorn 5 in de thuiswedstrijd tegen Ros-
malen/De Hazelaar 3 tot een 8-0 over-
winning. Ad Hordijk Bilj. Art. 2 verloor
met 2-6 van ’t Rijens Vat. Gerrit de Heer
speelde voor de gasten 0.757. Eek-
hoorn 8 en BC Amerzoden deelden in
Oosterhout de buit, het werd 4-4. Han-
ny Hultermans blonk uit, door in 32
beurten met Wim Wijnstekers af te re-
kenen. Café de Uitspanning 2 kreeg

medetitelkandidaat Thekes Herpen 6
op bezoek. Het werd gezien de 8-0
eindstand een kansloze missie voor de
bezoekers. Voor de gastheren reden
om het kampioensfeest te vieren. The-
kes Herpen moet dus genoegen met
een tweede plaats. Rosmalen/De Ha-
zelaar 6 sloot het competitieavontuur
tegen De Maasstad af met een 2-6 ver-
lies. Gert Swinkels redde het aanzien
door in 31 beurten Jos Mathot opzij te
zetten.

Tweede divisie driebanden poule 4

Van Oort Tentenverhuur sluit de rij
Speelronde 22
Van Oort Tentenverhuur speelde gelijk
tegen HET VvE Beheer, maar kon hier-
mee niet voorkomen als hekkensluiter
de competitie te beëindigen. Winst was
er voor Erwin Hens en René van den Bo-
gaard. Tussen De Vrachtkar 4 en Burg-
mans-Biljarts.nl bleef het eveneens on-
beslist. Tom Ronge van de thuisclub was
met 0.975 de beste speler. Met 0-8
moest Koerierbedrijf v. Rijsselt op de

knieën voor kampioen BC Tegelen. Lutz
Heller van de Limburgse gasten tekende
voor 1.379. Paul Savelkoul won zijn
achttiende wedstrijd en bleef daarmee
in deze competitie ongeslagen. Van de
negentien partijen speelde hij er één ge-
lijk en zette daarin met 1.250 tevens
zijn beste prestatie neer.
Bojangles/Timmerbedrijf Verhoeven
moest de eer met 2-6 aan J&W Electro-
groep laten en eindigt op de vierde
plaats.Paul Savelkoul

Lutz Heller 1.379.
Foto: Huub Leijendeckers.

Vierde divisie driebanden poule 10

Van den Berg Biljarts/Vazupol 
verschalkt kampioen Ames/De Peel 2 
Speelronde 22
DAB/All Metaal 2 – BC Tegelen 4 4-4.
Martien van Gestel scoorde met 0.500
het beste van iedereen. BC Tegelen 3 –
La Plaza/Gorissen Furniture 6-2. Tom
Smaak sierde zijn 0.581 op met een se-
rie van zeven. Van den Berg Biljarts/Va-
zupol – Ames/De Peel 2 5-3. In 't Oven-
tje te Zeeland leed kampioen Ames/De
Peel 2 in de slotwedstrijd haar eerste
nederlaag. Pedro van de Berg bleek via
0.806 te sterk voor Paul van Rooij. Jaco
van der Ven versloeg Eric Vanderplaet-

sen met het kleinst mogelijke verschil.
Mari Kerkhof speelde remise tegen Ger-
rit van Bakel. Dat betekende voor Van
Bakel van Ames/De Peel 2 pas zijn der-
de verliespunt na 22 partijen en daar-
mee werd hij de meest waardevolle spe-
ler in poule tien van de vierde divisie
driebanden. Overigens was Mari Kerk-
hof degene die deze drie punten van
hem afsnoepte want in de heenwed-
strijd werd het 25-19. Van den Berg Bil-
jarts/Vazupol eindigde de competitie
als nummer twee.

Eerste divisie driebanden poule 2

Kampioen Darten-Biljarten.nl 
sluit in stijl af tegen Melody Amber 

Rob Lamboo van Jumbo Warmond: moyenne 1.406. Foto: Frank Sanders.

Speelronde 22
Darten-Biljarten.nl – Melody Amber 8-0.
Met alle vier spelers van minimaal
1.000 moyenne liet Darten-Biljarten.nl
in billardcafé De Veemarkt te Doetin-
chem nog eens zien dat het niet voor
niets de titel heeft behaald en volgend
seizoen in de eredivisie speelt. René De-
ricks bleek via 1.323 de beste van ie-
dereen. Wim Vredeveldt 1.184, Thor-
sten Frings 1.046 en Stefan Hetzel
1.000 maakten het teamgemiddelde

van 1.125 perfect. Voor Melody Amber
betekende de nederlaag de afsluiting
van een mooie en lange periode omdat
de sponsor ermee stopt. Dallinga.com –
Jumbo Warmond 2-6. Berry Dallinga
1.031 ging onderuit tegen de 1.406
van Rob Lamboo. TOVV.NL/MCR 2 –
Biljartcentrum Osdorp 5-3. Thuisspeler
Tom Persijn haalde uit met 1.500 en se-
rie van tien. Hans de Groot realiseerde
1.184 en bij de bezoekers kwam Jos
Kriekaard tot 1.022.

Vierde divisie driebanden poule 9

Nederlaag deert Vingerhoedmuseum niet
Speelronde 22
Vingerhoedmuseum – Rosmalen/De Ha-
zelaar 5 2-6. In deze kampioenswed-
strijd bleef alleen John Drost aan de
goede kant van de score maar dat was
uiteindelijk wel beslissend omdat beide
teams op dertig punten eindigden. De
partijpunten brachten met 108 om 105
de titel bij Vingerhoedmuseum. Verlies-
partijen van Bertus van den Dikkenberg,
Con van de Haar en Cees Vink deerden
de promovendus dus niet. Bij de gasten
realiseerde Mat Bongarts 0.757 en Ge-

rard Gerrits 0.645. Thekes Herpen 8 –
Van den Berg Biljarts/Vetema 0-8. John
van de Boogaard 0.666, Ruud Sikkers
0.595 en Harry Meulendijks 0.576
kwamen goed voor de dag. Rosma-
len/De Hazelaar 4 – Ulti Print 4-4. Meh-
met Sezer produceerde in eigen huis
0.609. Van den Berk Assurantiën –
Moira 6-2. Edwin van den Boom 0.666
bleef Winfried Smolders 0.622 twee
caramboles voor. Biljartcentrum Arnhem
5 trok zich in de slotfase van de compe-
titie alsnog terug.   

Derde divisie driebanden poule 8

De Mixx blijft ongeslagen
Speelronde 22
BC Tegelen 2 – ASG Service 4-4.
Noud van Haren redde het ondanks
0.820 niet want Hans Vermulst vertrok
met de 0.897 winst. BC Reuver '03 –
De Mixx 4-4. Pierre van Horck behaal-
de 0.909 tegen Piet Smits en dat bete-
kende de tweede achtereenvolgende
en tevens in totaal derde nederlaag
voor de speler van De Mixx. Koen van

den Hombergh bleef Peter van der
Heijden met 0.795 om 0.727 voor. De
beste van iedereen was Christian
Steenbakkers die de 35 caramboles
na 33 beurten bij elkaar tikte en dat le-
verde 1.060 op. Benny Smits zorgde
voor de andere zege van de kampi-
oen. De Geldropse formatie zegevier-
de achttien keer en speelde vier keer
remise.  

Derde divisie driebanden poule 6

Spannende ontknoping brengt 
Rosmalen/De Hazelaar kampioenschap

Speelronde 22
Parkzicht – Rosmalen/De Hazelaar 4-4.
Paul Leermakers versloeg John Kool met
het kleinst mogelijke verschil. Leo van
de Laar bleef namens de gasten even-
eens aan de goede kant van de score.
De nederlagen van Cees Wittens en
Niels Verlouw bleven zonder gevolgen
omdat concurrent 't Ivoor tegen degra-
dant SenS-Software ook niet verder
kwam dan remise. Kopman Peter Stui-
ver moest op afstand in de feestvreugde
van de behaalde titel delen want hij

was op vakantie. SenS-Software –
't Ivoor 4-4. Willy Smetsers en Hans
Gerrits strandden op een totaal van res-
pectievelijk 29 en 27 treffers. De zeges
van Bernhard Legierse en Rob van de
Griendt mochten daardoor niet baten
voor het kampioenschap en de Boxtelse
formatie moest genoegen nemen met de
tweede plaats. De Veemarkt 2 – Thekes
Herpen 7 2-6. Voor de bezoekers reali-
seerde Marinus de Haan een serie van
zeven en Jan Duynhoven kwam tot
0.795.

Vlnr: Niels Verlouw, Cees Wittens, Paul Leermakers en Leo van de Laar. Peter
Stuiver ontbrak wegens vakantie.  
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Driebanden speelweek 10
In de eerste klasse verzamelde Nico
van den Heuvel (De Zwaantjes A) zijn
49 caramboles na 41 beurten en dat le-
verde 1.195 als
moyenne op.
Teammaat Sjef van
den Heuvel boekte
zelfs 1.281 na 41
uit 32. Ivan van
Oosterhout redde
namens HGL de
eer dankzij 25 uit
25. Bij Pomerans
trok Adriaan Adri-
aans de goede lijn
door met 31 tref-
fers na vijfentwin-
tig pogingen. Had
Graat zorgde in klasse twee namens
Neerkandia voor een bijzonder korte
partij met negentien punten na maar ze-
ventien beurten. Gerard Aarts (Steeds
Vooruit) arriveerde na 29 omlopen aan
de eindstreep met een totaal van ne-
gentien. In klasse drie evenaarde Jan
van den Heuvel ('t Turfke) de hoogste se-
rie van zes. In de vierde klasse ook
twee biljarters met een reeks van zes, te
weten Berry Koppens van ONA en
Neerkandia speler Cor van de Schaaf.
Vuurwerk in klasse vijf bij het duel tus-
sen Nooit Gedacht B en Neerkandia. In
de Marma-bar te Liessel hoefde Willie

van de Bekerom maar 26 keer naar het
biljart voor zijn tien caramboles. Zijn
kopman Harrie van de Voort bleek
goed voor elf uit achtentwintig. 

Driebanden speelweek 11
Frank Jonker evenaarde bijna het sei-
zoenrecord met een serie van elf. De
speler van eersteklasser HGL reikte tot
een moyenne van 1.375. In klasse twee
was Andre van Wetten (Internos) na zes-
entwintig beurten bij zijn achttien ca-
ramboles. Jan van den Heuvel van 't
Turfke pakte in de derde klasse uit met
23 treffers na 27 pogingen. Neerkan-
dia had met Cor van de Schaaf in de
vierde klasse een biljarter met zeventien
punten na slechts tweeëntwintig beur-
ten. Namens Vriendenkring arriveerde
Twan van der Heijden na vijfentwintig
pogingen bij de zeventien caramboles.
In klasse vijf leverde Carlo Vervoordel-
donk (Steeds Vooruit) zestien uit achten-
twintig. Rik Pluijm van 't Turfke scoorde
negen uit negenentwintig.   

Driebanden speelweek 12
In de eerste klasse viel Jan Rosmulder
(D’n Anlaup) op met dertig caramboles
na twintig beurten. Teammaat Henny

Rooijmans realiseerde 26 uit 23. Bij De
Zwaantjes A liefst drie spelers met op-
vallende prestaties. Sjef van den Heu-
vel behaalde 41 treffers na 28 pogin-
gen (1.464), Nico van den Heuvel pro-
duceerde 1.361 na 49 uit 36 en Hans
Vermulst scoorde precies 1.000 moy-
enne. In de tweede klasse bleek Ad
Goorts van O en O goed voor vijftien
punten na zevenentwintig beurten. Pa-
trick Manders (Internos) stond na 28
pogingen aan de finish met een totaal
van achttien. Jan Kroezen van ONA
excelleerde in klasse vier met 19 uit
29. De kortste partij was in de vijfde

klasse te bewonde-
ren en daar zal
1.000 gemiddeld
niet zo vaak ge-
beuren. Lambert
van Kol, vierde
man van Nooit
Gedacht A, reali-
seerde dertien ca-
ramboles na even-
eens dertien beur-
ten. Joost Pijpers
van Neerkandia
kwam met vijftien
na vijfentwintig
voor de dag.

Driebanden speelweek 13
Al in de voorlaatste speelweek viel in
klasse vijf de eerste kampioen te be-
wonderen. Voor de derde keer op een
rij ging de titel naar 't Turfke. Met drie-
banden 2010, libre 2010/2011 en
driebanden 2011 werd het A-team van
't Turfke wederom kampioen! Zoals al
jaren het vertrouwde A-team bestaande
uit: Tonnie Bankers, Anton Keunen,
Geert Jan Evers en Piet van de Berk-
mortel en als reserve Mies Martens wist
deze formatie de beker ook nu weer
binnen te slepen. Bij tegenstander
Nooit Gedacht B verzamelde Leo
Derkx negen caramboles na slechts
achttien beurten. Bas Geers van Neer-
kandia boekte met 14 uit 28 eveneens
een gemiddelde van 0.500. In de eer-
ste klasse haalde Martin van de Water
uit met 22 uit 27. Jan van Geffen (Po-
merans) eindigde op 1.000 na 23 uit
23. Bij opponent Vriendenkring reikte
Bart Wilmsen tot 24 uit 23. De Zwaan-

tjes kopman Nico
van den Heuvel
zette 1.289 en se-
rie van elf in de
boeken. Louis
Maas van OVU
gaf in klasse drie
het goede voor-
beeld met 23 tref-
fers na 27 pogin-
gen. Jan van den
Heuvel ('t Turfke)
kwam tot dezelfde
cijfers en maakte
daarbij een reeks
van zeven.   

De Zwaantjes '82 A.

Steeds Vooruit.

ONA.

Speelweek 14
In de slotweek behaalde het A-team van
De Zwaantjes '82 uit Bakel de derde op-
eenvolgende titel in de eerste klasse. Ni-
co van den Heuvel en Johnny van Melis
wonnen bij Vriendenkring, terwijl Ton
van de Baar en Hans Vermulst onderuit
gingen. VIOS bleef bij D’n Anlaup op 4-
4 steken en eindigde één punt achter De
Zwaantjes. Namens D’n Anlaup reali-
seerde Ronald Roozen 21 caramboles
na 27 beurten. Bij Pomerans viel René
Dericks in en dat deed hij met 57 treffers
na 35 pogingen, goed voor een moyen-
ne van 1.628 en serie van elf. Dat was
niet voldoende om de reeks van twaalf
van Nico van den Heuvel te overtreffen.
HGL kopman Frank Jonker bleek goed
voor 33 uit 27. John van den Beuken
(TBK) scoorde 28 uit 28. In klasse twee
ging het kampioenschap naar Steeds
Vooruit dat naaste concurrent Ons Ver-
maak met 6-2 terugwees. Sjef Hik-
spoors, Theo Keij-
sers en VIOS gast-
speler Gerard
Aarts bleven aan
de winnende hand.
De nederlaag van
Tiny Berkers was
dan ook zonder
gevolgen. Namens
HGL haalde Harrie
van Hoof uit met
23 caramboles na
27 beurten. Patrick
Manders zorgde
dit seizoen met 't Turfke A.

Houtse Kampioenschappen 2011 

Triomf Henri Spierings en 
René van Bokhoven in De Karper 

Nadat de poulewedstrijden waren bij het libre nog in de race: Jan van de
Steen, Silvy Slater, Henri Spierings en Ruud van Diepen. Bij het driebanden
betrof het Christian Steenbakkers, René van Bokhoven, Sjaak Rosmulder
en Jos van Aerle. Uiteindelijk wisten Spierings en Van Bokhoven de titels te
grijpen van de Houtse Kampioenschappen in De Karper te Mierlo-Hout. 
In zijn eerste partij tegen Ruud van Die-
pen moest Henri Spierings zijn laatste
elf caramboles nog zien te maken ter-
wijl Van Diepen er nog maar vijf van de
finish was verwijderd. Met series van
vier, vijf en twee kon Henri Spierings de
overwinning toch nog naar zich toe
trekken. In zijn tweede duel tegen Silvy
Slater produceerde hij zijn benodigde
veertig treffers na negentien pogingen.
Door het verlies van Jan van de Steen te-
gen Ruud van Diepen kwam Spierings
met nog één ronde te spelen op twee
punten voorsprong. In zijn slotpartij te-
gen Jan van de Steen wist hij in een
zeer spannende wedstrijd hier even-
eens de volle winst te pakken en zo-
doende het kampioenschap veilig te
stellen.

Driebanden
Ook hier een enerverende strijd. René
van Bokhoven en Christian Steenbak-
kers stonden na twee ronden samen on-
geslagen aan kop. Het kampioenschap
zou dus in een onderling treffen tussen
René en Christian beslist worden. Het
werd een ware thriller met hoogstaand

spel van beide spelers, die er een
prachtige pot van wisten te maken. Uit-
eindelijk was het Van Bokhoven het die
met een moyenne van 0.700 de over-
winning naar zich toe trok en als onge-
slagen kampioen van 2011 gekroond
kon worden.
Zoals gewoonlijk jaarlijks weer blijkt,
was het wederom een zeer spannende
en vooral sportieve finale in beide spels-
oorten. Namens alle deelnemers en de
organisatie spreken wij onze dank uit
voor Patricia, René en het personeel van
café De Karper. Voor het goed verzorg-
de materiaal en de prima verzorging
van drankjes en hapjes. Tekst en foto
met dank aan organisator Harry Vo-
gels. 
Naam Libre Pnt %
1. Henri Spierings 6 100
2. Jan van de Steen 2 96
3. Ruud van Diepen 2 94
4. Silvy Slater 2 88
Naam Driebanden Pnt
1. René van Bokhoven 6
2. Christian Steenbakkers 4
3. Sjaak Rosmulder 2
4. Jos van Aerle 0

Staand vlnr: René van Bokhoven, Christian Steenbakkers, Jos van Aerle en 
Sjaak Rosmulder. Zittend vlnr: Silvy Slater, Jan van de Steen, Ruud van Diepen
en Henri Spierings.

acht voor de hoogste reeks. In klasse
drie eindigden alle duels in remise en
dus was het feest voor OVU, bestaande
uit Louis Maas, Wim Sanders, Piet Ber-
kers en Bart Wijlaars. Maas kwam met
23 uit 28 sterk voor de dag. Jan van den
Heuvel realiseerde namens 't Turfke een
serie van zeven. In de vierde klasse ging
de titel naar ONA. De winst van Wim
Verberne en Jan Kroezen was voldoen-
de, zodat verlies van Berry Koppens en
Johan Verlijsdonk geen kwaad kon. Cor-
né Fransen was niet van de partij. De
eer voor de hoogste serie van zes werd
gedeeld door Berry Koppens, Cor van
de Schaaf en Frans Martens. In de vijfde
klasse was 't Turfke al een week eerder
zeker van de hoofdprijs. Bij Nooit Ge-
dacht B stond Leo Derkx al na 21 pogin-
gen aan de eindstreep met een totaal
van negen. Lambert van Kol (Nooit Ge-
dacht) produceerde in 2011 met zes de
hoogste serie.
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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

BILJARTCENTRUM ARNHEM

VELPERPLEIN 10 - 6811 AG ARNHEM - 026-4455281

ONDER HET REMBRANDT-THEATER
www.biljartcentrumarnhem.nl

BILJARTCENTRUM ARNHEM

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!!!
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Achttiende Landerds Kampioenschap

Willy Heurkens sterke winnaar in
't Oventje te Zeeland
Het 18e Landerds Kampioenschap kreeg een kampioen die het verdiend.
Willy Heurkens uit Reek heeft van begin tot het eind laten zien dat er maar
een iemand dit jaar aanspraak mocht maken op de titel. In de voorrondes
was hij al heer en meester en met een moyenne van 0.413 wist hij van de
A-klasse de overstap te maken naar de hogere B categorie. 

In de halve eindstrijd van de A-groep
liet hij dorpsgenoot Joan van Orsouw
achter zich en in de finale stuitte hij op
Nico van Venrooij, die eveneens een
goed toernooi heeft gespeeld. Maar
ook Van Venrooij moest buigen voor
een ontketende Heurkens. Met 7-5 won
Heurkens deze A-finale en kon zich met
nog drie poulewinnaars op gaan ma-
ken voor het spelen van de halve eind-
strijd om de wisseltrofee. 
In deze halve finale trof hij daarin Peter
van de Linden, niet de eerste de beste
driebander die Landerd te bieden heeft
en winnaar van de D-klasse. Maar ook
Van de Linden kon tegen Willy Heur-
kens geen vuist maken en voordat de
partij goed en wel begonnen was, was
hij alweer afgelopen. In slechts vijftien
beurten had Heurkens zijn twaalf pun-
ten bijeen gespeeld en Peter van de Lin-

den bleef hangen op een totaal van
slechts negen treffers. Het beslissende
duel ging dus tussen Willy Heurkens en
winnaar C-poule Bert Bongers, die in de
halve finale om de Cees Geerts wissel-
trofee met moeite Jan de Louw achter
zich had gehouden. Met slechts één ca-
rambole verschil trok Bongers toen aan
het langste eind. Rond de klok van tien
ging de strijd om de Cees Geerts wissel-
trofee van start. De naamgever van de
trofee en ook het toegestroomde publiek
zag in café 't Oventje te Zeeland een
boeiende partij driebanden en ook nu
weer liet Willy Heurkens zich van zijn
beste kant zien. In de 31e beurt maakte
hij aan alle onzekerheid een eind en liet
zijn twaalfde en laatste carambole van
dit kampioenschap noteren en mocht uit
handen van Cees Geerts de trofee in
ontvangst nemen.

Limburgse finale 

Ladycup voor 
Anja Slomp
Naam Pnt Gem HS
1. Anja Slomp 11 1.01 8
2. Diana Tax 10 1.05 9
3. Lucie Lahaije 9 2.91 26
4. Cindy Op De Broek 8 1.34 14
5. Cisca Suttak 8 1.50 9
6. Elfriede Achten 4 1.48 7
7. Stefanie Valckx 4 0.92 9
8. Chantal Arntz 2 1.25 12

In Sportcentrum Ames te Deurne

Peter van der Heijden en Jack Bierens
winnen 3e Pieter Martens Memorial

Vlnr: Gerrit van Asten, Jac Bierens, Willy Martens, Peter van der Heijden en Pe-
ter van den Heuvel.   

Het derde Pieter Martens Memorial driebandentoernooi kreeg Peter van
der Heijden als winnaar op de matchtafel. Op het kleine biljart bleek Jac
Bierens de beste. Deze Eerselnaar maakte in zeven partijen slechts één ca-
rambole niet. In sportcentrum Ames te Deurne, voor het eerst speellocatie
en de nieuwe thuisbasis van vereniging De Peel, werden vooral op de gro-
te tafel enkele zeer bijzondere prestaties geleverd. In totaal waren er in de
maand mei 42 deelnemers actief.

Nadat de poulewedstrijden afgewik-
keld waren, stond vrijdag 27 mei de fi-
naleavond op het programma met de
beste acht spelers op groot en klein. In
de kwartfinale op de matchtafel scha-
kelde Peter van den Heuvel opponent
Frans van Nunen uit. Eindhovenaar Van
Nunen had eerder in het toernooi op-
zien gebaard door zijn veertien treffers
al na vijf beurten te verzamelen en dat
bracht hem een gemiddelde van 2.800.
Op het andere grote biljart leverde het
duel tussen Piet Smits en Edmond van
de Venne, na de noodzakelijke barra-
ge, winst op voor Van de Venne. Erwin
van den Heuvel bleek met een moyenne
van 1.150 te sterk voor Wil Janssen,
winnaar in 2009.  Peter van der Heij-
den versperde titelverdediger en De
Mixx teammaat Gerben de Greef de
weg dankzij een moyenne van 1.545.
In de halve eindstrijd bleef Peter van
den Heuvel met 16-13 (12) de baas
over zoon Erwin, die een toernooige-
middelde speelde van meer dan 1.100.
Peter van der Heijden werd de andere
finalist door Edmond van de Venne met

17-7 na zeventien pogingen terug te
wijzen. Van de Venne won aansluitend
wel de partij om de derde plek tegen Er-
win van den Heuvel. In de eindstrijd
had Peter van der Heijden na een tac-
tisch steekspel een betere slotfase dan
Peter van den Heuvel. Van der Heijden
uit Geldrop werd in 2011 Nederlands
kampioen driebanden groot tweede
klasse en won met zijn team De Mixx
ook al poule acht van de landelijke der-
de divisie driebanden groot. Piet Blan-
kers uit Hapert kreeg met negen caram-
boles de hoogste serie op zijn naam. 

De kleine tafel
In sportcentrum Ames te Deurne kwam
Jack Bierens bij de laatste acht uit tegen
Ivan van Oosterhout en Bierens haalde
het met 21-17 na 27 beurten. Theo Jon-
kers kwam niet in zijn spel tegen Hans
van Eijk en dat betekende einde toer-
nooi voor hem. Kaderspeler Gerrit van
Asten zette met 0.777 Ronald Roozen
(0.611) opzij. De ontmoeting tussen de
twee verdienstelijk debuterende poolbil-
jarters Tijs van Kessel en Jan Moerker-

ken werd een prooi voor Van Kessel. In
de zeer spannende halve finale tegen
Jack Bierens kreeg Tijs van Kessel enke-
le matchpunten maar onder andere een
klosbal verhinderde succes, ook mede
door het missen van de nastoot. Op de
andere 2.30 tafel versloeg Gerrit van
Asten tegenstander Hans van Eijk. Van
Eijk won aansluitend wel het brons door
Van Kessel achter zich te laten. In de fi-
nale maakte Jack Bierens dertien punten
in zijn laatste tien pogingen en dat was
Van Asten te machtig. Daarmee werd
Jack Bierens de opvolger van Jo Poels,
die nu de groepswedstrijden niet over-
leefde. Voor de hoogste serie van zes te-
kenden: Frank Jonker, Hans van Eijk en
Jack Bierens. Hans van Eijk en Willy
Martens verzorgden de prijsuitreiking

van dit soepel verlopen evenement, dat
volgend jaar een vervolg krijgt.

Actief binnen de RPC

Jan en Simone Mous 
in huwelijksbootje gestapt

Foto: video-foto-service.be.

De eerste tegenstander was Jan Mous,
toen al 8 jaar speelervaring, Eerste divi-
sie RPC en landelijk KNBB speler. Om-
dat Simone een speelkeu te leen kreeg,
totaal niet kon poolen en de spelregels
nog niet kende, werd het een amusante
partij. Jan werd echter afgeleid door het
vrouwelijk schoon. Na een aantal
maanden vond er weer een ontmoeting
plaats op een maandagavond in Snoo-
kertown te Helmond. De woensdag
daaropvolgend was de verkering een
feit. Vanaf 2006 gaan ze jaarlijks met
vrienden naar de Ardennen-Cup in
Luxemburg. Vaste prik: geen kinderen,
alcohol, poolen en een barbecue. Wat
wil je nog meer…. In 2010 heeft Jan, tij-
dens zo’n weekend, Simone ten huwe-
lijk gevraagd. Nu, een jaar later zijn ze
getrouwd. Een fotosessie rond een pool-
tafel in het Snooker- en Poolcentrum
Woensel te Eindhoven mocht hierbij na-
tuurlijk niet ontbreken. De huwelijksreis
gaat na de Ardennencup naar Las Ve-
gas, dit keer zonder poolkeu’s.
Momenteel speelt Jan voor La Caram-

bole in het team Oelewappers. Simone
heeft het afgelopen jaar niet meege-
daan in teamverband, maar zette zich
wel in voor het bestuur van de RPC pool-
vereniging. Nu wordt er hard gewerkt
om een eigen pooltafel thuis op zolder
te realiseren. In de toekomst blijft het
kersverse echtpaar zich inzetten voor de
poolsport, onder andere bij de RPC.
Gezellig poolen met een biertje erbij
en.... natuurlijk is het jaarlijkse uitje
naar de Ardennen-Cup ook dit jaar
weer in hun agenda gepland. Het eve-
nement is van 10-13 juni in Erpeldange. 

Jan en Simone Mous, beiden 30 jaar oud en wonende te Eindhoven, heb-
ben elkaar na 5,5 jaar verkering op 20 mei 2011 het ja-woord gegeven.
Jan heeft veertien jaar poolervaring en Simone komt tot de helft daarvan.
Tijdens een pooltoernooi van de Regionale Pool Competitie (RPC) in Snoo-
kertown Helmond hebben zij elkaar voor het eerst ontmoet. Het was voor
Simone haar allereerste wedstrijd. “Een makkelijke tegenstander!” dat
was haar wens bij de inschrijving. 

www.biljartdivisies.eu
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Eredivisie driebanden 

Jérémy Bury bij debutant 
Van den Broek Biljarts Amsterdam 

Het team dat afgelopen seizoen gepro-
moveerd is naar de eredivisie drieban-
den met de naam Van den Broek Biljarts
Amsterdam heeft zich versterkt met de
Franse topspeler Jérémy Bury (13-6-
1981). Bury zal minimaal 12 wedstrij-
den gaan spelen voor de Amsterdamse
formatie van biljartcentrum Osdorp en
uiteraard fungeert hij als kopman. Op
de World Players Ranking per 27 mei
2011 bezette Jérémy Bury de tiende po-
sitie.  
Het team bestaat nu uit:
1. Jérémy Bury
2. Tonny Carlsen
3. Inwon Kang
4. Haengjik Kim
5. Frans van Schaik
6. Jeffrey Jorissen
7. Therese Klompenhouwer
8. Sander JonenJérémy Bury. Foto: Huguette Heitz.

Voor inschrijvingsvolgorde EK 

Zondag 12 juni play-offs driebanden
dames in Wapen van Eerschot
Op zondag 12 juni vindt in Het Wapen van Eerschot aan Mgr. Bekker-
plein 2 te Sint-Oedenrode de play-offs plaats tbv het komende EK drie-
banden voor dames. Dit Europees kampioenschap wordt van 12-14 au-
gustus georganiseerd in de Franse stad Lille. Titelverdedigster Therese
Klompenhouwer is automatisch geplaatst voor dit EK.
Tijdens de play-offs wordt er gespeeld door vier dames, te weten Anja Wijnen,
Gerrie Geelen, Monique van Hamond en Karina Jetten. De partijlengte is dertig
caramboles. 
Om 12.00 uur treedt Anja Wijnen aan tegen Karina Jetten. Op de andere match-
tafel gaat het duel tussen Gerrie Geelen en Monique van Hamond. De twee win-
naars ontmoeten elkaar om 14.30 uur en op het tweede biljart komen dan de
twee verliezers tegen elkaar uit. Om 17.00 uur vinden dan de resterende twee
wedstrijden plaats. De eindstand wordt opgemaakt door wedstrijdpunten, moy-
enne, hoogste serie en vervolgseries(s).   

In den Sleutel te Deurne
Pinkstertoernooi 43 nadert ontknoping
Met nog één speelweek voor de boeg
lijken er nog drie kanshebbers voor de
titel van het 43e Pinkstertoernooi drie-
banden in Deurne. Op zondag 12 juni
komen alle deelnemers vanaf 13.00 uur
voor de laatste keer in actie. Tot nu toe
baarden Nico en Sjef van den Heuvel
opzien door de veertig caramboles na
respectievelijk 19 en 21 beurten te ver-
zamelen. Plaats van handeling is café In
den Sleutel aan Stationsstraat 8 in Deur-
ne.  

Naam Prtn Pnt Gem HS
01. Nico van den Heuvel 6 10 1.243 8
02. Frank Jonker 5 8 1.195 9
03. Christian Steenbakkers 4 6 1.084 8
04. Ad Heesakkers 6 6 0.951 8
05. Jan Rosmulder 4 4 0.833 6
06. Ad Boeren 5 4 0.881 7
07. Mari van Hout 5 4 0.819 8
08. Hennie van Moorsel 3 2 0.599 5
09. Sjef van den Heuvel 4 2 1.213 6
10. Jan van Geffen 6 2 0.552 5
Toernooigemiddelde: 0.905. 

Eerste divisie driebanden

Van Melis Handelsonderneming
zoekt eerste man
In de eerste divisie driebanden is bij het team van Van Melis Handelsonderne-
ming nog een vacature voor de kopman. Thuisbasis is HCR De Zwaan aan
Dorpsstraat 22 te Bakel. Voor meer informatie kan men terecht bij Johnny van
Melis, telefoon 06-22937854 of Christ van der Heijden 06-10271171. In ver-
band met sluitingsdatum is enige haast geboden. 

Frédéric Caudron schittert tijdens play-offs in Kapelle 

Van Donge & De Roo prolongeert landstitel

Met de huisvesting van de eredivisie
play-offs heeft Dorpshuis De Vroone in
het Zeeuwse Kapelle bewezen een der-
gelijk evenement waardig te zijn. De lof-

uitingen kwamen dan ook niet alleen
van de spelers, arbiters en bezoekers,
maar ook van de organisatie. Een en
ander resulteerde al in speculaties voor

de organisatie van meerdere gelijk-
waardige evenementen. Ook bij de uit-
baters Valentijn Boeren en José van Rijs-
bergen was het enthousiasme groot. De-
ze keer kon men niet in Zeeuws Vlaan-
deren genieten van de wereldtoppers,
maar zoals men dat in Zeeland noemt:
“aan de overkant”.
En het was genieten, een hoogstandje
op biljartgebied met uitstekende presta-
ties en sensationele partijen, de hoge
series en moyennes zijn de stille getui-
gen. Nu de play-offs ter discussie staan,
kan men zich afvragen of deze promo-
tie voor het professionele biljarten aan
het publiek moet worden onthouden. 

HALVE FINALES
Van Donge & De Roo - 
Snellen Recycling 8 – 0
In de openingswedstrijd had Van Don-
ge & De Roo, zoals verwacht, niet veel
moeite met Snellen Recycling. Torbjörn
Blomdahl rekende in 25 omlopen af met
Peter Ceulemans en kwam tot een 50—
29 overwinning. Opvallens was wel,
dat de Zweed elf keer faalde voor hij
voor winst kon tekenen. Dick Jaspers,
die met 50-38 uit 29 Roland Forthomme
voorbleef, sprak van een moeizame
partij. Martin Horn verzamelde tegen
Barry van Beers een reeks van elf en
Jean van Erp trakteerde Harrie van de
Ven op een serie van veertien. De finale
kon Van Donge & De Roo bijna niet
meer ontgaan. 

Crystal Kelly - 
Delta-Fast Bouwservice 6 – 2
Crystal Kelly had met Delta-Fast Bouw-
service een lastiger tegenstander. Toch
werd door de Waalwijkers een 6-2
winst geboekt. Frans van Kuyk verne-
derde Jean Paul de Bruijn in 23 beurten
met 50-24 en Raimond Burgman won
met 50-43 van Peter de Backer. Vervol-
gens werd het publiek getrakteerd op
de ontmoeting tussen de vrienden en
toekomstig teamgenoten Frédéric Cau-
dron en Eddy Leppens. Leppens kreeg
in de negentien pogingen weinig kans
en zag zijn landgenoot via een serie
van dertien een moyenne van 2.631
behalen. Raymond Ceulemans had zijn
handen vol aan Glenn Hofman en ver-
loor uiteindelijk met 47-50. 

Delta-Fast Bouwservice - 
Crystal Kelly 2 – 6
Een dag later stond Delta-Fast Bouw-
service voor een zware opgave, omdat
ook de caramboleverhouding met een
verschil van 56 in hun nadeel stond. Nu
kreeg Raymond Ceulemans zijn revan-
che en stuurde Glenn Hofman in 28 om-
lopen naar de kleedkamer. Jean Paul de
Bruijn, wiens naam tijdens de voorstel-
ling drie keer werd geroepen alvorens
hij ten tonele verscheen, zag Frans van
Kuyk na een flitsende start ( 10-23 uit 9)
plotseling falen. In de volgende twaalf
pogingen kon de Willebrorder slechts
één treffer laten bijschrijven. De Bruijn,
die hiervan niet optimaal wist te profite-
ren, kwam wel terug tot 23-24. Van
Kuyk vond zijn vorm terug en maakte
met ondermeer een serie van vijftien

zijn werk snel af. (30-50). Peter de Bac-
ker kende de Raimond Burgman van
een dag eerder niet meer terug en won
eenvoudig met 50-33. Eddy Leppens
kreeg een nog zwaardere nederlaag te
verwerken dan een dag eerder. Zijn
maatje Frédéric Caudron declasseerde
hem in slechts vijftien beurten met 13-
50. Caudron liet een fraai gemiddelde
van 3.333 noteren. Crystal Kelly dus in
de finale. 

Snellen Recycling - 
Van Donge & De Roo     0 – 8
Eervol ging Snellen Recycling ook in het
tweede treffen met Van Donge & De
Roo ten onder. Barry van Beers was met
33-50 kanloos tegen Martin Horn en
Peter Ceulemans zag Blomdahl met 29-
50 winnen. Harry van de Ven moest Je-
an van Erp met 40-50 voor laten gaan.
Roland Forthomme maakte het voor
Dick Jaspers nog even lastig, maar ver-
loor toch in 30 beurten. 

FINALE
Van Donge & De Roo - 
Crystal Kelly 6 – 2
Met de 6-2 overwinning op Crystal Kel-
ly zette Van Donge & De Roo een be-
langrijke stap naar de zoveelste titel.
Martin Horn had de handen vol aan
Raimond Burgman maar won met 50-
45. Torbjörn Blomdahl trof in Frans van
Kuyk een geduchte tegenstander en ver-
loor in een spannende strijd met 49-50.
Ondanks de serie van tien die Jean van
Erp van Raymond Ceulemans moest in-
casseren bleef de Brabander overeind
en kwam in 30 beurten tot een 50-31
overwinning. Dick Jaspers had de groot-
ste moeite met Frédéric Caudron. Via
een serie van vijftien wist Jaspers de eer-
ste man van de Waalwijkers van zich af
te houden (50-44 uit 28).

Crystal Kelly - 
Van Donge & De Roo     2 - 6
Weer werd het treffen tussen Tornbjörn
Blomdahl en Frans van Kuyk op het
scherpst van de snede beslist. Toen
Blomdahl in omloop 24 met een drie
de 50 volmaakte, had Van Kuyk er in
de gelijkmakende beurt nog twaalf te
gaan. Even leek het er op, dat hij in
zijn missie zou slagen, het bleef echter
bij een overigens voortreffelijke serie
van tien (50-48). Martin Horn speelde
vrij eenvoudig naar een 50-39 over-
winning op Burgman. Ondanks dat de
titel voor Van Donge & De Roo hiermee
binnen was, moest het echte vuurwerk
nog komen. Frédéric Caudron, die al
gedurende het hele toernooi had aan-
getoond in blakende vorm te zijn, zorg-
de samen met Dick Jaspers voor een
geweldige partij. Na zijn opening met
een reeks van vijftien, wist Jaspers een
beurt later een elf te scoren. Met drie
pogingen achter de rug stond het al 17-
16 in het voordeel van de Belg. Jaspers
kwam hierna zelfs nog even op voor-
sprong, maar was niet bestand tegen
het eindschot van Caudron, die al in de
elfde beurt, na twee keer acht, met een
zes uitmaakte. Een fraai gemiddelde
van 4.545 sierde het scorebord. Verlie-
zer Jaspers liet zich ook niet onbetuigd
en realiseerde altijd nog 3.181. Ray-
mond Ceulemans moest wederom zijn
meerdere erkennen in Jean van Erp
(50-41).  

Foto: www.3-cushionplayers.com
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Team ’t Huukske 01 onderuit bij finale Rie Vromans Bokaal

De Vrachtkar 01 houdt huis bij 
Den Hoek in Hooge Mierde

Op 26 mei vond de finale plaats voor de Rie Vromans Bokaal: de ultieme
bekroning van de driebanden teamcompetitie van de Kempische Biljart
Bond. De formatie van ’t Huukske trad aan tegen De Vrachtkar. De neu-
trale locatie van Guus van Grinsven, Den Hoek in Hooge Mierde, was er
helemaal klaar voor. Onder leiding van wedstrijdleider Ronald de Vries
kon de strijd beginnen!

De eerste biljarter voor ’t Huukske was
een reservespeler, Theo Willemse want
de vaste derde man, Toon Luijten, stond
met autopech in Frankrijk. Willemse be-
gon goed door de trekstoot van Marcel
Bogaars te winnen en er daarmee voor
te zorgen, dat ’t Huukske die avond de
partijen mocht beginnen. De eindstand
werd 12-14: winst voor Bogaars, maar
geen van beide spelers behaalde een
bonuspunt.

Kampioen na twee partijen?
De tweede partij ging tussen Hans van
de Put en Peter van Loon. Het zeer talrij-
ke publiek moest tot de dertiende beurt
wachten voordat Van de Put zijn eerste
van de veertien caramboles produceer-
de en toen had Van Loon er al 15 van
de 28 gemaakt. Het algemeen gevoe-
len was, dat dit voor het team van de
Vrachtkar niet meer stuk kon en de der-
de partij niet meer gespeeld zou hoe-
ven te worden. Maar Hans van de Put is
een taaie en de productie van Van Loon
stond stil. Van de Put won alsnog en dat
bracht de tussenstand op 3-2 in het
voordeel van ’t Huukske.

Kwaliteit geeft de doorslag
Hoewel Ger Klein de afstoot realiseer-

de, waren de eerste beurten van de par-
tij tegen Wil van Liempt voor hem geen
overdreven genoegen. Van Liempt
moest er weliswaar 28, maar na vier
beurten stonden er al dertien op het
bord, tegen die ene eerste treffer van
Klein, die er veertien moest. Ger Klein
liet zich echter niet van de wijs brengen
en in de 21e omloop was de stand 13-
23 en stond hij dus verhoudingsgewijs
vóór! Dat duurde drie beurten en toen
trok Wil van Liempt de score weer gelijk
en ging verder waar hij gebleven was.
De afstand bleef voor Klein zo’n drie à
vier caramboles. Nadat hij in de laatste
beurt een poedel gemaakt had, ontstak
er bij het team van De Vrachtkar een
vreugdegehuil, want het kampioen-
schap was binnen. Eindstand 't Huukske
tegen De Vrachtkar 4-5.
Na afloop van de partij overhandigde
Jos Adriaans, penningmeester van het
bestuur van de Kempische Biljart Bond
de Rie Vromans Bokaal aan de captain
van de kampioen der kampioenen; De
Vrachtkar 1. Een terechte beloning van
een uitstekende prestatie en een uitzon-
derlijk spannende biljartavond; een wa-
re promotie voor de sport, niet in de
laatste plaats door de ambiance van
Den Hoek.

Jaar geleden getroffen door ernstige ziekte

Jos van Aerle verheugt zich op
nieuw biljartseizoen
Op 27 mei 2010 veranderde de wereld voor de toen 49-jarige Jos van
Aerle als een donderslag bij heldere hemel. De speler van B1 team Karper
'83 uit Mierlo-Hout werd thuis getroffen door twee herseninfarcten. Het-
zelfde lot overkwam hem nogmaals in het ziekenhuis in Helmond. Daar
werd vastgesteld dat Van Aerle het syndroom van Wallenberg had. Dat is
een bijzondere vorm van een beroerte, waarbij er een infarct optreedt in
een bepaald deel van de hersenstam. Kenmerkend daarbij is de slikstoor-
nis en problemen bij de stemvorming. 

Jos van Aerle verbleef 105 dagen in het
ziekenhuis, waarvan maar liefst 99 da-
gen op de I.C. Aansluitend volgden vijf
maanden in een verpleeghuis en door
plaatsgebrek in de regio Helmond,
moest hij naar Kerkrade. Op 31 janua-
ri 2011 is Van Aerle daar op eigen ini-
tiatief vertrokken. Nu hij weer thuis bij
zijn moeder woont, nam zijn gewicht
vijf kilo toe maar dat mocht ook wel na
een verlies van dertig kilo. 
Zijn biljartvrienden van De Karper heb-
ben hem nooit in de steek gelaten. Toen
hij nog in Kerkrade verbleef, werd hij in
de weekenden door iemand van dit

café opgehaald waarna kastelein Peter
Donkers hem terugbracht. Dan kon Jos
toch weer een balletje stoten bij zijn ma-
ten in Mierlo-Hout. Dat verliep in de be-
ginfase wat moeizamer met veel ketsen
maar inmiddels gaat het alweer een
stuk beter. Hij won met Koninginnedag
en deed aan de Houtse Kampioen-
schappen mee. De competitie 2010-
2011 ging voor hem verloren maar in
het nieuwe seizoen maakt hij weer zijn
opwachting in het B1 team van Karper
'83. In het district Kempenland ver-
schijnt Van Aerle dan aan de start met
zijn teammaten Christian, Michel en
René. Het aantal te maken caramboles
is nu nog onbekend, voor 27 mei 2010
was dat 37. 
Ten tijde van het gesprek, vrijdag 13
mei 2011, zat Jos van Aerle op een op-
roep te wachten zodat zijn canule ver-
wijderd wordt. Een canule is een buisje
in de keel en een hulpmiddel bij ade-
men en slikken. Met canule mag hij al-
les eten en drinken, behalve koolzuur.
Na verwijdering levert ook koolzuur
geen probleem meer op. Als deze bil-
jartkrant wordt gedrukt, woensdag 8 ju-
ni, gaat Jos van Aerle voor de eerste
keer naar Blixembosch in Eindhoven.
Hoofddoel in het revalidatiecentrum is
het zo goed mogelijk leren lopen zon-
der rollator. Vanaf start biljartseizoen
2011-2012 kunt u Jos van Aerle dan
weer aan de tafel verwachten. Mee-
doen is belangrijker dan winnen.

District Nijmegen

Vereniging De Wester Mill bestaat 10 jaar

Op 1 juni 2011 bestond vereniging
De Wester uit Mill tien jaar. Deze ver-
eniging speelt in het district Nijme-
gen. Thuisbasis is wijkaccommodatie
De Wester aan Havikstraat 1 te Mill.
In dit jubileumjaar was Piet Knip-

scheer de beste tijdens het clubkampi-
oenschap. Hij werd op de tweede
plaats gevolgd door Rien Jacobs.
Twan Arts legde beslag op plek drie
en Piet Josemanders bezette de vierde
positie.

In 't Fabeltje te Oss

Jan van der Locht beste bij Bart van Zutven trofee

Het bleek een sportieve strijd en onder
de deskundige leiding van districts,- ge-
westelijke en nationale arbiters wist hij
de titel weg te kapen voor de neus van
zijn clubgenoot Jo van Dijk die ook acht
punten wist te behalen maar op percen-
tage werd geklopt. Goede derde werd
Tonnie van de Wetering, eveneens lid
van DOS ’71, die met zes punten be-
slag wist te leggen op de derde plaats.
Nog een woord van dank voor de or-
ganisatie door vereniging Touché en de
wedstrijdleiding Corry Noorman en Piet
de Jongh. 
Vrijdag stonden de laatste twee ronden
op het programma. Jan van der Locht
doet in de voorlaatste ronde wat hij
moet doen om kans te blijven maken op
de titel en zadelt Wim Vissers op met
zijn vierde nederlaag in een beste partij
biljarten. Slechts drie beurten heeft hij

nodig voor zijn 120 caramboles en
daarbij was een slotserie van 103, wat
later de hoogste serie van het toernooi
blijkt te zijn. Ronde vijf wordt de ronde
van de waarheid. Jan van der Locht en
Jo van Dijk zijn nog in de race voor de
titel. Als beide spelers winnen is Van der
Locht winnaar op percentage. Jo van
Dijk behoudt zijn kansen en verslaat Piet
de Jongh na tien pogingen met
130–137. Ook Jan van der Locht maak-
te geen fout en in zeven beurten bleek
hij de meerdere van Theo van de Ven
met 120–52. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Car
1. Jan van der Locht DOS '71 8 12.25 103 98.00
2. Jo van Dijk DOS '71 8 10.92 58 84.00
3. Tonny van de Wetering DOS '71 6 15.38 79 84.35
4. Piet de Jongh Touché 4 14.95 94 84.12
5. Theo van de Ven KOT 4 10.73 57 75.16
6. Wim Vissers KOT 0 5.54 25 37.27

Jan van der Locht (DOS ’71) heeft de 8e editie van de Bart van Zutven tro-
fee op zijn naam geschreven. Een bijzondere winnaar omdat Van der Locht
en Bart van Zutven goede vrienden waren van elkaar.  

Foto: Henry Thijssen.
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Motivatie om voldoende te trainen ontbreekt

Ad Klijn hangt zijn keu aan de wilgen
Voor Ad Klijn, geboren 22-12-1959 in Kaatsheuvel, staat het vast dat hij
een punt zet achter zijn omvangrijke biljartcarrière. In juni 2011 is zijn
laatste wedstrijd als hij in Maasdam bij het RBS bandstoottoernooi de kleu-
ren van het team BiljartPoint verdedigt. In het afgelopen seizoen speelde
Klijn voor topteam eredivisie De Pelikaan en in de kadercompetitie voor 't
Wapen P. Vink 3. De inwoner van Dongen speelde liefst 87 NK’s, waarvan
61 in de ereklasse. In zijn dagelijkse leven is Ad Klijn bij het bondsbureau
van de KNBB werkzaam op de afdeling Wedstrijdzaken, in het bijzonder
voor de persoonlijke kampioenschappen Vereniging Carambole.

in toenemende ma-
te niet kan opbren-
gen om er nog trai-
ningsuren in te ste-
ken. Hij is niet het
type om langzaam
weg te zakken en
heeft tijdens zijn
laatste voorwed-
strijden Grand
Dutch (ook de laat-
ste keer dat er nog
een paar uurtjes
voorbereiding zijn
geweest) in het
47/2 en band nog
goed gepresteerd
(57.60 en 10.40).
Het plan is defini-
tief stoppen maar
zijn biljart laat hij
nog 12 maanden
staan. Ad Klijn sluit
niet uit dat hij in de
opleidingensfeer

wellicht een nieuwe uitdaging kan vin-
den.

Verdere wetenswaardig-
heden
Ad Klijn is de uitvinder/importeur van
de biljart puntenslijper geweest. Hij
heeft een echtgenote, Corine, en een
hond, Joep. Voetbalde vroeger en
woont tegenwoordig in Dongen. In zijn
werk super secuur en gestructureerd
maar privé vergeet hij veel kleine din-
gen. Wil je melk en suiker in je koffie
dan zal hij drie keer lopen. Suiker, melk
en een lepeltje. Een trainingsmethode
van hem is dat hij altijd geluk heeft. Ad
heeft wel eens verhalen verteld dat het
zo druk was bij een locatie waar hij
moest spelen dat op last van de brand-
weer niemand meer naar binnen mocht.
Inclusief hijzelf, terwijl hij deelnemer
was. Het betrof een invitatietoernooi in
Heemskerk met Vultink en Adrichem ca.
1985. Op zijn keu is al heel wat keren
een bod uitgebracht. Zo'n zwarte vis-
hengel die niet meer gemaakt/verkocht
wordt. 

Dank
Gegevens met dank aan Cees Spran-
gers met zijn boek Encyclopedie van de
Ereklasse en de site www.historischuit-
slagenarchief.nl van Emile van Steenis.
De verdere wetenswaardigheden zijn
van een onbekende gulle gever.

De naam Ad Klijn duikt voor het eerst
op in januari 1975 als hij 4.34 speelt
bij voorwedstrijden libre klein vierde
klasse jeugd, groep Waalwijk. Een
maand later behaalt de voor JBV Waal-
wijk spelende Klijn zijn eerste nationale
titel in deze klasse en dat was met 3.91
in Schagen. In juli 1977 komt zijn twee-
de en tevens laatste Nederlands kampi-
oenschap bij de jeugd  op zijn naam
als hij in Heerlen winnaar wordt van het
NK libre klein extra klasse jeugd met
een moyenne van 32.92. Zijn grootste
internationale succes boekt Klijn in
1979 als hij in het Duitse Herne tweede
eindigt achter de Luxemburger Fonsy
Grethen bij het EK libre groot junioren,
gemiddelde 18.46. Bij de senioren is
Ad Klijn in Europa vooral succesvol in
het 71/2 in het Franse Ronchin. In
1997 (45.37) en 1998 (26.92) be-
haalt hij respectievelijk een vierde en
tweede plaats. In 1990 was hij vierde
tijdens het EK libre in Bottrop. Nationaal
zijn er behalve de twee jeugdtitels nog
zeven Nederlands kampioenschappen
bij de senioren. Daarvan zijn er drie in
de ereklasse, waarvan twee in het libre
en één in het ankerkader 47/2 als hij in
2000 in Middelbeers met een moyenne
van 56.92 de beste blijkt. 

De reden van stoppen en de 
toekomst
De hoofdreden is het simpele feit dat Ad

Ad Klijn. Foto: www.adbakx.nl.

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
EK driebanden clubteams Schiltigheim kozoom.com 9-12 juni 
Masters bandstoten Frankrijk kozoom.com 18-20 juni
Masters libre Frankrijk kozoom.com 19-21 juni
Masters driebanden Frankrijk kozoom.com 21-23 juni
Masters 47/2 Frankrijk kozoom.com 22-24 juni
Masters Artistiek Frankrijk kozoom.com 25-26 juni
Worldcup driebanden Porto kozoom.com 27 juni-3 juli
WK driebanden Peru kozoom.com 12-16 juli
Worldcup driebanden Korea kozoom.com 29 aug.-4 sept.
Worldcup driebanden Wenen kozoom.com 26-30 sept.
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op urlive.tv, biljartenhaarlo.nl, biljart.tv,
youreventlive.nl en kozoom.com.

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.Topteams eredivisie en eerste divisie in Mariënberg

TS Metals/Zandweerd en Binnenmars
Horeca Groep/Zandweerd

De ondertekening van het contract eredivisie topteam TS Metals/Zandweerd
met vlnr: Marinus Spijkerman (TS Metals), Chris van de Laar (Zandweerd), 
Teunis Spijkerman (TS Metals) en Gerrit Boer (Zandweerd).  

Volgend seizoen spelen er in Den
Mariënberger te Mariënberg twee
teams in de topteamcompetitie. In de
eredivisie komt de voormalige formatie
van Buiting over uit Lochem. De jonge
ploeg onder de naam TS Metals/Zand-
weerd bestaat uit Koen Workel, Robin
Jonker (ook teamcaptain), Roij van
Raaij, Dave van Geel en reserve Ray-
mon Gielens.  
Om jeugd uit de regio de kans te geven
om zich te ontwikkelen in de top van het

biljarten, om zo door te stromen naar
de eredivisie, is er ook een team actief
in de eerste divisie. Onder de naam
Binnenmars Horeca/Zandweerd treden
in het seizoen 2011-2012 aan: Ray-
mon Gielens (tevens teamcaptain), Luke
Arends, Piet van de Geest jr, en de re-
serves Gerrit Boer en Piet van de Geest
sr. De thuiswedstrijden zijn in café-
restaurant-biljartcentrum Den Mariën-
berger aan Nieuweweg 4 te Mariën-
berg.

Tweede divisie driebanden

BC Tegelen naar Landsfinales in
Nieuwegein
In de dubbele ontmoeting met Construc-
tor Staalbouw bleef BC Tegelen beide
wedstrijden aan de goede kant van de
score. Op zaterdag 25 juni wacht in
Nieuwegein het team van Van Buren
Bouwmaterialen. Dan wordt beslist wie
zich Nederlands kampioen driebanden
tweede divisie mag noemen. 

Constructor Staalbouw – 
BC Tegelen 0-8
In Warmenhuizen ging de meeste aan-
dacht uit naar Paul Savelkoul van de
gasten. Deze speler ging namelijk met
een serie van dertien van acquit en hij
bleef Wim Stroet met 24-35 na 36 beur-
ten de baas. Lutz Heller boekte 0.952
en Michael Schlieper had voldoende
aan 0.614. Kopman Rob Mans was de
beste van iedereen met veertig caram-
boles na achtendertig pogingen en dat
leverde 1.050 op. 

BC Tegelen – 
Constructor Staalbouw 6-2
Bij Van Tienen in Tegelen was vierde
man Michael Schlieper de uitblinker. De
Duitser stond al na 22 beurten aan de fi-
nish met 35 treffers en zo kwam er een
moyenne van 1.590 op het scorebord.

Hij sierde deze prestatie op met een
reeks van twaalf. Lutz Heller realiseerde
veertig uit veertig en Rob Mans produ-
ceerde 1.333 na veertig punten en
slechts dertig pogingen. Paul Savelkoul
was de enige van de thuisploeg die ver-
loor want Wim Stroet bleek via 31-35
(47) een maatje te groot. Het teammoy-
enne van BC Tegelen was 1.050.

Michael Schlieper: moyenne 1.590
en serie van 12. 
Foto: Huub Leijendeckers.  

Bij vereniging OVNA in Ommel

Steeds Vooruit koploper in LOLAAR
nederlaagtoernooi
Op 7 mei kwam vereniging Steeds
Vooruit uit Liessel op bezoek in Ommel.
De gasten lieten er geen gras over
groeien en realiseerden liefst 139%.
Daarmee nam de ploeg de koppositie
van titelverdediger De Peel uit Deurne
over. Zie voor meer informatie of aan-
melding www.astensebiljartbond.nl en
dan bij toernooien aanklikken: Neder-
laag LOLAAR/OVNA. Nieuwe aanmel-
dingen zijn van harte welkom. De za-
terdagen die in het eerste halfjaar 2011

beschikbaar zijn, staan ook op voor-
noemde site. 
Team Plaats %
01. Steeds Vooruit Liessel 139
02. De Peel Deurne 129
03. Nooit Gedacht Asten 101
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Finale nationale bekercompetitie voor kaderteams

’t Ivoor domineert in Sportfoyer 
De Hazelaar te Rosmalen

’t Ivoor

Met twee keer een 8-0 overwinning
pakte het kaderteam van Biljartvereni-
ging ’t Ivoor uit Boxtel op overtuigende
wijze de nationale beker voor kaderte-
ams. De vier spelers André van Wan-
rooij, Cees van Eindhoven, Dirk van
Buuren en Louis van der Meijden, ble-
ven in hun gespeelde partijen ongesla-
gen en lieten de tegenstrevers met lege
handen achter. Een ongekende presta-
tie van dit nog prille team. Na de prijs-
uitreiking van de prachtige beker en de
daarbij behorende medailles klonk
voor hen het Wilhelmus. Allen een
beetje beduusd van wat er hun was
overkomen namen zij de talrijke felici-
taties in ontvangst, niet in het minst van
de vele Ivoor supporters die present

waren in de biljartzaal van Biljartvere-
niging Rosmalen in Sportfoyer De Ha-
zelaar.

Uitslagen
Kruisfinale
De Korenmolen - ’t Ivoor 0-8
VOP-De Witte Hoeve* - 
HWA Alblasserdam 4-4

Derde en vierde plaats
De Korenmolen* - 
HWA Alblasserdam 4-4

Finale
’t Ivoor - VOP-De Witte Molen 8-0

* winnaar op %

Eredivisie topteams

Cubri/Etikon niet 5 maar 6 keer
op rij Nederlands kampioen
In editie mei 2011 van De Biljart Ballen staat in de kop van het artikel over ere-
divisie topteams dat Cubri/Etikon voor de vijfde keer op rij Nederlands kampi-
oen was geworden. Van Jan Arnouts, gerenommeerd statisticus, kregen we de
volgende reactie: ”Ik ben van mening dat Cubri/Etikon voor de 6e achtereen-
volgende maal het NK heeft gewonnen. De jaren dat ze wonnen zijn: 2005/06,
2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 en 2010/11.
Ik heb de Erelijst NK Topteams die in het seizoen 1974/75 is gestart in mijn be-
zit en deze ook zo doorgegeven aan Emile van Steenis voor zijn website Histo-
risch Uitslagenarchief. Emile heeft deze Erelijst vervolgens op de site gezet. Ik
vind het jammer dat men over 5x spreekt als het 6x moet zijn. In totaal heeft Cu-
bri Pallets /Etikon nu 7 nationale titels want in het seizoen 2002/03waren ze
voor de 1e keer kampioen van Nederland met o.a. Dick Jaspers, Fabian Blon-
deel, Hans Klok en Peter Volleberg.”
Bovenstaande werd bevestigd door Bennie Deegens, teamleider van Cubri/
Etikon.

Topteam BCA kampioen eerste divisie 

Topteam BCA. Foto Frank Sanders.

In een zonovergoten Rosmalen is Topte-
am BCA op de laatste speeldag kampi-
oen in de eerste divisie topteam gewor-
den. In de laatste speelronde werd er
van BV Rosmalen/Foruminvest gewon-
nen en was het team niet meer door Os-
dorp-V-Catering.nl in te halen.
Hoewel de Arnhemmers nog maar één
punt nodig hadden om de titel mee
naar de Gelderse hoofdstad te kunnen
nemen, moest er in de eerste wedstrijd
goed geconcentreerd worden ge-
speeld. Ronny Mathysen won het libre
met 250-92 in vijf beurten van Dennis
Polman. Martijn Egbers die op hetzelf-
de moment tegen Raymon Gielens uit-
kwam, zag dat de eerste punten binnen
waren en knokte zich naar 175-172
overwinning in het 47/2. Het kampi-
oenschap was een feit! René Gerrits
speelde aansluitend in het bandstoten
remise tegen Nicky van Venrooy (75-
75). 
De tweede wedstrijd leverde daardoor

geen spektakel meer op, maar alle par-
tijen werden wel door de nieuwe kam-
pioenen gewonnen.
Osdorp-V-Catering won thuis in Amster-
dam twee keer met 4-2 van Topteam Al-
mere. Jeroen Beentjes dubbelde bij het
kaderspel, terwijl George Kenter een
keer in zeven en een keer in vijf beurten
bij het bandstoten de beste was. 
Hektisch Biljartschool ontving HWA Alb-
lasserdam en kwam in de eerste ont-
moeting tot 3-3. De tweede wedstrijd
werd met 2-4 verloren. Topteam De Vee-
markt kreeg Reedijk Banden/Wellse Va-
ert op bezoek en pakte twee keer een
overtuigende 6-0 winst. Gerard Stijf
maakte bij het libre in zijn ontmoetingen
met Willem van Deventer een serie van
145 en 185. Topteam Macrogenix zet-
te Dekkers Biljarts Rosmalen met 6-0 en
4-2 opzij. In de tweede wedstrijd speel-
de Ronald Flippo een kaderserie van
112 bijeen en redde Burkey Sibtsen
door librewinst de eer voor de gasten.

Finale Classics Teams bij HCR Prinsen

Cubri/Etikon Europees kampioen
op eigen bodem in Haarlo

Vlnr: Henri Tilleman, Bennie Deegens (tl), Jean-Paul de Bruijn en Patrick Niessen.
Foto: Henry Thijssen. 

Cubri/Etikon uit Haarlo is na 2008 opnieuw Europees kampioen gewor-
den. Na het behalen van de Nederlandse titel op zaterdag 23 april nam
het team van Bennie Deegens zaterdagnacht 21 mei het stokje over van
Your Event Live door een 4-2 overwinning. De finale van het EK Classics
Teams werd gespeeld in thuisbasis HCR Prinsen te Haarlo.
Tekst: Jaap Gönning

Beide teams begonnen de eerste speel-
ronde slecht aan de eindstrijd van het
EK  Classics Teams door een 0-6 neder-
laag van Cubri/Etikon tegen Centelles
uit Spanje en hetzelfde verlies van Your
Event Live tegen het Duitse Bochum. In
de tweede wedstrijd herstelden zij zich
door overwinningen van 6-0 en 4-2 op
de Franse ploegen, Soissons en BC Ois-
sel. Dat bleek voor beide thuisspelende
formaties voldoende om zich te plaat-
sen bij de laatste vier. 
In de halve finale op zaterdagmorgen
was Cubri/Etikon, de huidige Neder-

landse kampioen, met 6-0 veel te sterk
voor Bochum en Your Event Live won
verrassend met 4-2 van het veel sterker
geachte Centelles met onder anderen
Frédéric Caudron. De Haarlose forma-
tie trok de wedstrijd naar zich toe met 4-
2 door overwinningen van Raymund
Swertz en Michel van Silfhout. Vooral
deze laatste triomf was uniek, want de
man uit Dieren stond tegen Raul Cuenca
op een ruime achterstand, 131-185,
maar wist uiteindelijk met een prachtige
serie van 119 caramboles de finale-
plaats veilig te stellen. Dick Jaspers ver-
loor als enige zijn duel tegen Caudron
in het bandstoten.

Spannende ontknoping
De finale, die om 22:00 uur van start
ging, begon voor Your Event Live voort-
varend door een overwinning van Dick
Jaspers in het bandstoten tegen Jean-
Paul de Bruijn. De Brabander versloeg
de Zeeuw met 150-41 na 6 pogingen.
Op de andere tafels ging de strijd ge-
lijk op, maar in het 71/2 kreeg Van
Silfhout een lichte voorsprong op Nies-
sen, 161-124 na 5 beurten. Na twee
nullen op rij van beide spelers, besliste
de Belg de wedstrijd met een reeks van
126. De beslissing moest toen vallen in

de ontmoeting tussen Henri Tilleman uit
Dronten en de Limburger Raymund
Swertz. Tilleman, die van start mocht
gaan, besliste de partij in drie beurten
met series van 83, 141 en 76 caram-
boles. Swertz produceerde in de na-
stoot nog wel 148 caramboles, maar
dat was niet voldoende om de titel te
prolongeren. Ruim na middernacht kon
aanvoerder Patrick Niessen de beker
met de grote oren in ontvangst nemen
en werd er nog lang nagepraat over
deze finale, die ook op dit late tijdstip
door vele toeschouwers werd bijge-
woond.

www.                        .nl
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Invitatietoernooi (neo) 57/2 kader

Heinz Schmale succesvol in 
biljartcentrum Arnhem

Met negen deelnemers werd in biljart-
centrum Arnhem gestreden in de spels-
oort kader 57/2 of neo 57/2. De Duit-
ser Heinz Schmale (57/2) verzamelde
twaalf punten na acht partijen en ein-
digde daarmee als winnaar. Schmale
verloor alleen van Maarten Broers en
Gert Jan Veldhuizen. De Belg Robby
Sonck (neo 57/2) eiste de tweede
plaats voor zich op met elf punten en
het beste algemeen moyenne van
18.84. Zijn landgenoot Ronny Mathy-
sen (57/2) was met tien punten goed
voor de derde plek. De kortste partij
ging naar neo 57/2 speler Martijn Eg-
bers, die zijn honderdvijftig caramboles

al na twee beurten bij elkaar had. De
hoogste serie kwam met 106 treffers
neo 57/2 op naam van Raymon Gie-
lens. In biljartcentrum Arnhem kan men
terugzien op een leuk en zeer geslaagd
invitatietoernooi. 
Naam Spelsoort Pnt Gem HS
1. Heinz Schmale 57/2 12 16.69 76
2. Robby Sonck 57/2 neo 11 18.84 103
3. Ronny Mathysen 57/2 10 11.41 81
4. Maarten Broers 57/2 9 9.95 55
5. Rudy Gerritsen 57/2 8 11.57 41
6. Gert Jan Veldhuizen 57/2 neo 8 16.95 90
7. Martijn Egbers 57/2 neo 8 18.34 85
8. Raymon Gielens 57/2 neo 4 11.80 106
9. René Gerrits 57/2 2 12.73 67

Foto: Sjonnie Egbers. 

Weer twee teams eredivisie bij HCR Prinsen

Topteam Your Event Live maakt doorstart

De spelers van YEL (Europees kampioen
in seizoen 2009/2010) bestaande uit
Raymund Swertz, Fabian Blondeel,
Dick Jaspers, Michel van Silfhout en Pe-
ter Volleberg konden dus op zoek naar
een nieuw team. Na het bekend wor-
den van die teleurstellende situatie heb-
ben de spelers van YEL diverse pogin-
gen ondernomen om sponsoren te wer-
ven. Tot voor kort hebben die pogingen
helaas niets opgeleverd.
Op 23 april jl., tijdens de finale van het
topteamseizoen, hebben Bennie Dee-
gens namens Your Event Live en Dinand
Prinsen namens HCR Prinsen zich opge-
worpen als redder in nood. Beide heren
hebben een sponsorbudget aangebo-
den waarmee het topteam in elk geval
een doorstart kan maken. Er verandert
wel wat in het team, want vanwege de
lagere sponsorgelden zal Dick Jaspers

nauwelijks inzetbaar zijn en heeft Fabi-
an Blondeel kort voor deze ontwikkelin-
gen besloten de overstap naar Wellse
Vaert te maken. Het basisteam voor ko-
mend seizoen zal bestaan uit Raymund
Swertz, Peter Volleberg en Michel van
Silfhout.

Sponsor welkom 
Ondertussen wordt er actief verder ge-
zocht naar sponsoren, want sponsoren
zijn hard nodig om op het hoogste ni-
veau te kunnen blijven presteren. Zo is
het nieuwe doel om professional Dick
Jaspers toch een aantal keren aan tafel
te krijgen. Kent u iemand (of bent u ie-
mand) die dit team een warm hart toe-
draagt en deze formatie op volle sterkte
aan tafel kan krijgen? Neemt u dan con-
tact op met teamleider Michel van Silf-
hout via m.van.silfhout@hetnet.nl. 

Vlnr: Peter Volleberg, Michel van Silfhout, Raymund Swertz en Dick Jaspers.
Foto: Henry Thijssen.

CMT-Supercup 47/2, 71/2 en bandstoten in Haarlo

Europese titels voor Henri Tilleman,
Pierre Soumagne en Frédéric Caudron

Henri Tilleman uit Dronten is zondag 22 mei op de afsluitende dag van de
EK Super-Cup Europees kampioen in het ankerkader 71/2 geworden. De
Fransman Pierre Soumagne bleek de beste in het ankerkader 47/2, terwijl
Frédéric Caudron de Europese titel in het bandstoten voor de neus van Mi-
chel van Silfhout wegkaapte. De drie individuele toernooien werden sa-
men met het EK Classics Teams gehouden bij HCR Prinsen in Haarlo. Alle
wedstrijden werden op internet live uitgezonden via www.urlive.tv.

Tekst: Jaap Gönning

Henri Tilleman, uitkomend voor Euro-
pees kampioen Cubri/Etikon uit Haarlo
versloeg in een rechtstreeks duel zijn
teamgenoot Patrick Niessen uit België.
Voor de 250 caramboles gebruikte hij
slechts vier beurten en Tilleman had de
partij toen beslist met een slotserie van
108. Niessen kwam niet verder dan
een totaal van 104. 
Michel van Silfhout kon in het bandsto-
ten net niet zorgen voor een stunt tegen
de Belg Frédéric Caudron. In een slo-
pend gevecht moest de man uit Dieren,
uitkomend voor Your Event Live, even-
eens uit Haarlo, voor het massaal opge-
komen publiek uiteindelijk na 21 beur-
ten buigen met 141 tegen 150 caram-
boles. De titel in het ankerkader 47/2
ging overtuigend naar de jonge Frans-
man Pierre Soumagne die met 300 te-

gen 141 na zes pogingen veel te sterk
bleek voor Patrick Niessen. 
Aan het toernooi dat op woensdag 18
mei bij HCR Prinsen begon, namen ze-
ventien spelers uit acht landen deel. Ver-
meldenswaardig was wel het optreden
van de Zwitser Xavier Gretillat die bij al-
le drie de disciplines vertegenwoordigd
was en zowel op woensdag als op don-
derdag ruim tien uur biljartte. Zijn oogst
was uiteindelijk de gedeelde derde
plaats in ankerkader 71/2. Hij verloor
in de halve finale van de latere winnaar
Henri Tilleman met 250-45 in zes beur-
ten. 
Ook de Belgische vertegenwoordigers,
Frédéric Caudron en Patrick Niessen
moesten vaak aan de tafel verschijnen,
namelijk twee keer individueel en één
keer met het team. Uiteindelijk won
Caudron één keer goud en Niessen
twee keer zilver.

Het topteam YEL gaat dus door! Dat is
erg goed nieuws, want de afgelopen ja-
ren waren geweldig. 
We zullen dat niet vergeten, dus: Ge-
rard Brinks (Cubri Pallets), Bennie Dee-
gens (Your Event Live), Dinand en Alie
Prinsen (HCR Prinsen), Marietje Bre-

dewoud (Etikon), Fabian Blondeel, stre-
amers, arbiters, schrijvers en suppor-
ters….

BEDANKT!
Michel van Silfhout, teamleider topteam
Your Event Live, seizoen 2011/2012.

Het topteam Your Event Live (YEL) uit Haarlo zal, in tegenstelling tot eerde-
re berichten, volgend seizoen toch weer meestrijden op het hoogste ni-
veau. Kort na de kerstdagen van 2010 maakte teammanager Bennie Dee-
gens bekend dat door het terugtrekken van hoofdsponsor Cubri Pallets er
geen budget meer was voor het tweede team. 

Vlnr: Pierre Soumagne, Frédéric Caudron en Henri Tilleman. 
Foto: Henry Thijssen. 

Waarderingsspeld KNBB voor Paul Beckers

Edmond van de Venne wint 
25e arbiterstoernooi bij Van Tienen
Op zaterdag werd er om 18.00 uur
een Chinees buffet ingericht en konden
de arbiters met partner genieten van
heerlijk eten. Daarna was er van 19.30
tot 21.00 uur een receptie gepland Er
kwamen in totaal slechts zeven vereni-
gingen het arbiterskorps feliciteren.

Waarderingsspeld voor 
Paul Beckers

Op de receptie feliciteerde Hans Berk-
hout namens het bestuur van de KNBB
vereniging Carambole het jubilerende
arbiterskorps. Paul Beckers is vanaf het
begin betrokken bij het arbiterskorps
met diverse functies (vrz, examencom-
missie, docent arbitrage, beoordelaar
enz.) binnen de commissie arbiters van
de KNBB. Daarvoor had Hans Berkhout
de waarderingspeld in Goud van de
KNBB vereniging Carambole bij zich
en deze waarderingsspeld met een
Oorkonde werd dan ook uitgereikt aan
de verbaasde Paul Beckers.

Edmond van de Venne 
winnaar
In de spannende finale van het jubileum
arbiterstoernooi kwam Edmond van de
Venne tegen Corry Verstappen net op
tijd op gang om winnaar te worden.
Thijs Peulen werd derde en Paul Beckers
vierde.

Vlnr: Paul Beckers en Hans Berkhout.
Foto: Margriet Peulen. 
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Torbjörn Blomdahl billiard

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

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom:

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

www.tblomdahl.com
www.eureka-billard.nl

V O L A U T O M AT I S C H E  B I L J A R T L I F T E N

Het biljart staat nooit meer in de weg, 
zodat u uw locatie direct een andere 

bestemming kunt geven, zoals een 
vergaderruimte of feestzaal.

Het systeem is zo ontwikkeld dat met 
één druk op de knop de vloer zich 

automatisch opent. Vervolgens stijgt of 
daalt het biljart en uiteindelijk sluit 

de vloer zich weer volledig automatisch.

De biljartlift wordt volledig door 
Segeren Metaalwerken gefabriceerd en 

gemonteerd, inclusief de benodigde 
electra t.b.v. de besturing van de lift.

  

Het biljart staat altijd direct speelklaar 
en waterpas. Door de speciale constructie 
kan de vloerkelder zeer compact 
uitgevoerd worden.

Een kort demonstratiefilmpje vindt u op 
onze website: www.segeren.nl/biljartlift
Voor meer informatie kunt u ons ook
telefonisch benaderen: (+31) 162 - 682550


