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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

Van 22 t/m 25 september 2011

Derde Elite Ranking
driebanden ook in Osdorp

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

A1
BILJARTS
A1
BILJARTS

De top van de Nederlandse driebandenspelers keert terug in biljart- en
dartcentrum Osdorp aan Jan Rebelstraat 24 te Amsterdam. In de biljartac-
commodatie van Sander Jonen vindt de derde Elite Ranking plaats van
donderdag 22 tot en met zondag 25 september. Er wordt in acht poules
van vier deelnemers gestreden om de hoogste eer. 

Wil Janssen is ingedeeld in poule A met Dick Jaspers, Jean-Paul de Bruijn en 
Jeffrey van Nijnatten. Foto: Frank Sanders.   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 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

Emmaplein 28 • 4615 KK Bergen op Zoom

Tel: 0164 - 244 164 • Fax: 0164 - 230 998

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

Dealer: Verhoeven Biljarts

Nederlands 
kampioenschap

libre groot ereklasse
14, 15 en 16 oktober

Café Zaal de Wellse Vaert
Steenbergen (Welberg)

(zie ook pagina 2 en 14)

Medio april was in Osdorp ook al de
eerste GP en deze werd een prooi voor
Martien van der Spoel, die in de beslis-
sende partij afrekende met Dave Christi-

ani. In de tweede GP in Vlaardingen
bleek Jean van Erp in de finale te sterk
voor Ad Koorevaar. Opvallend dus dat
Dick Jaspers, de regerend Europees- en
wereldkampioen, in eigen land twee
keer niet tot de eindstrijd geraakte. In bil-
jart- en dartcentrum Osdorp dus de der-
de poging en in poule A neemt Jaspers
het op vrijdag 23 september, de tweede
speeldag, om 14.30 uur op tegen Wil
Janssen. Op hetzelfde tijdstip strijden Je-
an-Paul de Bruijn en Jeffrey van Nijnatten
op matchtafel 2 ook om de punten van
deze poule. Er wordt op vier biljarts ge-
speeld en aanvang van het toernooi is
donderdag 22 september om 12.00 uur.
Het volledige wedstrijdschema kunt u vin-
den op pagina 14 van deze biljartkrant.
Op pagina 17 treft u ook informatie aan
over de nieuwe opzet voor 2012.
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National titels tijdens Simonis Biljartlakens Landsfinale verdeeld

Zo’n 100 teams hebben in verschillende klassen en spelsoorten in sporthal Mer-
westein te Nieuwegein gestreden om de Nationale titels. Gedurende de drie dagen
was het evenement niet alleen een welkome promotie voor de biljartsport in het al-
gemeen, maar ook voor de jubilerende KNBB.

Eindstanden

Klasse A
Team District
1. DE LINDEN 'S HERTOGENBOSCH
2. DRIEBANDEN ACADEMIE MAASTRICHT EN OMSTREKEN
3. STOKKERS TWENTE

Klasse B1
1. BC LA PLAZA ZUID-LIMBURG  
2. DE ZWAAN OSS  
3. WBV Delta zuid West

Klasse B2
1. OLD DUTCH NIJMEGEN  
2. HET WAPEN VAN BERG MAASTRICHT EN OMSTREKEN  
3. DE DRIESPRONG NOORD OOST OVERIJSSEL

Klasse C1
1. DE MARKT VELUWEZOOM  
2. 'T CENTRUM '47 TWENTE  
3. DE CARAMBOLE NOORD WEST NEDERLAND

Klasse C2
1. VILT '68 MAASTRICHT EN OMSTREKEN    
2. STEENWIJK BILJARTVERENIGING ZWOLLE EN OMSTREKEN    
3. SOMBROEK LANGEDIJK NOORD WEST NEDERLAND

Klasse C3
1. DE PLAS VEEN- EN RIJNSTREEK    
2. DE NODIGE ONTSPANNING 86 NOORD WEST NEDERLAND    
3. WALDESLUST DOETINCHEM E.O.

Klasse C4
1. 'T ZWARTE PAARD BETUWE-VEENENDAAL  
2. DE BREEDEWEG NIJMEGEN  
3. ONS GENOEGEN DOETINCHEM EN OMSTREKEN

Klasse C5
1. ONTSPANNING DOOR SPEL VENLO EN OMSTREKEN
2. HOOGENWEG NOORD OOST OVERIJSSEL
3. BV DE KAAI WEST BRABANT

Dames
1. DISTRICTSTEAM DELTA ZUID-WEST DELTA ZUIDWEST   
2. DISTRICTSTEAM DUINSTREEK DUINSTREEK   
3. B.V. RENKUM VELUWEZOOM

Recreanten
1. B.V. DEN BOLDER MIDDEN-BRABANT   
2. THUVINE DOETINCHEM EN OMSTREKEN   
3. B.V. LEUSDEN EEM- EN FLEVOLAND

Driebanden groot 2e divisie
1. B.C. Tegelen 1 TEGELEN
2. Van Buren Bouwmaterialen DAARLERVEEN

Driebanden groot 3e divisie
1. Cogito Polka Print SLUISKIL
2. De Mixx GELDROP
3. DBL Holland Mineraal LOCHEM

Driebanden groot 4e divisie
1. B.C. Stokkers ENSCHEDE
2. B.C. Push and Win AMSTERDAM
3. Vingerhoeduseum VEENENDAAL

Cogito Polka Print uit Sluiskil behaalde de nationale titel in de derde divisie drie-
banden groot.Foto: André van Hattum

BC Tegelen mag zich landskampioen noemen in de tweede divisie driebanden.
Foto: André van Hattum

Klasse C1 eerste plaats De Markt, district Veluwezoom

Op 14, 15 en 16 oktober

NK libre groot ereklasse bij De Wellse Vaert

René Luijsterburg

Op 14, 15 en 16 oktober staat het kerk-
dorp Welberg in het teken van de na-
tionale titelstrijd ereklasse libre op de
grote tafel.  Aan de Kapelaan Kock-
straat 55 zullen toppers aantreden als
Jean Paul de Bruijn, Raymund Swertz,
Henry Tilleman en Dave Cchristiani.
Veel aandacht gaat uit naar de plaatse-
lijke favoriet René Luijsterburg, die met
een gemiddelde van 109,35 als vijfde
geplaatst staat. Verder behoren tot het
deelnemersveld; Koen Workel, René
Tull, Micha van Bochem, Gert-Jan Veld-

huizen en Roy van Raaij. 
Er wordt volgens AVE systeem gespeeld
in twee poules, waarna de kruisfinales
volgen. Tijdens alle drie de dagen
wordt het startsein gegeven om 11.00
uur.  

Poule A Poule B
Jean-Paul de Bruijn Raymund Swertz
Dave Christiani Henry Tilleman
René Luijsterburg Koen Workel
Micha van Bochem René Tull
Roy van Raaij Gert-Jan Veldhuizen
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Vormgeving:

Derde wereldtitel voor Dick Jaspers

Met het behalen van de derde wereldtitel in Peru heeft Dick Jaspers zijn uit-
stekende vorm van dit seizoen wederom bevestigd. De Brabander werd
eerder in 2000 (Saint-Etienne en in 2004 (Rotterdam) wereldkampioen.
Na het behalen van de Europese titel en het winnen van de supercup
mocht de wereldbekerhouder zijn derde wereldtitel aan zijn palmares toe-
voegen. 

Foto: Didier Fioramonti, Kozoom.com

In een zinderende finale, werd de eer-
ste set even stilgelegd om op verzoek
van mede finalist Marco Zanetti een
aantal rumoerige voetbalsupporters tot
kalmte te manen. Ondanks, dat Jaspers
zich hieraan minder stoorde, moest hij
toch de eerste set met 8-15 aan de Ita-
liaan laten. De tweede won hij gemak-
kelijk met 15-6, om vervolgens door 3-
15 weer op achterstand te geraken.
Door de vierde set met 15-2 te winnen
liet Dick Jaspers de spanning tot onge-
kende hoogte stijgen. In de vijfde be-

slissende set kwam Zanetti snel op een
0-7 voorsprong. Deze had hieraan niet
voldoende om de in bloedvorm verke-
rende Jaspers van zich af te houden.
Nadat hij 15-8 had gemaakt kuste
Nederlandse Dick zijn keu en maakte
een ereronde door de arena. Jaspers
schakelde in de kwartfinale Frédéric
Caudron uit. In de halve finale liet hij te-
gen de tot dan heersende wereldkam-
pioen Daniël Sanchez een gemiddelde
van 4.500 noteren en had aan drie
sets voldoende.

Leon Vervoort stopt medio 2012
Tijdens de Bondsraadvergadering van
zaterdag 25 juni maakte KNBB voor-
zitter Leon Vervoort bekend dat hij aan
zijn laatste jaar als bestuurslid is be-
gonnen. Medio 2012 draagt hij de
voorzittershamer van het Bondsbestuur
van de KNBB over. Dit in verband met
gewijzigde omstandigheden (werk). 
Tijdens de redelijk soepel verlopen ver-
gadering, die plaatshad ten tijde van
de Simonis Biljartlakens Landsfinale
2011 in Nieuwegein, vond ook een
uitbreiding van het Bondsbestuur
plaats. Nieuweling Henk van Game-
ren zal zich vooral bezig gaan houden
met PR en Marketing. Met vijf perso-
nen is het KNBB bondsbestuur nu op
volle kracht. 
Wijnand van der Tempel werd be-
noemd tot de FAC. Hij is afkomstig uit
de poolwereld en fungeert niet als lid
van de Bondsraad. Leon Vervoort.

Noord-Nederland VG-teams 2011 

Voorronde op 2 oktober in 
biljartcentrum Osdorp Amsterdam
In navolging van het persoonlijk kampi-
oenschap VG-spelers wordt ook de
voorronde voor de VG-teams gespeeld
in biljartcentrum Osdorp aan Jan Rebel-
straat 24 te Amsterdam. Op zondag 2
oktober strijden acht teams om de over-
gebleven drie plaatsen voor het NK te
bemachtigen. De ploegen zijn afkom-
stig van drie verschillende verenigingen
te weten: BC Het Groene Laken, Haar-
lem (2 teams), BC De Reiger, Heerhugo-
waard (3 teams) en BC 1 En nog 5,
Oegstgeest (3 teams). Er wordt op acht
tafels gespeeld en aanvang 10.30 uur.
De geplaatste teams uit de voorrondes
van Zuid-Nederland zijn:

Goed Geplaatst, Duizel (NK 2010)
Vizier, Gennep
De Vrolijke Stoters, Cuijk
Swing, Breda
B.A.R., Rijsbergen
Ons Genoegen, Roosendaal
Providentia, Heeze
Het NK vindt plaats op 17 en 18 de-
cember in NH Hotel Koningshof te Veld-
hoven.

Tweede recrantentoernooi
Voor spelers die niet het minimum van
vijf caramboles kunnen halen, dat op
het NK geldt, wordt er een week later
op zaterdag 8 oktober een recreanten-
toernooi gehouden in biljartcentrum La
Carambole aan de Oortlaan in Veldho-
ven. Hiervoor kunnen spelers zich nog
opgeven. Het is het eerste jaar dat de
Stichting Biljart Promotie Veldhoven dit
organiseert. De primeur was in maart
en werd zo’n succes dat er dit jaar nog
een vervolg is. Vanaf volgend seizoen
zal het ook als NK voor deze groep gel-
den. 
Zowel de voorronde en het recreanten-
toernooi levert weer een sportieve ont-
moeting op tussen alle spelers, met veel
spanning en gezelligheid. Iedereen ver-
heugt zich er op. Het is zeker een aan-
rader om eens te komen kijken op een
van deze dagen. 
Voor meer informatie kunt u altijd con-
tact opnemen met Petra Strijbos,
sbpv@live.nl of 06-28050314.

Nieuw initiatief jeugdbiljarten van start
De KNBB is er de afgelopen jaren niet
in geslaagd de teruglopende ledenaan-
tallen een halt toe te roepen. Het zal nie-
mand ontgaan zijn dat de jeugdwed-
strijden binnen de KNBB hierdoor
steeds moeilijker op de reguliere wijze
te organiseren zijn. Het grootste (nade-
lige) gevolg van de afnemende leden-
aantallen bij de jeugd is o.a. dat
daardoor voor alle PK en competitie-
wedstrijden de reisafstanden onevenre-
dig toenemen naarmate er minder le-
den zijn. Behalve dat reisafstanden
door niemand als plezierig worden er-
varen is ook “de duur van de wedstrij-
den” in onze sport extreem lang. Een re-
guliere PK-wedstrijd duurt soms twee of
drie speeldagen, terwijl men voor een
competitiewedstrijd behalve de reistijd

er ook nog eens een aantal uren bij
mag tellen. Om de meest schrijnende
problemen voor de nabije toekomst het
hoofd te kunnen bieden is gekeken naar
een oplossing waar flexibiliteit een
hoofdrol kan spelen en waarbij de or-
ganisatie-structuur niet afhankelijk is van
getallen. Gerrit de Jong is voornemens
een voortrekkersrol te vervullen in een
nieuw concept waarin de toekomstige
jeugdwedstrijden gegoten zouden kun-
nen worden. In het nieuwe seizoen
2011/2012 staat in het gewest
N.O.N. een pilot op het programma.

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Superprestige driebanden Lommel kozoom.com 12-17 sep
Eredivisie driebanden Haarlo DBL urlive.tv 18 sep
Eredivisie topteam YEL Prinsen Haarlo urlive.tv 24 sep
Worldcup driebanden Wenen kozoom.com 26-30 sep
GP Artistiek ereklasse Welberg urlive.tv 7-9 okt
Eredivisie topteam De Veemarkt Doetinchem urlive.tv 8 okt
Eredivisie topteam Etikon Prinsen Haarlo urlive.tv 8 okt
Driebandencompetitie Frankrijk kozoom.com 13 okt
Eredivisie driebanden Haarlo DBL urlive.tv 22 okt
Agipi driebanden Schiltigheim kozoom.com 27-30 okt
Eredivisie driebanden Haarlo DBL urlive.tv 30 okt
GP Artistiek ereklasse Almelo urlive.tv 18-20 nov
NK ankerkader 47/2 Rosmalen (ovb) urlive.tv 18-20 nov
Eredivisie topteam De Veemarkt Doetinchem urlive.tv 3 dec
Eredivisie topteam YEL Prinsen Haarlo urlive.tv 3 dec
Worldcup driebanden Hurghada kozoom.com 4-10 dec
NK ankerkader 71/2 Prinsen Haarlo urlive.tv 9-11 dec
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.
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Snel & goedkoop al uw biljart benodigdheden? Eenvoudig on-line of deskundig in de winkel, natuurlijk bij...

www.championshop.nl
Bij De Wellse Vaert in Steenbergen

Nationale finale libre recreanten
Biljartvereniging De Wellse Vaert orga-
niseerde in de gelijknamige locatie aan
de Kapelaan Kockstraat te Steenbergen
de nationale finale persoonlijke kampi-
oenschappen libre voor recreanten. Dit
leverde de volgende resultaten op:
1e klasse libre
Naam Woonplaats Pnt Moy. Hs
1. G. te Nuijl Hilversum 6 10.00 89
2. W. van Leeuwen Gouda 3 5.52 85
3. M. Spoelder Zuidwolde 2 5.79 41
4. H. Jansen Kaatsheuvel 1 2.86 14

2e klasse libre
1. H. van Zoggel Berlicum 6 3.20 18
2. M. van Iersel Loon op Zand 2 2.98 29
3. L. Veldman Apeldoorn 2 3.31 14
4. A. Geeve Rotterdam 2 2.57 16

3e klasse libre
1. W. Schoelitsz Waalwijk 6 2.16 17

2. L. van Zoggel Rosmalen 4 2.34 16
3. W. van Lienden Alphen a/d Rijn 2 2.18 34
4. J. Jurriéns Apeldoorn 0 1.71 9

4e klasse
1. J. Pullens Waalwijk 4 1.64 11
2. J. Reichgelt Gouda 4 1.45 9
3. H. van der Last Amersfoort 2 1.70 12
4. J. Buitenhuis Doetinchem 2 1.25 9

5e klasse libre
1. G. van de Steen Berlicum 6 1.36 8
2. C. de Peffer Waalwijk 2 1.21 9
3. J. Bakker Zwolle 2 0.76 7
4. A. Brandt Warmenhuizen

6e klasse libre
1. J. ten Kate Nieuwleusden 6 1.15 6
2. H. Riphagen Vaessen 4 0.62 7
3. L. Kooistra Rosmalen 2 0.50 4
4. L. Smits Sprang-Capelle 0 0.44 5

Titels voor Vincent van Schravendijk en Menno Hazenoot 

Succesvol NK voor G-biljarters 
in Biljart & Dartcentrum Osdorp   

Het NK voor G-biljarters in Biljart &
Dartcentrum Osdorp is een geweldig
succes geworden. Organisator Dick
van Egmond roemde vooral de gewel-
dige samenwerking met eigenaar San-
der Jonen. “Hij was heel flexibel en bij-
na alles was mogelijk. We hebben een
fantastisch NK beleefd in Osdorp” al-
dus een enthousiaste Van Egmond.

Meest opvallende resultaten
Start Te maken Toernooi Hoogste
moyenne caramboles moyenne serie

Jan School 2,430 49 2,934 17
Vincent van Schravendijk 1,080 22 1,633 9
Dennis Koster 0,800 16 1,060 5
Dennis Dekkers 0,430 9 0,574 4
Jeroen Kramp 0,390 8 0,494 4
Menno Hazenoot 0,380 8 0,602 5
Dave van der Neut 0,370 7 0,527 5
Jonina van Meer 0,270 7 0,474 3

Kortste partij én Te maken Gemaakte Benodigde Hoogste 
Hoogste serie in verhouding caramboles caramboles beurten Moyenne serie
Dave van der Neut 7 7 3 2,333 5

Vincent van Schravendijk
Foto: Wil van Elk

Menno Hazenoot
Foto: Wil van Elk

Sander Jonen gaf met medewerking
van Rob Scholtes en George Kenter
ook nog spontaan een demonstratie
Biljart Artistique. Na een spannende
wedstrijddag kon Vincent van Schra-
vendijk als kampioen in de A-klasse
worden gehuldigd. Menno Hazenoot
behaalde in de B-klasse de felbegeer-
de titel.

Eerste KNBB-Award voor H.B.C. 
uit Hoogeveen
Op zaterdag 25 juni
2011 mocht Klaas
Wemmenhove na-
mens H.B.C. de aller-
eerste KNBB-Award
in ontvangst te ne-
men voor de beste
vereniging/ club van
de KNBB van het sei-
zoen 2010-2011. 
Dit vond in Nieuwe-
gein plaats voor de
finalewedstrijden
van de Simonis Bil-
jartlakens Landsfina-
le. De vereniging uit
Hoogeveen kreeg de
Award voor het feit
dat H.B.C. zoveel
jeugdfinales
(Nederlands-, Euro-
pees- en wereldkampioenschap) heeft
georganiseerd. Ook het feit dat H.B.C.
als vereniging al jaren actief is op maat-
schappelijke gebied zoals via het Frater-
man Toernooi speelde een belangrijke
rol. De opbrengst van het 13e Frater-
man Amusement Toernooi bedroeg dit

jaar € 8.700. De Altiband, die weer
twee schitterende concerten verzorgde,
kreeg een cheque van € 1.450,00, net
als de vijf kinderdagverblijven in
Drenthe. In totaal is er in dertien jaar
€ 89.479,00 aan de diverse instellin-
gen uitgekeerd.

Klaas Wemmenhove (r) krijgt de Award uitgereikt door
Arjan van der Horst, penningmeester van de KNBB. 

Foto: André van Hattum. 

NK dagcompetitie driebanden 
bij De Ram in Roosendaal
Bij café De Ram
aan de Kals-
donksestraat in
Roosendaal
werden op 16
juni de nationa-
le finales drie-
banden van de
dagcompetitie
gespeeld.  In de
eerste klasse
ging de titel
naar Bart Ka-
blau uit Brum-
men. Isaak de
Jonge uit Amers-
foort kwam in

de tweede klasse als sterkste naar vo-
ren, terwijl Nico van de Zwan uit Eem-
nes kampioen werd in de derde klasse. 

Eindstanden

1e klasse
1. B. Kablau Brummen
2. A. van de Giessen Rotterdam
3. H. Lintsen Didam
4. M. Spoelder Zuidwolde
2e klasse
1. I. de Jonge Amersfoort
2. H. Post Eext
3. C. Kuipers Sassenheim
4. J. van de Meer Roelofsarendsveen

3e klasse
1. N. van de Zwan Eemnes
2. D. Philipse Rotterdam
3. W. van den Berg Noordwijkerhout
4. A. Eerenstein Valhermond

Van links naar rechts: I de Jonge 2e klasse, 
B. Kablau 1e klassse, N. v.d. Zwan 3e klasse

Feestelijke opening 17 september

Biljartvereniging Steenwijk naar
nieuwe locatie
Op zaterdag 17 september vindt de
feestelijke opening plaats van het nieu-
we biljartcentrum van vereniging Steen-
wijk. Het voormalige biljartcentrum
Francois Mingaud is verlaten en men is
verhuisd naar Parade 6 te Steenwijk.
Vereniging Steenwijk beschikt over twee
matchtafels en vier kleine biljarts. Het
programma van zaterdag 17 septem-
ber is als volgt. 

Van 9.00 tot 10.00 uur ontvangst met
koffie en gebak. Vanaf 10.00 uur inlei-
ding officiële gedeelte door ceremonie-
meester, welkomstwoord door de voor-
zitter, officiële opening en toast op de
nieuwe locatie. 
Van 11.00 uur tot 16.00 uur is er een
open dag met o.a. demonstraties, vi-
deo, gratis biljartles, barakspel en ge-
zellig samenzijn.   

District Den Haag

Finale 1e klasse
driebanden klein
Aan de Rijklof van Goenstraat 2 in Den
Haag wordt van 26 september t/m 2
oktober de finale van de eerste klasse
driebanden klein van het district Den
Haag gespeeld. De organisatie is in
handen van BV Rio Deux.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Wim Hofman Jorissen 2000 0,7678
2. Beer de Jong Jorissen 2000 0,6129
3. Tony Es jr. Rio Deux 0,5950
4. Robbie Duesman Rio Deux 0,5848
5. Billy Sewsaran Beek de 0,5498
6. Charlie Disma Jorissen 2000 0,5429
7. Anad Bhairosingh, Kroon de 0,4890
8. Johan Oosterling BC 93 0,4855
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Carambole, Pool en Snookerbiljarts
Inruil, verkoop en revisie

Keu reparatie terwijl u wacht

Sportprijzen
Relatiegeschenken – Darts

Herenweg 298a • 3648 CS WILNIS
Tel: 0297 281604

E-mail: info@bocxebiljarts.nl

Een gezellig bruin café waar ieder
weekend de sterren van de hemel 
worden gezongen.
Kom eens langs voor een lekker kopje
koffie, een heerlijk koud tapje,
of gewoon een gezellig potje biljarten.
Wij zijn de thuishaven van BV D’n Inval
en BV de Fotsers.

Tot ziens bij Leo & Ineke
Café D’n Inval 
Grotekerkstraat 32a • 4941 DP Raamsdonksveer 
Tel: 0162-742888

Café D’n Inval

c.dewijs@tele2.nl 

BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

6 carambole (4 groot - 2 klein) - 3 snooker - 8 pool

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33

Café De Ram
De bij café De Ram gevestigde verenigingen zijn:

-       BV De Ram
-       BV De Ram veteranen
-       BV Kalsdonk
-       BV Kempenaars

Wij verkopen biljartartikelen in samenwerking met:
Biljartboetiek Bergen op Zoom

www.cafederam.com
Café De Ram is een gezellig buurtcafé met

3 biljarttafels van 2,30 m.
Er wordt gespeeld in de competities van:

KNBB, NBF en RBB

Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal

0165-569842
info@cafederam.nl

Naast het biljarten verzorgen wij ook uw:

-       Feesten en partijen
-       Koffietafels, diners, etc.
-       Recepties
-       Familiedag met gebruik van biljarts
-       Rik- en bolconcoursen

Informeer vrijblijvend over de 
mogelijkheden

Sjef Hamers postuum erelid van 
district Midden-Brabant

De vorig jaar overleden Sjef Hamers is onlangs postuum benoemd tot erelid van
het district Midden-Brabant. Voor het vele werk dat Sjef voor de biljartsport heeft
verricht werd deze nog nooit eerder geëerd. Hij was jarenlang voorzitter van het
inmiddels opgeheven district Tilburg en vervulde deze functie ook voor de lan-
delijke jeugd. Wil, de zuster van Sjef mocht uit handen van districtsvoorzitter
Henk Vos de speld en de daarbij behorende oorkonde in ontvangst nemen.

Arno van Rijsbergen & Johan Wijnings
claimen Kwastbokaal 2011
De 21e editie van
de Kwastbokaal in
Sint Willebrord is
gewonnen door
Arno van Rijsber-
gen en Johan Wij-
nings uit Rucphen.
Als eerste Kwastbo-
kaal na het overlij-
den van oprichter
Frans de Bruijn
had de organisatie
de handen vol. Er
werd duidelijk hoe-
veel werk er in een
toernooi van deze
omvang is ge-
slopen. Met de
grote publieke be-
langstelling tijdens
de finaledag werd
duidelijk, dat het
werk wordt ge-
waardeerd.
Na het voortraject, waaraan 106 kop-
pels deelnamen volgde de halve finale.
Jan Jacobs en Sjaak Rijsdijk waren de
winnaars van 2010 en wisten in deze
halve eindstrijd Toon Hoefnagels en Cor
Schrauwen van zich af te schudden. In
de andere halve finale waren Arno van
Rijsbergen en Johan Wijnings de ver-
rassing in het toernooi. Dit was hun eer-
ste deelname en meteen hadden zij
zich onverwacht weten te plaatsen voor
deze halve finale. Zij moesten het opne-
men tegen Ton Michielsen en Bert Wagt-
mans. Tijdens een bloedstollende wed-
strijd wist Arno van Rijsbergen met een
varkentje uit te maken.

Finale
In de slotpartij moesten Jacobs/Rijsdijk
36 caramboles halen en Van Rijsber-
gen/Wijnings 18.

Jacobs en Rijsdijk startten fel en in no
time hadden ze een voorsprong van
23-9. Gestaag liepen ze uit naar 26-10
maar toen begon de motor te haperen.
Van Rijsbergen/Wijnings maakten hier-
van gebruik, begonnen te scoren en
trokken de partij naar zich toe. Na 31
beurten werd de laatste carambole ge-
maakt door Arno van Rijsbergen die
zichzelf en Johan Wijnings daarmee op
een geweldig verjaardagscadeau trak-
teerde. 

Eindstand
1.Arno van Rijsbergen/Johan Wijnings 

(Rucphen/Rucphen)
2. Jan Jacobs/Sjaak Rijsdijk 

(Oud Gastel/Oud Gastel)
3. Toon Hoefnagels/Cor Schrauwen

(St. Willebrord/St. Willebrord)
3. Ton Michielsen/Bert Wagtmans

(St. Willebrord/St. Willebrord)

Het winnende koppel Arno van Rijsbergen en Johan Wijnings

Driebanden 1e klasse Midden Brabant

Leon Visser van BC Goirle kampioen
In Berkel-Enschot is Leon Visser van BC
Goirle op moyenne districts kampioen
van Midden Brabant geworden in de
eerste klasse driebanden klein. Hans
van Berge Henegouwen verzamelde
evenals Visser acht wedstrijdpunten,
maar werd door een lager gemiddelde
tweede. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt. A. Moy. HS
1. Leon Visser BC Goirle 8 0,730 4
2. Hans van Berge Henegouwen ‘t Gelagh 8 0,559 4
3. Gerard Snoeren B.S.V. 7 0,691 6
4. Patrick Schrijver D’n Inval 3 0,515 6
5. Martin van de Rijt De Hoef 2 0,497 4
6. Goof van Breemen H.M.S. 2 0,488 5

Sportfoyer
de Hazelaar

Thuisbasis van: 
eredivisieteam DE HAZELAAR

en biljartvereniging ROSMALEN

- 4 Matchtafels
- 5 Caramboletafels
- 1 Pooltafel

U bent van harte welkom.
Marko de Leeuw en Frank van Rooij
Telefoon: 073-5214742         
T.M. Kortenhorstlaan 6
5244 GD Rosmalen
E-mail: info@sportfoyerdehazelaar.nl

Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

B.V. S.V.W./Biljart Boetiek
B.V. 'T Laantje

B.V. Senioren Biljart Ponderosa
B.V. De Snepballen
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Recreatiepark ’t Haasje bv

Vijf Eikenweg 45 • 4849 PX Dorst
0161-411626

info@haasjeoosterhout.nl
www.haasjeoosterhout.nl

Ruim 1000 m2

speelplezier

365 dagen per
jaar open

Diverse 
kinderfeestjes

en
arrangementen
vanaf € 7,75 p.p.

Lekker partijtje biljarten terwijl uw
(klein-)kinderen zich vermaken

in de indoorspeeltuin

Camping Camping 

De EekhoornDe Eekhoorn
Een gezellige camping in een bosrijke omgeving

Ook kunt u bij ons terecht voor bruiloften en partijen

Informeer vrijblijvend: Seterseweg 4
4903 RV Oosterhout
0161-41 15 72
06-53 99 49 61
www.bvdeeekhoorn.nl

3 matchtafels en 2 tafels 230x115

POOL • BILJART • DART

Hoge Rijndijk 3b • Woerden

Tel.: 0348 - 417 118

8 Buffalo Pro 9ft Pool-tafels 

4 Padoc Bocxe 2.30 Biljarts 

5 dartbanen

WWW.PADOC.NL

In Memoriam Kees Tak
”Een geliefd mens gaat niet dood”, zeker niet als wij hem met herinneringen le-
vend houden.
In de leeftijd van 69 jaar is in juni na een langdurig ziekbed Kees Tak uit Roo-
sendaal overleden. Kees was maar liefst 45 jaar lid van de Etten-Leurse B.V.
ZBGG, waarvan ook vele jaren in de functie van voorzitter en een hele tijd in de
combi-fuctie van voorzitter/penningmeester.
Van 1976 tot en met 1981 nam hij de taak van wedstrijdleider van het district
Breda voor zijn rekening en tot 1994 als voorzitter. Dezelfde functie bekleedde
Kees ook later in het district Roosendaal. Dus zeker geen onbekende in de bil-
jartsport.
En Kees ging door, want eind jaren 70 werd hij penningmeester en vicevoorzit-
ter het gewest Zuid Nederland en van ’83 tot ’90 lid van de landelijke financië-
le advies commissie (FAC) binnen de KNBB. Vanaf 1975 tot 2003 nam hij ook
de voorzittershamer ter hand van de stichting West Brabant Cup die onder zijn
deskundige leiding in een periode van 38 jaar  € 458.087.91 uitkeerde aan in-
stellingen voor mensen met een handicap. Vanwege zijn verdiensten werd hij
onderscheiden met de zilveren erespeld van het gewest Zuid Nederland en de
gouden erespeld van de KNBB. Zowel het voorzitterschap als het penning-
meesterschap was aan Kees Tak wel toevertrouwd, zo is hij ook vanaf 2000
penningmeester geweest van het Roosendaalse wielercriterium ‘Draai van de
Kaai’. Kees Tak heeft zich jarenlang op een spontane, hartelijke en menslieven-
de manier ingezet voor zijn medemensen. Hij wordt zeker door heel veel men-
sen gemist, niet alleen om zijn tomeloze inzet op velerlei vlak, maar vooral als
‘mens tussen de mensen’. 

De Drie Plekkers winnen Skippy-Toernooi
Tijdens de finale
van het 21e Skip-
pytoernooi bij De
Witte Brug in
Sprang-Capelle
bleken De Drie
Plekkers uit Was-
pik over de beste
kwaliteiten te be-
schikken. De for-
matie bestaande
uit Theo Kuijten,
Bert van Riel, Ber-
tus Zijlmans en re-
serve Rutger Snels
wisten al hun par-
tijen in winst om te
zetten en behaal-
den acht punten.
Het team ‘‘Als We Maar Lol Hebben‘‘
behaalde de hoogste serie over het ge-
hele toernooi, terwijl De Poedelaars de
kortste partij speelde. Dit toernooi heb-
ben de 37 teams 236 wedstrijden ge-
speeld, waarbij 6.620 caramboles zijn
gemaakt in 14.059 beurten, moyenne
0,471. De organisatie is de sponsors
dankbaar voor het beschikbaar stellen
van de prijzen. Een hartelijk dank je wel

gaat ook naar Wil en Joke van ‘De Wit-
te Brug’.

Eindstand
Team Plaats Pnt.    Moy.   Hs
1. De Drie Plekkers Waspik 8 0,495 4
2. ‘t Gelagh Heusden 6 0,568 5
3. The Sixties Sprang-Capelle 4 0,458 4
4. Maximaal Tilburg 2 0,605 10
5. Ad Dekker en Houtepen Oosterhout 0 0,546 5

De Drie Plekkers

Stefan Osnabrug wint nachttoernooi
in Snooker en Poolcentrum Capelle

Snooker en Poolcentrum Capelle orga-
niseerde op zaterdag 11 juni 2011 een
nachttoernooi. Ondanks het late tijdstip
en het feit dat er 350 km verderop de
Ardenne Cup gespeeld werd waren er
rond 22.30 u toch 20 deelnemers aan-
wezig. Omdat tijdens een nachttoer-
nooi de gezelligheid belangrijk is wer-
den de eerste wedstrijden in poules van

5 man afgewerkt. De nummer 1, 2 en 3
mochten vervolgens aan de winnaar-
kant strijden voor de winst en de num-
mer 4 en 5 konden verder spelen aan
de verliezerskant. In de vroege ochtend
bleken Same Afzali en Stefan Osna-
brug de sterkste en stonden in de finale.
Stefan Osnabrug wist er uiteindelijk met
de winst van door te gaan.

BIJ HENNY EN NANCY

6 biljarts van 2.30 m
3 biljarts van 2.85 m

De plaats voor al uw feesten en partijen en verenigingen

Er is al een all-in actie incl. drinken vanaf € 27,50 p.p.

Nu ook Biljart- en Dartwinkel op het zelfde adres
Alles tegen zeer aantrekkelijke prijzen en tevens onderhoud en

reparatie van biljarts en keuen
Alles word zeer vakkundig gedaan door jarenlange ervaring 

Service en garantie is ons visitekaartje

Email: informatie@dewellsevaert.nl
Web: www.dewellsevaert.nl

Webshop: biljartendartwinkeldewellsevaert.nl

Openingstijden : 
ma. 10.00 - 02.00 uur, di. 10.00 - 02.00 uur,
wo. 12.30 - 02.00 uur, do. 10.00 - 02.00 uur, 
vr. 12.00 - 02.00 uur, za. 10.00 - 02.00 uur, 

zo. 10.00 - 18.30 uur

Kap. Kockstraat 55-57 4651 XC Welberg
Telefoon 0167-563095
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In sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen

Nederland verdedigt titel met succes
tijdens 43e Coupe van Beem

Vlnr: Gerrit de Jong (KNBB), Mike van de Liefvoort, Ferry Jong, Robin Romijn, Yan-
nik Jansen, Jeffrey Lenaers, Jeroen Testers, Stephan van den Hooff, Danny Ver-
meulen en René van Hinthum (Bondstrainer KNBB). Foto: Jolanda van Hinthum. 

De Nederlandse jeugd heeft het kampioenschap in de landenwedstrijd om
de Coupe van Beem geprolongeerd. In de fraai vernieuwde en grotere fo-
yer van sporthal De Hazelaar in Rosmalen bleef het thuisland de Belgen
nipt voor. Duitsland haakte al in een vroeg stadium af. Met twee kader
38/2 spelers blijken zij bij voorbaat al kansloos. De organisatie in Rosma-
len deed het uitstekend. Een fantastische accommodatie, enthousiaste le-
den, prima catering en overnachtingen, maakten deel uit van een mooie
happening.  

Na de openingsdag vrijdag stonden
België en Nederland gezamenlijk bo-
venaan. Op zaterdagmorgen konden
alle deelnemers en begeleiders genie-
ten van een toeristische rondvaart op de
Binnendieze in ’s-Hertogenbosch. Na
een mindere zevende en achtste ronde
kwam Nederland in de negende sessie
zeer sterk terug. Alle drie partijen wer-
den in winst omgezet. Hiervoor zorg-
den Stephan van der Hooff tegen de
Belg Nicolas Cultiaux, Robin Romijn te-
gen de Belg Joeri Roest en Danny Ver-
meulen tegen de Duitser Marcel Back.
Door deze resultaten bleef het stuivertje
wisselen tussen de landen België en

Nederland. Zondag werd een belang-
rijke dag want toen kreeg het toernooi
een mooi en spannend slot. Er stonden
toen nog drie landenwedstrijden open
die voor een beslissing moesten zorgen.

De ontknoping 
Ronde tien bracht zowel aan Belgische
als aan Nederlandse zijde, ieder drie
spelers aan de start. Daarbij waren de
onderlinge wedstrijden tegen België
van groot belang. De twee absolute
kopmannen van Nederland, Ferry Jong
en Jeffrey Lenaers stelden ook dit keer
niet teleur. Lenaers (275 car) maakte
zijn wedstrijd in negen beurten uit, me-

Hulde aan 75 jarige Ton Boers

Vader van de jeugd is nu 
Bondsridder en lid van verdienste
In zijn eigen bil-
jartcentrum Root-
haert te Tilburg is
Ton Boers op 23
juli onderscheiden
als bondsridder.
Jaap Labrujere
heeft als voorzitter
van de KNBB Ver-
eniging Carambo-
le deze onder-
scheiding aan Ton
uitgereikt vanwe-
ge de tomeloze in-
zet voor de biljart-
sport. Zo runt hij
al 25 jaar het bil-
jartcentrum, is na-
tionaal arbiter,
was gedurende
acht jaar voorzit-
ter en bekleedde
meerdere functies
van het toenmali-
ge district Tilburg.
Ook heeft hij een
zwak hart voor de
jeugd. Ton is als
een vader voor de
jonge biljarters die bij hem komen spe-
len en trainen. Hij kijkt daarbij niet naar
leeftijd. Boers was enorm verrast, toen
hij daags na zijn 75e verjaardag on-
aangekondigd bezoek kreeg van de

KNBB delegatie. Op 23 mei was Henk
Vos als voorzitter van het district
Midden-Brabant al op bezoek geweest
om hem te onderscheiden als Lid van
Verdienste.

de dankzij een mooie serie van 176.
Zijn Belgische opponent bleef steken op
42 caramboles. Ferry Jong speelde zijn
beste partij en tevens van het hele toer-
nooi. Met een prachtige serie van 300
snelde hij van acquit naar de finish.
Voor zijn Belgische tegenstander
resteerden slechts achttien treffers in de
nabeurt. Ook de ontmoeting van Yannik
Jansen was een belangrijke. Dankzij
zijn zege tegen de Duitser Torben Ka-
ther wist Nederland ook deze interland
nipt te winnen. Door deze triomf won
Nederland waardoor er weer twee be-
langrijke matchpunten konden worden
toegevoegd.
In de voorlaatste ronde was het al be-
kend. Nederland bleek niet meer in te
halen door België en won daardoor
voor de derde keer op rij de Coupe van

Beem. Een prima prestatie voor de equi-
pe van de teamleiders René van Hintum
en Gerrit de Jong. De achtkoppige se-
lectie werd in aanloop naar dit toernooi
klaar gestoomd, wat zeker een verdien-
ste is van de trainers. Zonder ook maar
iemand tekort te willen doen was de
kopman van de Nederlandse ploeg Fer-
ry Jong uit Hoorn, de absolute smaak-
maker. Hij bleef ook de enige ongesla-
gen speler van Oranje en realiseerde
een algemeen moyenne van 85.71.
Thomas Schram was de enige van
Duitsland die alle vier wedstrijden heeft
gewonnen. Wesley Apers behaalde als
enige Belg de volle acht punten. Eind-
stand 1. Nederland zes punten, 2. Bel-
gië vijf punten en 3. Duitsland één punt. 

Tekst met dank aan www.urlive.tv.

Voor het eerst in het Wapen van Eerschot

Marc van Berkel uit Son wint 
kermistoernooi driebanden 2011

In het Wapen van Eerschot te Sint-Oedenrode is het achtste driebanden
kermistoernooi afgesloten. Het evenement heeft bijna drie weken geduurd,
en kende een record aantal deelnemers van 120. Vier rondes met poule-
wedstrijden, gevolgd door de finales, leverden liefst 450 partijen op, wel-
ke door een perfecte organisatie in samenwerking met het Wapen van Eer-
schot uitstekend gestuurd en verwerkt werden. Marc van Berkel beschikte
over de langste adem. 
Pieter Hulsen en Frits Radema waren de
enige van de plaatselijke favorieten die
zich staande konden houden en plaat-
sten zich bij de vijftien spelers voor de fi-
naleronde op zaterdag. Ook nu weer
drie poules van vijf. Hulsen kwam in
zijn poule goed uit de startblokken te-
gen Jos van Osch (moy. 1.500), boekte
vervolgens een nipte zege op Marc van
Berkel, maar moest zijn meerdere er-
kennen in Erwin Kivits (2.000). Kivits
eindigde met tien punten als groepswin-
naar. Dankzij de extra punten kon ook
Marc van Berkel zich met negen punten
alsnog als beste nummer twee scharen
bij de laatste vier. 
In zijn poule was Dick van Wely uit Dru-
ten, die het toernooi al in 2008 won,
met elf punten superieur aan de overige
spelers. In de derde poule was Frits Ra-
dema ook voortvarend van start ge-
gaan door overwinningen op Willy
Smetsers en Leo Willemsen uit Arnhem.
Maar Radema verloor vervolgens van
Ad van Stiphout en Gijs Stapelbroek.
Daarentegen won Willy Smetsers de
drie volgende partijen met drie punten
waardoor zijn totaal op negen kwam
en eerste werd in zijn poule.  

De kruisfinales en eindstrijd
Door loting bepaald, werd Dick van
Wely gekoppeld aan Willy Smetsers en
Marc van Berkel ontmoette Erwin Kivits
die in de finalepoule maar liefst 1.733
had gespeeld. Bij laatstgenoemde was
de pijp vrijwel leeg toen hij aan moest
treden tegen Van Berkel, die zich deze
buitenkans niet liet ontnemen. Kivits
kwam tegen het einde van de partij nog
wel terug  maar strandde op twee ca-

ramboles. In de andere halve finale
maakten Dick van Wely en Willy Smet-
sers het nog spannender. Na wisselen-
de kansen werd het een gelijkspel en
moest een shoot-off de beslissing bren-
gen. Drie tegen drie werd het,
waardoor het percentage de beslissing
moest forceren. Dit viel uit in het voor-
deel van Van Wely zodat hij zich op
kon maken voor de eindstrijd tegen Van
Berkel. In de strijd om de derde plaats
toonde Erwin Kivits nog eens zijn klasse
aan door in 26 beurten met 28 tegen
11 af te rekenen met Willy Smetsers. In
de finale werd al snel duidelijk wie de
beste papieren had. Dick van Wely kon
niet voldoende energie aan de dag leg-
gen om een uiterst geconcentreerde
Marc van Berkel van het lijf te houden.
Na 22 pogingen besliste hij het duel in
zijn voordeel met 17-6. Een luid ap-
plaus was het antwoord van het pu-
bliek. De kortste partij met 3 beurten
won Piet Pauly uit Oosterhout en de
hoogste serie van 13 was voor Joop
van Hastenberg uit Sint-Oedenrode. Het
slotakkoord was voor Cor van Alphen,
die samen met Pieter Hulsen en het Wa-
pen van Eerschot een toernooi heeft
neergezet dat uniek is in de regio, voor-
al dankzij de vele sponsoren die een
erg aantrekkelijke prijzenpot mogelijk
hebben gemaakt. Naast de bloemen
voor de prijswinnaars, dus ook bloemen
voor de organisatie. Vele woorden van
dank en lof werden geuit aan hun
adres. Een woord van dank door de
winnaar Marc van Berkel, maar ook
door Erwin Kivits, die het niet treffender
kon verwoorden: dit  is een uitstervend
ras, daar moeten we zuinig op zijn!

Foto: Stephan Sneijder, www.stephanfotografeert.nl.
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Jubileumjaar voor Ad Broeders

Het nieuwe biljartseizoen is voor Ad Broe-
ders een seizoen met een gouden randje.
Ad begint aan zijn 25e seizoen als ere-
klassespeler en zijn 30e als eredivisiespe-
ler. In het seizoen 1981-1982 begon Ad
als speler in het team Bruvano met o.a.
Wim van Cromvoirt, Eddy van de Looy
en Cees Schalk. Hij speelt nu in het team
van DKMtools, samen met (wederom)
Wim van Cromvoirt, Kurt Ceulemans,
Frank Martens en Jan Arnouts. “Met een
aantal van deze spelers heb ik heel wat
jaren lief en leed gedeeld” vult Broeders
aan. Na 29 seizoenen in de sterkste com-
petitie van de wereld dreigde, door de-

Thuisbasis BV Sportcafé RKC

BV De Hofstede

06 - 53 97 91 65

Akkerlaan 2 Waalwijk

Wij zoeken 
lassers, frezers, 

draaiers, bankwerkers,
metselaars, timmerlui,

schilders en 
stucadoors

Man op Maat BV
Hendrik Mesdagstraat 6a 

5753 DA Deurne
Telefoon 0493-310462

info@manopmaat.nl 

Café - BiljartCafé - Biljart
“DE MOLENVLIET”“DE MOLENVLIET”
Clublokaal van:
• K. Bleyewerck
• B.V.O.
• De Gouden Keu
• D.O.T.
• B.S.V.
• R.B.V. De Molenvliet
• O.O.G. 
• ADC-Repro
• v/d Brandt
• Nooit Volleerd

Laageinde 30, 5142 EH Waalwijk, 
tel. 0416-334485

5 WILHELMINA BILJARTS
3x 2.30 x 1.15          2x 2.84 x 1.42

Corjan
& 

Mitchell

Test nu met Ad Broeders uw Professionele Vacuumkeu
Jubileumaanbieding

Vacuumkeu + 2 toppen in koffer + onderhoudset 
+ 1 uur biljartles voor € 159,00

Nieuw: World Class biljart, 115 x 230 cm, geplaatst voor € 3250,00
Ook voor biljartlessen, privé/team/groep, thuis of op locatie

Biljart-, pool-, snookersieraden

Kijk op: adbroedersbiljartpromotie.nl
Of bel: 06 55 16 37 84

25 jaar
ereklasse

KNBB

30 jaar
eredivisiespeler

KNBB

gradatie van zijn team, het doek voor Ad
Broeders te vallen. Maar door het terug-
treden van Crystal Kelly en Van Donge &
De Roo kwamen er twee licenties vrij,
waarop men bij thuisbasis de Eekhoorn in
Oosterhout naarstig op zoek kon naar
een nieuw team en een nieuwe sponsor.
Voor dat laatste werd DKMtools uit Zever-
bergen wederom bereid gevonden. Met
zijn zesde lustrum en 25 jarig ereklassen-
schap in het verschiet wil Ad graag iets
meer betekenen voor zowel de beginnen-
de als de gevorderde biljarter. Hij biedt
hiervoor aan een Professionele Vacuum-
keu met twee toppen in een koffer, samen
met onderhoudset en een uur biljartles
voor € 159,00. Gedurende die biljartles
wordt dan mede aandacht geschonken
aan het gewenste gewicht, balans, afstel-
ling en design van de keu. Zij die op zoek
zijn naar een nieuw biljart, kunnen bij Ad
terecht voor het nieuwe World Class bil-
jart in de kleuren kersen of mahonie, 115
x 230 cm, geplaatst voor € 3.250,00.
Liefhebbers, die hun prestaties aan de ta-
fel op een hoger niveau willen brengen
kunnen bij hem terecht voor het volgen
van biljartlessen, privé of met bijvoor-
beeld een team, zowel in Oosterhout, als
bij u thuis of op locatie. 
Met het oog op de feestdagen verzorgt
hij ook uw biljart-, pool-, of snookersie-
raad. Bel 06 55 16 37 84 of kijk op
www.adbroedersbiljartpromotie.nl 

Mgr. Bekkersplein 2
5491 EB Sint-Oedenrode
tel./fax (0413) 47 36 68
of 06 - 51095363 / 06 - 51264110

BILJARTCENTRUM

Het Wapen Het Wapen 
van Eerschotvan Eerschot

1e Divisie teams: Man op Maat/Corfu
Particolare/AH van Hamond

2e Divisie teams: aMate Communications
Zwiers Grootkeukenservice

3e Divisie team: Didden Distributie
4e Divisie team: v.d. Berk Assurantiën

Stationsstraat 94 • 5281 GG Boxtel • Tel. 0411 - 677737

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

CAFÉ - BILJARTCENTRUM

“DE WESTHOEK”
2 Match en 3 kleine tafels

Eindstraat 50
5151 AE Drunen
Tel.: 0416-373838

Uw gastheer en gastvrouw
Frans en Johanna

www.westhoekdrunen.nl
info@westhoekdrunen.nl
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Antoine Passon zegeviert 
bij ’t Zonneke in Rosmalen
Tijdens de finale
van het drieban-
dentoernooi bij ’t
Zonneke in Rosma-
len bleek Antoine
Passon over de
langste adem te be-
schikken. Van de
48 deelnemers
hadden er zich
acht geplaatst voor
de finaledag op
zaterdag 8 juni.
Via loting werden
deze ingedeeld in
twee poules. Poule
1 bestond uit Wil-
lem van der Hoeff,
Antoine Passon,
Harold Engelen en Gerard Reuser. In
poule 2 bonden Sander Loymans, Henk
van Ruitenburg, Hein Lodeweges en
Rob van Veenendaal met elkaar de
strijd aan.  
In poule1 was de beslissing vrij vlot ge-
vallen. Antoine Passon won alle drie de
partijen en mocht de finale gaan spe-
len. Gerard Reuser werd tweede en
ging naar de troostfinale. 
Poule 2 kende tot de laatste beurt een
spannend verloop. In de laatste partij
speelden Henk van Ruitenburg en San-
der Loymans een hele spannende wed-
strijd. Aangezien zij beiden allebei hun
wedstrijden tot dan toe hadden weten te
winnen was de uitslag van deze wed-
strijd extra belangrijk. De winnaar zou
de finale gaan spelen. Nadat Van Rui-
tenburg vlot een voorsprong had geno-
men, kwam Loymans in de laatste beur-
ten sterk terug. Henk van Ruitenburg
wist het echter net op tijd uit te maken,
zodat hij zich kon opmaken voor de fi-
nale. 

Finales
De troostfinale tussen Gerard Reuser en
Sander Loymans bleef lange tijd gelijk
op gaan, totdat Gerard met een serie
van vijf wist te creëren en de partij naar

zich toe wist te trekken. Na het schoon-
maken van het biljart ging de finale
(maximaal 25 beurten) van start. On-
danks dat Henk van Ruitenberg in zijn
poule zeer goed had staan spelen
(170%) wist hij dit in de finale niet door
te zetten. Maar ook Antoine Passon kon
in de eerste beurten niet veel maken. Zo
werden de eerste caramboles pas na
zeven omlopen genoteerd. Lange tijd
bleef het erom spannen wie er zou
gaan winnen. Antoine wist zich op tijd
te herpakken en maakte in de laatste
beurten toch nog een aantal carambo-
les waardoor hij de partij op percenta-
ge won en hiermee de eindzege veilig
stelde.

Eindstand
1 Antoine Passon
2 Henk van Ruitenburg
3 Gerard Reuser
4 Sander Loymans
5-8 Willem van der Hoeff, Hein Lode-

weges, Harold Engelen, Rob van
Veenendaal

De kortste partij werd gespeeld door
Henk Muskens met 13 caramboles in 8
beurten. Henk van der Leest zorgde met
acht voor de hoogste serie.

In memoraim Henk Wielaard 
14 Febr 1942 - 9 Juli 2011

Een enthousiaste biljarter is in de leeftijd van
69 jaar heen gegaan. Een slopende ziekte
maakte dat de Flakkeeënaar helaas niet lang
heeft kunnen genieten van zijn pensioen. Vol
goede moed en met goede voorbereiding zag
hij de operatie tegemoet, maar heeft het niet
kunnen redden. Bijkomende complicaties la-
gen hieraan ten grondslag.
Henk begon op latere leeftijd met biljarten.
Rond zijn 40e jaar promoveerde hij pas naar
de eerste klasse en in de tweede helft van de
80-er jaren oversteeg hij het eilandelijk niveau,
waarbij hij in een gestaag tempo doorstootte
tot de landelijke competitie (kader 38/2).
Speelde partijen district- en gewestelijk niveau, maar ook in de landelijke com-
petities. Daarnaast was hij actief  in de Zeeuwse toernooien, o.a. Schelde Top
en de C1 teams. Henk, een typische ‘self made man’,  die door veel te trainen
een hoog niveau heeft bereikt: mede mogelijk gemaakt door  gebruik van  zijn
zelfgebouwde professionele biljarthome achter  in de tuin, zijn grote trots.    
Henk was een toegewijd clublid die altijd beschikbaar was om wedstrijden te
spelen en dat met veel inzet deed. Zijn bemoeienissen met de vereniging, door
met voorstellen te komen om een en ander in goede banen te leiden. Zo was hij
maandenlang bezig om het boekje  “Van acquit tot serie Americaine “ samen te
stellen, waarvan de opbrengst uiteindelijk ten goede kwam voor de clubkas. Hij
bracht veel startende en oudere biljarters de technische biljartkneepjes bij in zijn
eigen biljarthome en vond het geen probleem de stoottechnieken  herhaaldelijk
uit te leggen en te demonstreren. Speelde bij VWR Ooltgensplaat , De Poedel
Middelharnis, DOS Nieuwerkerk, Honkie Tonk Brielle en tot slot Windenburg
Noordgouwe.
Mooie herinneringen zullen Henk Wielaard voor altijd levend houden. 

Stephan van den Hooff wint 
Sjef Hamers Bokaal

Stephan van den Hoofft mocht de Sjef Hamers bokaal in ontvangst nemen.

In biljartcentrum Roothaert te Tilburg is
Stephan van den Hooff winnaar gewor-
den van de Sjef Hamers Bokaal 2011.
Tweede met eveneens twaalf punten
werd Daisy Werdekker. 

Eindstand
Naam Pnt Moy HS % Moy
1. Stephan v.d. Hooff 12 3,28 34 111,74

2. Daisy Werdekker 12 4,43 65 123,88
3. Maikel v Oosterhout 8 1,87 13 106,07
4. Simon de Koning 6 1,36 9 106,26
5. Mitchel van Rooij 6 1,01 6 112,66
6. Joris vastre 6 2,40 23 116,54
7. Bastijn v Gageldonk 4 1,94 13 115,59
8. Mike Roovers 2 1,19 10 96,35

Gecombineerd arbitersexamen 
in de Wellse Vaert een succes

Op zaterdag 16 juli moesten 10 cur-
sisten van de districten Midden Brabant,
West Brabant en Delta Zuid-West laten
zien dat ze voldeden aan de door de
KNBB gestelde eisen. Het examen werd
afgenomen in de spelsoorten kader
38/2 en driebanden klein. Vier gemoti-
veerde spelers, Jan Verdult, Peter de
Bree, Ludo Kools en Marius van Nispen
hebben alles uit de kast gehaald om het
de cursisten maar zo moeilijk mogelijk
te maken.  Gelukkig was om ongeveer

17.00 uur Peter Boers, als examinator,
tevreden en konden Henny Heijboer, El-
ly van Haperen, Peter Garrelds, Henny
Brugmans, Alfred Zwegers, Remco Koo-
len, Johan Willemsen, René Luiken, Ron-
ny Joosen en Erik van Woerkom hun fel-
begeerde badge districtsarbiter in ont-
vangst nemen. Deze cursus is bijzonder
goed verlopen dankzij de docenten Ton-
nie Korteland en Jack v/d Ven en de ar-
bitercoördinatoren Louis de Leeuw,
Henk van Item en Jan Tieben.

www.debiljartballen.nl

Teamkampioenschappen NBF 2010-2011
Driebanden 1e klasse
1. H.G.L. 62,00 pnt
2. B.V.T. 53,14 pnt

Driebanden 2e klasse
1. Poedelvrees 66,06 pnt
2. Baracuda 61,87 pnt
3. Vriendschap 59,21 pnt

Dames libre
1. Regia Roosendaal 82,68 pnt
2. Regio Waalwijk 82,29 pnt
3. Regio West Brabant 66,39 pnt

Libre 1e klasse
1. Vredeshof 1 66,44 pnt
2. L.B.V. 1 61,30 pnt
3. Regio Team West-Brabant

50,70 pnt

Libre 2e klasse
1. Kruisstraat 1 65,79 pnt
2. De Vriendschap 1 60,10 pnt
3. O.O.G. 1 49,51 pnt

Libre 3e klasse
1. Poedelvrees 4 69,66 pnt
2. KOT Fijnaart 56,18 pnt
3. Kruisstraat 2 54,52 pnt

Libre 4e klasse
1. K.O.T. 1 89,14 pnt
2. O.B.K. 1 75,24 pnt
3. EEBC Zelden Raak 1 74,99 pnt

Libre 5e klasse
1. Poedelvrees 84,47 pnt
2. D.O.S. 1 76,04 pnt
3. Real Biljartbal 1 68,06 pnt
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Biljart en dart "de Kauw"
Petra & Sjef Broeren

Besterdring 109
5014HJ  Tilburg
013 542 32 50

Thuisbasis van BV de Kauw
en La Carambole

Op zoek naar een gezellig en sportief
biljartteam? Bij ons is er nog plaats

voor enkele biljarters.

Europees Kampioen Biljart Artistiek 
2009 en Wereldkampioen 2006+2011

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

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

Europa’s grootste Biljart- en Dartcentrum 
Ook voor feesten en partijen

Nog voldoende ruimte voor clubs en teams

Sander & Chantal Jonen
Jan Rebelstraat 24 • 1069 CC Amsterdam

020-6101051 • 06-55708178 
info@sanderjonen.nl • www.biljartendart.nl

Cafe-Zaal
“t Veehandelshuis”

Thuishaven van diversen 
biljartverenigingen, 

zowel Libre als driebanden.
Ook uw adres voor feesten 

en partijen.

Groenstraat 80
4841 BG Prinsenbeek

0765413089
www.hetveehandelshuis.nl

Poolcafé Delfshaven: 
Het ideale recept voor een leuke avond stappen.

Aelbrechtskolk 45B
Rotterdam

Tel 010-4257716
info@poolcafedelfshaven.nl

Voor openingstijden zie website: 
www.poolcafedelfshaven.nl 

Poolcafé Delfshaven is hét poolcafé van 
Rotterdam. 11 pooltafels, 1 biljarttafel, 
6 dartsbanen, een groot scherm met 

sportwedstrijden, een bar van 10 meter, 
een menukaart met o.a. Verse Homemade Burgers

en een locatie met een moderne industriële 
uitstraling in het prachtige Historische Delfshaven.

Ook voor groepsarrangementen en korting voor 
leden, studenten en Rotterdampashouders.

Nieuw Poolcafé in Rotterdam Delfshaven
Sinds 5 maart 2010 is Nederland een sportgelegenheid rijker: Poolcafé
Delfshaven in Rotterdam. In het korte bestaan van Poolcafé Delfshaven
hebben 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 Rot-
terdam: Historisch
Delfshaven. Het
pand is gevestigd in
de voormalige ma-
chinefabriek Cupe-
do waar in het verle-
den verschillende
producten 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 het bieden
van 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 vol-
doende 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. Met als
basis 150 gram 100% mager runder-
gehakt. Er zijn inmiddels allerlei varia-
ties ontstaan zoals de Cheeseburger,
Poolcafé Delfshaven Hamburger met
Brie, Bacon en gebakken ui, de Mexi-
can Style met gebakken ui, paprika, ja-
lapeñopepers en Cheddar kaas, en de
onvervalste Rotterdamburger met Rotter-
damse oude kaas, Bacon en jalapeñop-
epers. Dit is alleen maar een greep uit
het aanbod!

Hemelvaartnachttoernooi
Na een succesvol Nieuwjaarstoernooi
(51 deelnemers), Jubileumtoernooi (52
deelnemers) werd er in juni een nacht-
toernooi georganiseerd. Door de voor-
gaande 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. 

Achtste finales
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 

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

Hintham 36
5246 AG Rosmalen

T: 073 - 6410778
hetzonneke@live.nl

Thuishonk van:
BV ‘t Zonneke

BV V.Z.N.
BV Hart van Brabant

BV ‘t Mulderke

District Midden-Brabant

Finale 5e en 6e klasse libre bij
Sportcafé RKC in Waalwijk
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 sep-
tember wordt bij Sportcafé RKC aan
de Akkerlaan 2 te Waalwijk de ge-
combineerde finale 5e en 6e klasse li-
bre van het district Midden-Brabant ge-
houden. Het betreft hier een finale in
experimentele fase met een variabel
aantal te maken caramboles. Aan de
hand van de resultaten in dit en ande-
re districten zal een en ander worden
geëvalueerd en mogelijk een vervolg
krijgen. 

De organisatie is in handen van biljart-
vereniging De Hofstede.

Deelnemers
Naam Fictief moy Vereniging Moy Car
1.  Marianne Oerlemans 1,14 `T Raadhuis 1,14 40
2.  Cor Pullens 0,94 B.S.V. geen 40
3.  Corinne Voesenek 0,93 De Eekhoorn 0,93 35
4.  Corina Jaspers 0,85 De Eekhoorn geen 30
5.  Bert van den Hooff 0,84 De Hoef geen 40
6.  Francien van Item 0,83 Bv De Triangel 0,60 30
7.  Roy Spiljard 0,82 B.S.V. geen 40
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Eerbetoon aan Mart van der Heijden

Arbiterstoernooi krijgt vervolg in
Rosmalen
Een aantal sympathisanten hebben be-
sloten het arbiterstoernooi, dat de afge-
lopen elf jaar door de onlangs overle-
den Mart van der Heijden werd geor-
ganiseerd voort te zetten. Hans en
Greet Berkhout, Peter en Paula Boers,
Betty en Wim van Dijk en Rob Esser vin-
den dat het initiatief van Mart niet mag
verdwijnen. Na overleg met zijn kinde-
ren is besloten het evenement tot het
“Mart van der Heijden Toernooi” te
dopen. 
Het toernooi is toegankelijk voor club,
districts, gewestelijke, nationale en inter-
nationale arbiters, zolang zij maar
voorkomen op een van de lijsten met ac-

tieve arbiters binnen de KNBB Vereni-
ging Carambole. Er wordt verspeeld in
de spelsoorten libre (maximaal 7.00
moyenne), bandstoten klein, drieban-
den klein (minimaal 0.35 moyenne),
driebanden groot (minimaal 0.35 moy-
enne) en kader. Iedereen mag in meer-
dere spelsoorten inschrijven. Het in-
schrijfgeld bedraagt € 6.  voor de eer-
ste spelsoort en € 2.50 voor elke vol-
gende spelsoort. Na de verschillende
voorwedstrijden, die zoveel mogelijk
binnen de districten worden gehouden,
komen er uiteindelijk in elke spelsoort
acht deelnemers in aanmerking voor
een finaleplaats. Aan de finale kan
slechts in één spelsoort worden deelge-
nomen. Dat zijn dus 40 arbiters in de fi-
nale. 
De finale wordt verspeeld op 6  7 en 8
juli 2012 in Sportfoyer De Hazelaar te
Rosmalen. Met Motel Nuland, vlakbij
Rosmalen, is een gunstige overnacht-
ingprijs afgesproken. Ook De Hazelaar
komt de organisatie erg tegemoet met
een koud en warm buffet op vrijdag,
een perfecte barbecue op zaterdag en
broodjes met soep op de zondag. Hier-
voor berekenen ze de deelnemers zéér
gunstige prijzen.

Fashion
Specialist in 

kleding voor:

Biljarten
Darten

Muziek

•  Met de betere pasvorm

•  Uitmuntende stof kwaliteit

•  Informatie en bestellingen

•  Opmeten en bezorgen

Boxtel: 0411 - 611166

Fax: 0411 - 675095

Mobiel: 06 - 26 54 45 56

Email: jbfashion@home.nl

J.B. de Vocht

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan

Vrijwilligersdag van de KNBB in
Nieuwegein zeer geslaagd

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de KNBB werd dit jaar
extra aandacht besteed aan alle facetten van de biljartsport. Na afloop
van de nationale teamfinales, vonden de week daarop extra activiteiten
plaats zoals het bedrijvenkampioenschap en een arbitertoernooi op dins-
dag en een vrijwilligerstoernooi op woensdag. 
Terwijl het arbitertoernooi nogal chao-
tisch verliep, kreeg de KNBB niets dan
lof voor de op woensdag georgani-
seerde vrijwilligersdag. Voor deze dag
werden alle ereleden, bestuursleden en
coördinatoren van de districten, ge-
westen en nationaal uitgenodigd. Hoe-
wel het toernooi overdag werd ge-
speeld, hadden er toch ruim 30 teams
ingeschreven. Steeds speelde een com-
plete ploeg tegen een andere formatie
waar om beurten een libre, band of
driebanden carambole diende te wor-
den gemaakt. Hoewel het team van het
bondsbureau met in hun gelederen,

Christ van der Smissen, Ad Klijn en Ed-
gar de Hek, behoorlijk favoriet was
werden ze slechts derde. Eigenlijk kon
men tijdens dit toernooi beter zeggen:
deelnemen is belangrijker dan winnen.
Het ging vooral om het onderlinge con-
tact dat heel gemoedelijk en gezellig
verliep.
Na afloop sprak Carambole voorzitter
Jaap Labrujere dan ook van een ge-
slaagde dag die na dit honderdste jaar
van de KNBB mogelijk een vervolg zal
krijgen. Op het einde van de dag kon-
den alle deelnemers aanschuiven voor
een BBQ. Tekst en foto: Henry Thijssen.

Afscheid tijdens Coupe van Beem

Bondscoach Johan Claessen 
ontvangt Waarderingsspeld KNBB
Op zaterdag 20 augustus werd er door Vereniging Carambole van de Ko-
ninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) officieel afscheid genomen van
bondcoach Johan Claessen. De Belg is ruim 7 jaar actief geweest, vooral
bij de jeugd, en heeft verschillende talenten, bijvoorbeeld Raymund
Swertz, naar de top van de biljartsport gebracht.

Cees Benschop, voorzitter commissie
Jeugdzaken, vertelde in zijn afscheids-
speech dat hij betreurde dat Claessen
de KNBB per 1 juni 2011 had verlaten.
Op het moment dat officieel werd stilge-
staan bij het vertrek, op zaterdag 20
augustus tijdens de Coupe van Beem in
De Hazelaar te Rosmalen, gaf Ben-

schop aan dat er
nog geen opvol-
ger bekendge-
maakt kon wor-
den. Als dank
voor zijn grote
verdiensten ont-
ving Johan Claes-
sen de Waarde-
ringsspeld van
Vereniging Ca-
rambole en de
daarbij behoren-
de oorkonde. Te-
vens werd hem
een cadeaubon
van de VVV over-
handigd, volgens
Benschop ook in
België te gebrui-
ken. Hij vertelde
dat de vertrekken-
de bonscoach nu
zelf meer gaat bil-
jarten en Cees
Benschop gaf
aan dat iedereen

nog van Claessen gaat horen. In zijn af-
scheidswoord vertelde Johan Claessen
dat hij blij is met de lovende woorden
en de Waarderingsspeld. Hij bedankte
ook de talrijk aanwezige leerlingen.
Claessen sloot af met de hoop uit te
spreken dat er snel een nieuwe trainer
komt en wenste allen veel succes verder. 

Vlnr: Johan Claessen en Cees Benschop. Foto: Henry Thijssen. 

Op de foto het team van district Oss en het bondsbureau in actie.    

Ad Koorevaar voor:

Zanger voor feesten en partijen
Komt naar u toe voor biljartlessen

en demonstraties

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

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

www.adkoorevaar.com
www.simyso.nl

Op 24-25 september in Uden

Gewestelijke finale MN
libre 5e klasse jeugd
Met gemiddeldes van 0.80 tot 1.25 is
de partijlengte veertig caramboles.
Aanvang zaterdag en zondag 11.00
uur. De gewestelijke eindstrijd wordt ge-
houden bij Germenzeel aan Germen-
zeel 800 te Uden.
Naam Vereniging
1. Theo Beljouw Germenzeel
2. Paul Beks Germenzeel
3. Dennis Engelen Rosmalen
4. Bennie Godschalk De Kromme Keu
5. Andy Verweij Leusden
6. Jeffrey Vogels Zeeland
7. Steven Vorstenbosch BBC
8. Fabrizo Zanin JBGB

Libre 6e klasse jeugd 22-23 oktober

Gewestelijke finale MN
in ’t Oventje te Zeeland
BC Zeeland organiseert in café-zaal 't
Oventje aan Voor-Oventje 32 te Zee-
land de gewestelijke eindstrijd MN van
de zesde klasse libre jeugd. Er wordt
gespeeld op 22 en 23 oktober. 

Naam
1. Mike Wouterse
2. Kay Heesakkers
3. Gino van Heesch
4. Nordin van Gogh
5. Leslie Vorstenbosch
6. Roché van Grinsven
7. Martijn Vlug
8. Dani Moerenhout 

www.debiljartballen.nl
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KNBB NK POOL 2011

In maart 2011 heeft het interim-bestuur van de sectie Pool een lang en
goed gesprek gehad met de sectieraad. Na deze vergadering heeft het be-
stuur, bestaande uit Wilco Boelens en Rienus Gennissen, besloten om de vi-
sie van het bestuur door te voeren. In de daaropvolgende maanden zocht
het bestuur naar een geschikt derde bestuurslid. Na gesprekken met Don
du Bois heeft hij besloten om het team te versterken. Een speerpunt van het
bestuur is het verbeteren van de kwaliteit in het organiseren van evene-
menten. In het verleden hebben vele mensen met grote inzet organisaties
neergezet zonder een draaiboek of zonder dat er regie uitgeoefend kon
worden. Met als consequentie dat vele evenementen niet voldeden aan de
verwachtingen van de spelers, zaalhouders en organisatie.

Het bestuur van de sectie Pool is van
mening dat elk evenement op papier
goed georganiseerd moet zijn en gere-
gisseerd door dat bestuur. Het NK
2011 is het eerste evenement dat vol-
doet aan die eisen en het bestuur is er-
van overtuigd dat dit Nederlands kam-
pioenschap een groot succes gaat wor-
den. Het eindtoernooi vindt van 16 tot
en met 18 december plaats bij HOB
Weert. Er is een werkgroep die veel
aandacht voor het toernooi heeft en
over een zeer uitgebreid draaiboek
beschikt. De werkgroep bestaat uit Lili-
Marjan Boelens en Richard Eijmberts.

Met veel passie is men aan de slag ge-
gaan en dat zij voor kwaliteit kiezen,
werd meteen duidelijk in het eerste ge-
sprek met het bestuur. Hierin werd aan-
gegeven om één onderdeel te laten ver-
vallen. Vier disciplines in een weekend
is organisatorisch te veel gevraagd om
kwaliteit te bieden. Hierdoor heeft het
bestuur samen met de werkgroep beslo-
ten om het NK 10-ball uit te besteden
aan BIG DADDY in Leiden. Al snel kwa-
men vele ideeën waarmee het evene-
ment wordt aangekleed. Zo krijgen alle
geplaatste spelers een lunch aangebo-
den, er is een side event en de eerste

plaats daarvan geeft recht op deelname
aan een eurotour. Bovendien krijgen al-
le gekwalificeerde spelers gratis een
NK 2011 polo. Met krant De Biljart Bal-
len is er een afspraak om speciaal voor
het NK een redactionele pagina be-
schikbaar te stellen voor de komende
vier uitgaven. Biljart TV doet weer live
uitzending van de TV tafel en NOS Stu-
dio Sport zal weer een reportage ma-
ken van de 9-ball finale. 

Deelname toppers
Dit alles is niet onopgemerkt gebleven
bij de topspelers. Waar in het verleden
deze toppers vaak niet aanwezig kon-
den of wilden zijn is dat dit jaar anders.
Na het zien van de organisatie hebben
alle spelers van het Nederlands team
aangegeven acte te présence te geven.
Dit stemt het bestuur natuurlijk zeer ge-
lukkig en men is ervan overtuigd dat
hierdoor de kwaliteit van het NK naar
een hoger level wordt gebracht.
Met de poolhelden is een afspraak ge-

maakt om clinics te geven aan de spe-
lers die zich daarvoor willen inschrij-
ven. Dit kan worden aangegeven bij het
inschrijfformulier op de website
www.nationaleranking.nl. 
Zoals eerder aangegeven belooft het
een prachtig evenement te worden
waarbij de mensen het weer mooi vin-
den om bij het toernooi aanwezig te
zijn. Het bestuur is trots om het NK in
deze hoedanigheid te organiseren en
wenst alle spelers, zaalhouders en vrij-
willigers een mooi en sportief NK 2011
toe.

Het erepodium van het NK straight-pool 2010 met vlnr: Gilliano Smit (2), 
René van Rijsbergen (1), Ivo Aarts (3) en Donny van Oosterhout (3). 
Foto: Hui-Wah Lam.

Het erepodium van het NK 9-ball 2010 met vlnr: Kynthia Orfanidis, Tessa van
Bemmel, Melissa Rademakers en Yke Au. Foto: Hui-Wah Lam.

Tien vragen aan Alex Lely, Niels Feijen en Nick van den Berg
In de aanloop naar het NK Pool 2011 in Weert aan het eind van dit jaar sprak ik, Niels van der Horst, drie jongens die een
aardig balletje schieten. Tien vragen voor drie van onze vier bekendste coryfeeën in pool: Alex Lely, Niels Feijen en Nick van
den Berg. Bijzonder als ze hun erelijst noemen, ongemakkelijk bij vraag vijf, grappige overeenkomsten en misschien wel ver-
wachte verschillen. Huidji See kruist de keus in Manilla en hopen we aan te treffen in het volgende nummer. Wellicht samen met
een kijkje in de poolkeuken van de Hollandse damestop...? 

Vraag Alex Lely Niels Feijen Nick van den Berg

01. Leeftijd, plaats 38 jaar, IJsselstein 34 jaar, Den Haag 31 jaar, Zaandam

02. Internationale titels World Pool Masters ’99 WK 200814.1 EK 9-ball 2009 + 2011
EK 2005 8-ball 9-ball EK 2002 3-4, 2007 Season winner Eurotour
EK teams 2000 + 2004 EK teams 2000, 2007 2002 + 2009
Fujairah World Derby City Classic 2007
8-ball 2002 Challenge of Champions 2007

03. Links-rechtshandig Rechts Rechts Rechts
Andere hand Matig Matig Goed

04. Favoriete bezigheid naast pool Familie Racefietsen Papa zijn

05. Knapste vrouw naast jouw Angelina Jolie Katja Schuurman M’n schoonmoeder
(eventuele) vriendin/vrouw

06. Favoriete pooler Efren Reyes Efren Reyes Efren Reyes

07. Moeilijkste tegenstander Christian Reimering Dennis Orcollo Niels Feijen

08. Favoriete zout of zoetigheid Cashewnoten Chips Chocola 

09. Hoe laat naar bed Te laat 10 uur 11 uur

10. Favoriete plek buitenland Bonaire Aruba Las Vegas

Waar en in
welk jaar
werd het

eerste 
officiele 

NK 8 ball
gehouden?

Onder de goede 
inzendingen wordt 

een speciaal 
NK pakket geloot.

Inzendingen mogen 
worden ingestuurd naar

KNBB, Postbus 135 
3430 AC Nieuwegein

$
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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

Nederlands  Kampioenschap 
Libre Groot Ereklasse 

14, 15 en 16 oktober  2011  

 

Georganiseerd door BV de Wellse Vaert

Met o.a.:

Jean-Paul de Bruijn,
Henri Tilleman,
Dave Christiani,
Raymond Swertz
en plaatselijk favoriet René Luijsterburg

Toegang gratis
Aanvang 11.00 uur

Café Zaal de Wellse Vaert    Kapelaan Kockstraat 55
Welberg          tel. 0167-563095

poule nr. speler 1 wed. speler 2 tijd biljart
C 1 J. van Erp C1 H. van Daalen 12.00 uur 1
C 2 G. Hofman C2 P. Vlaar 12.00 uur 2
H 3 A. Koorevaar H1 M. van de Spoel 12.00 uur 3
H 4 K. de Zwart H2 F. van Schaik 12.00 uur 4
B 5 R. Burgman B1 E. van Hoorn 14.30 uur 1
B 6 E. Vijverberg B2 J. Jorissen 14.30 uur 2
D 7 A. Broeders D1 S. Jonen 14.30 uur 3
D 8 J. Arnouts D2 R. Lamboo 14.30 uur 4
C 9 Winnaar C1 C3 Verliezer C2 17.00 uur 3
C 10 Winnaar C2 C4 Verliezer C1 17.00 uur 4
H 11 Winnaar H1 H3 Verliezer H2 17.00 uur 1
H 12 Winnaar H2 H4 Verliezer H1 17.00 uur 2
B 13 Winnaar B1 B3 Verliezer B2 19.30 uur 3
B 14 Winnaar B2 B4 Verliezer B1 19.30 uur 4
D 15 Winnaar D1 D3 Verliezer D2 19.30 uur 1
D 16 Winnaar D2 D4 Verliezer D1 19.30 uur 2
E 17 H. Slikker E1 R. Hölscher 12.00 uur 1
E 18 D. Christiani E2 H. van de Ven 12.00 uur 2
F 19 D. van Geel F1 W. van Wijk 12.00 uur 3
F 20 T. Beemsterboer F2 H. Wilkowski 12.00 uur 4
A 21 D. Jaspers A1 W. Janssen 14.30 uur 1
A 22 J-P de Bruijn A2 J. van Nijnatten 14.30 uur 2
G 23 B. van Beers G1 A. Demming 14.30 uur 3
G 24 T. Klompenhouwer G2 W. van den Berg 14.30 uur 4
E 25 Winnaar E1 E3 Verliezer E2 17.00 uur 3
E 26 Winnaar E2 E4 Verliezer E1 17.00 uur 4
F 27 Winnaar F1 F3 Verliezer F2 17.00 uur 1
F 28 Winnaar F2 F4 Verliezer F1 17.00 uur 2
A 29 Winnaar A1 A3 Verliezer A2 19.30 uur 3
A 30 Winnaar A2 A4 Verliezer A1 19.30 uur 4
G 31 Winnaar G1 G3 Verliezer G2 19.30 uur 1
G 32 Winnaar G2 G4 Verliezer G1 19.30 uur 2

1/8 fin 33 Nummer 1 M1 Nummer 16 12.00 uur 1
1/8 fin 34 Nummer 8 M8 Nummer 9 12.00 uur 2
1/8 fn 35 Nummer 5 M5 Nummer 12 12.00 uur 3
1/8 fin 36 Nummer 4 M4 Nummer 13 12.00 uur 4
1/8 fin 37 Nummer 3 M3 Nummer 14 14.30 uur 1
1/8 fin 38 Nummer 6 M6 Nummer 11 14.30 uur 2
1/8 fn 39 Nummer 7 M7 Nummer 10 14.30 uur 3
1/8 fin 40 Nummer 2 M2 Nummer 15 14.30 uur 4
1/4 fin 41 Winnaar M1 K1 Winnaar M8 19.00 uur 4
1/4 fin 42 Winnaar M5 K4 Winnaar M4 19.00 uur 1
1/4 fin 43 Winnaar M3 K3 Winnaar M6 19.00 uur 3
1/4 fin 44 Winnaar M7 K2 Winnaar M2 19.00 uur 2
1/2 fin 45 Winnaar K1 H1 Winnaar K4 12.00 uur
1/2 fin 46 Winnaar K3 H2 Winnaar K2 12.00 uur

fin 47 Winnaar H1 Fin Winnaar H2 15.30 uur
Zondag

Wedstrijdschema 3e Elite Ranking 2011
Biljart- en Dartcentrum Osdorp - Amsterdam

22 t/m 25 september
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VERHOEVEN
® Bezoek onze showroom

Antwerpsesteenweg 109 - B-2390 Malle 

tel.: +32 (0)3 312 11 59

email: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

Openingsuren:  ma-din   9.30 - 12u  13 -18u

 don-vrij  9.30 - 12u  13 -18u

 za   9.30 - 16u

 zo en woen gesloten

VERKOOP

ALLE HERSTELLINGEN

IMPORTEUR KEUEN
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Tevens afscheid van coaches Grünewald en Van Leeuwen

Vier medailles op 
EK jeugd poolbiljart in Luxemburg

Het Nederlands juniorenteam heeft het
EK poolbiljart in Luxemburg afgesloten
met een bronzen medaille in de landen-
wedstrijd. Marc Bijsterbosch, Ivo Aarts

en Ivar Saris zorgden hiervoor. Tegen-
stander Polen nam in de halve finale di-
rect de leiding en gaf deze niet meer uit
handen. Het was wederom Marc Bij-

sterbosch die sterk spel liet zien. Maar
door verlies van Ivar Saris (3-7 bij 8-
ball) en Ivo Aarts (41-100 bij straight
pool) werd de partij van Bijsterbosch
stilgelegd op 5-5. Polen won later de ti-
tel tegen de verrassende andere finalist
Hongarije, die de favoriet Duitsland uit-
schakelde. Marc Bijsterbosch mag zeer
tevreden zijn met zijn prestaties dit toer-
nooi. Hij behaalde drie medailles (zilver
in straight pool en brons bij 8-ball en
brons bij de teams) en was de meest
succesvolle speler van het Nederlands
team. Ivar Saris volgt daarna met 2
bronzen medailles (1x bij straight pool
en 1x met het team), hij zal niet tevre-
den zijn met het resultaat. Saris die zich
samen met Aarts heeft voorbereid tij-
dens een trainingstage in Manilla, kon
zijn "high gear" maar niet vinden of
vasthouden.
Bij de pupillen werden geen medailles
behaald. Sayin Sahim (straight) en Ka-
lash Persad (9-ball) gingen in de kwart-
finales onderuit. Dat gebeurde ook bij
de landenwedstrijd pupillen. Lars van
Dijk en Jan van Lierop kwamen indivi-

dueel als hoogste tot een zeventiende
plek. 

Afscheid coaches
Voor het coachingteam Alex Grüne-
wald/Berry van Leeuwen betekende dit
evenement het einde van hun begelei-
ding. Het Haagse duo had de droom dit
laatste EK af te sluiten met een gouden
medaille bij de landenteams, Dit is ze
eerder gelukt bij de pupillen. Van leeu-
wen: "Na 7 jaar een compleet program-
ma draaien en een hele succesvolle ge-
neratie begeleid te hebben is het tijd voor
nieuw bloed, een frisse wind en andere
invalshoeken. Vanaf 2005 hebben we
dit met veel liefde gedaan! Elk jaar weer
ongeveer vijftig dagen met de jongens
op pad, het was geweldig! Maar die da-
gen zijn ook zwaar en twaalf pubers is
soms ook wel eens pittig. Dank voor alle
steun al die jaren en ook voor alle kriti-
sche mensen die ons scherp hielden."
Don du Bois zal het stokje overnemen, hij
was dit jaar al verantwoordelijk voor de
voorbereiding, training en begeleiding
van de pupillenselectie.

Foto: EPBF/DK.

EK poolbiljart senioren in Luxemburg

Jimmy Worung meest succesvolle
Nederlandse speler

Vlnr: Gijs van Helmond, René Peeters, Diana Bolk, Jacco Wieringa en Jimmy
Worung.  Foto: Yvo van Musscher. 

Met twee individuele en één bronzen medaille in de landenwedstrijd be-
haalde Jimmy Worung de meeste Nederlandse prijzen tijdens het EK pool-
biljart senioren (40+). Vooral de landenwedstrijd was bloedstollend. Jam-
mer dat Worung na zijn super EK van zijn werkgever te horen kreeg dat er
geen plaats meer was voor een accoutmanager en aangezien hij de enige
was… 
Bij het straight pool geraakte alleen Re-
né Peeters tot de laatste acht. Daar was
Heiko Müller hem echter met 100-43 de
baas. De Duitser won uiteindelijk zilver.
De zegemars van Jimmy Worung be-
gon daarna bij het 10-ball. Hij geraak-
te als enige Nederlander in de achtste
finales. Daarin versloeg hij Manuel Pe-
reira met 7-2. In de kwartfinale was
Magnus Lindgren met 7-5 het volgende
slachtoffer. Tomasz Malinowski versper-
de hem in de halve eindstrijd via 7-3 de
weg naar verder succes. De Pool ging
in de finale onderuit tegen Henrique
Correia. Bij de beste 32 van het 8-ball
toonde Jimmy Worung zich middels 7-5
de meerdere van Jacco Wieringa. Ma-
nuel Pereira bleek vervolgens veel te
sterk. Ook in het 9-ball redde Worung

de Nederlandse eer. Daar werd hij
door Correia pas in de halve eindstrijd
afgestopt en dat betekende zijn tweede
individuele bronzen medaille. 
Op de slotdag leverde Nederland te-
gen Zweden een thriller af in de halve fi-
nale voor landenteams. Jimmy Worung
verloor met 2-7 maar Gijs van Helmond
won met dezelfde score. Het 9-ball tus-
sen René Peeters en Kent Karlsson was
dus doorslaggevend. Met 8-8 moest het
laatste rack de beslissing brengen. Met
nog twee ballen op de tafel te gaan,
miste Peeters waarna Bentsson het kar-
wei klaarde. Volgend jaar is in april het
NK senioren. De nationaal kampioenen
mogen dat jaar naar Brandenburg voor
het EK. Zie voor meer gegevens, foto’s
etc. de site www.opperheks.nl.

Liefde opgebloeid aan de pooltafel

Tamara Rademakers en 
René Peeters nu een echtpaar

Foto: www.tamararademakers.com.

Tamara Rademakers en René Peeters
hebben elkaar 9 jaar geleden leren
kennen in het biljart- en poolcentrum La
Plaza in Hoensbroek. Ze trainden
steeds vaker samen. Op een gegeven
moment wonnen ze als koppel een toer-
nooi. Van het prijzengeld gingen ze
buiten de deur eten en naar de bio-
scoop. Sinds die tijd zijn ze bij elkaar.
De passie voor pool is door de geza-
menlijke interesse alleen maar groter
geworden. Vorig jaar is René tijdens de
Europees kampioenschappen senioren
op zijn knieën gegaan en heeft Tamara
toen ten huwelijk gevraagd. De trouw-

dag was vrijdag 26 augustus. René
Peeters is op dit moment regerend
Nederlands kampioen bij de senioren
en voor Tamara Rademakers geldt dat
bij de dames. Zie voor meer informatie:
www.tamararademakers.com. Daar
kunt u in de biografie onder andere le-
zen dat Tamara op haar negende be-
gon met biljarten. Vader Math, biljart-
trainer, heeft haar toen alles geleerd
over carambole. Tamara Rademakers
startte op 13-jarige leeftijd met black-
ball en kwam zo in aanraking met het
poolbiljart. Zus Melissa is ook een ver-
dienstelijk speelster op de pooltafel.

In SPC Woensel te Eindhoven

Keizersgracht Memorial prooi voor
Maikel van Lier 
Op vrijdag 2 september werd
in snooker- en poolcentrum
Woensel een Keizersgracht Me-
morial georganiseerd. Volgens
de aankondiging op de poster
deed deze Memorial de oude
tijden herleven van circa 10-15
jaar geleden op de Keizers-
gracht. De muziek van toen, de
wedstrijdleiding van toen en
ook de spelers van toen. Kort-
om voor iedereen die nog eens
herinneringen wilde ophalen en
voor nieuwkomers om de sfeer
van toen eens te proeven. De spelsoort
was 8-ball. Winnaar werd Maikel van
Lier, die Laurens Meerhoff in de finale

aftroefde. De derde plaats was voor Len
Feirabend en de vierde plek ging naar
David O’Halloran. 
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Poolbiljart in sportcentrum Ames in Deurne

Zeer geslaagde bootcamp met 
Johan Ruysink en Alex Lely

Foto met o.a. Javi López, Raul Hebles, Alex Lely en Johan Ruysink. 
Foto met dank aan deelnemer Corné Kuijpers. 
Voor de zeventien deelnemers aan de bootcamp poolbiljart van Johan Ru-
ysink en Alex Lely werden het zeer leerzame vijf dagen. In sportcentrum
Ames te Deurne kwamen alle facetten aan de orde.
Mosconi-Cup captains, bondscoach,
gelauwerd speler en trainer van buiten-
landse jeudselecties: Johan Ruysink en
Alex Lely brachten deze ervaring over
op een groep van 17 spelers tijdens het
5-daagse Drillz and Skillz trainings-
kamp.
Van zover als Estland en Spanje waren
deelnemers naar poolcentrum Ames in
Deurne gekomen om mee te doen aan
deze experience. Veel informatie, veel
oefening en ook gewoon gezellig. Aan-
gezien de dagen lang zijn is het voor
Ruysink en Lely altijd de uitdaging de
workload maximaal te maken terwijl de
motivatie hoog blijft.
Alex Lely: "Zie het als marteling. zoveel
mogelijk informatieoverdracht zonder

dat de cliënt het bewustzijn verliest".
Johan Ruysink: "Het is ook middelen tus-
sen techniekcorrectie en de leuke din-
gen, de special shots, de trucjes. De ver-
houding technisch werk ten opzichte
van special shots en mentale training is
ongeveer 65%-35%".
Javi López, deelnemer uit Barcelona:
"Dit was mijn tweede keer en meer dan
de eerste keer weet ik dat ik er de vol-
gende keer weer bij wil zijn. Een schat
aan informatie, motivatie en mentale be-
geleiding. De visualisatietraining, de
Chi Kung in de ochtend, de groepsge-
sprekken...DAT geeft dat beetje extra,
die extra prikkel die me nog maanden
na het camp vol gemotiveerd aan de
slag houdt".

Stefan Sprangers onderuit in finale te Eindhoven

Niels Feijen grijpt hoofdprijs
Woensel Open 9-ball 2011
Het Woensel Open 9-ball is in Eindhoven een prooi geworden voor Niels
Feijen. In de eindstrijd wees hij Stafan Sprangers terug naar de tweede
plaats. Op zaterdag 3 september waren de voorronden en zondag 4 sep-
tember streden 32 deelnemers om de prijzen.

Bij de laatste 32
waren enkele
opmerkelijke du-
els te zien. Ste-
fan Sprangers
schakelde de
jonge Ivo Aarts
met 10-4 uit.
Ernst-Jan Dries-
sen versloeg met
het kleinst moge-
lijke verschil Len-
naert Speijker
(10-9). Nick van
den Berg liet Jim-
my Worung met
lege handen. In
de achtste finales
won Stefan
Sprangers het beslissende rack van Roy
Gerards. Richard Eijmberts volgde het-
zelfde scenario tegen OC Chan. Niels
Feijen kreeg de punten niet cadeau van
Ernst-Jan Driessen: 10-7. De kraker in
de kwartfinale was het treffen tussen
Niels Feijen en Nick van den Berg. Feij-
en haalde de winst met 10-4 binnen.
Stefan Sprangers boekte hetzelfde re-
sultaat tegen Aziz Moussati. Twee ont-
moetingen kregen een 10-7 eindstand

en wel tussen Richard Eijmberts versus
Ivar Saris en Melvin Isenberg tegen
Henk de Ruiter. In de halve eindstrijd
was er een thriller tussen organisator Ri-
chard Eijmberts en Stefan Sprangers.
Eijmberts ging met 9-10 onderuit. Feijen
versperde met 10-6 Isenberg de weg
naar verder succes. In de finale liet
Niels Feijen er tegen Stefan Sprangers
geen twijfel over bestaan en hij zege-
vierde met 10-3.

Winnaar Niels Feijen. Foto: Frank Sanders.

Eerste Nederlandse medaille ooit op WK jeugd 

Marc Bijsterbosch behaalt brons
met 9-ball poolbiljart in Polen 

Marc Bijsterbosch is de eerste Nederlandse jeugdspeler die een medaille
heeft behaald tijdens een WK jeugd poolbiljart. Ivar Saris kwam twee jaar
eerder al eens in de buurt van het podium, hij werd toen vijfde. Saris werd
in Polen in de kwalificatie uitgeschakeld.
Bijsterbosch, die in augustus op het EK
al vriend en vijand verraste met zijn ster-
ke spel, mocht starten in de hoofdronde.
Na een reeks spannende wedstrijden
plaatste hij zich via de verliezerronde
voor de kwartfinales. Daar trof hij meer-
voudig Europees kampioen Lars Kuc-
kherm uit Duitsland. Marc Bijsterbosch,
dit toernooi begeleid door zijn eigen co-
ach Marcel Nendels van SPC Woensel,
liet niets aan het toeval over. Hij ver-
sloeg de Duitser met 11-5 en bereikte
daarmee de halve finale.
Daarin moest Bijsterbosch aantreden te-
gen de Pool Marek Kudlik en de Neder-

lander startte sterk en nam een 7-3 voor-
sprong. Kudlik, gesterkt door het thuis-
publiek, liet het er niet bij zitten en
kwam terug. Zijn break liep soepel en
hij speelde keurig zijn tafels leeg. Uit-
eindelijk kwam Kudlik zelfs 10-8 voor in
een race naar 11. Maar ook Bijster-
bosch vocht tot aan de laatste bal. Een
goede break en run out en een gemiste
bal van de Pool zorgden dat Marc Bij-
sterbosch weer gelijk kwam, stand 10-
10. De thuisspeler trok echter in het be-
slissende rack aan het langste eind en
won met 11-10. Kudlik werd vervolgens
ook wereldkampioen.

Foto: Karol Skowerski.

2011 PartyPoker.net World Cup of Pool

Huidji See en Marco Teutscher in
eerste ronde onderuit in Manilla

Foto: Matchroom Sport.
Het duo Huidji See en Marco Teutscher
heeft in de World Cup of Pool geen rol
van betekenis kunnen spelen. In Manilla
werd het Nederlandse koppel in de eer-
ste ronde uitgeschakeld door Thailand. In
een deelnemersveld van 32 landenteams
was Nederland als veertiende geplaatst.
Tegen Thailand kwam men al snel met 0-
5 achter waarna het volgende rack werd
gewonnen. Bij 2-7 zag het er slecht uit
maar See en Teutscher kwamen teug tot

4-7. Er zat echter geen stunt meer in want
Nitiwat Kanjanasri & Kobkit Palajin gooi-
den met 4-8 de deur definitief dicht. Er
waren veel verrassingen in de openings-
ronde. Zo gingen titelverdediger China,
Engeland (3) en USA (6) al meteen
onderuit in de Filippijnen. Thailand
presteerde prima en verloren pas in de fi-
nale. Toen was het koppel Ralf Souquet
en Thorsten Hohmann namens Duitsland
via 10-4 een maatje te groot. 

Goedkoper dan gratis kan niet
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Karina Jetten behaalt brons in Frankrijk

Therese Klompenhouwer met overmacht
Europees kampioen driebanden

Op het EK driebanden voor dames heeft Therese Klompenhouwer haar
titel geprolongeerd. Karina Jetten legde beslag op de derde plaats en
Gerrie Geelen werd negende. Anja Wijnen moest met positie vijftien
genoegen nemen. 

Faches Thumesnil in Frankrijk was dit
keer het strijdtoneel. Klompenhouwer,
vooraf al de torenhoge favoriete, won
met overmacht alle drie de wedstrijden
in de groepfase. Dankzij moyennes van
1.043 en 1.500 zette ze de toon. Met
een overwinning enkele weken eerder
op een sterk bezet internationaal toer-
nooi in New York wist ze dat de vorm er
was. In de kwartfinale trof ze de uit Bel-
gië afkomstige Jaimie Buelens. In twee
sets (12-6 en 12-5) en met een ge-
middelde van 0.888 bereikte ze over-
tuigend de halve eindstrijd. Daar ont-
moette ze haar landgenote Karina Jet-
ten, die vorig EK nog tweede werd.
Klompenhouwer wist dat ze haar beste
spel moest laten zien en deed dat ook.
Wederom stond ze geen set af (12-3 en
12-9) en met een moyenne van 1.500
bereikte ze de finale. Jetten die met een
moyenne van 0.800 behoorlijk wat

tegengas bood, moest genoegen ne-
men met de bronzen medaille. In de fi-
nale trof Klompenhouwer de Belgische
Danielle le Bruyn. In de eerste set kon Le
Bruyn de vastberaden Klompenhouwer
nog een beetje volgen. Met 12-8 ging
de set uiteindelijk naar de titelverdedig-
ster. In de tweede set was het snel afge-
lopen, Klompenhouwer won met 12-2
en daarmee de titel. Hiermee bevestig-
de ze haar vorm en mag ze de  top-
sport A-status behouden.

Naam Nat Gem HS
1. Therese Klompenhouwer NL 1.021 8
2. Danielle le Bruyn BE 0.450 5
3. Karina Jetten NL 0.536 4
3. Helga Mitterböck AT 0.446 6
5. Gulsen Degener TR 0.635 5
6. Maria Isabel Romia ES 0.396 3
7. Jaimie Buelens BE 0.586 8
8. Natascha Al Mamar AT 0.303 5

Vlnr: Danielle le Bruyn, Therese Klompenhouwer, Karina Jetten en Helga Mitter-
böck. Foto: CEB. 

Eredivisie driebanden

Serie van zeventien voor Ad Broeders
en 2.500 voor Frédéric Caudron
Berendhaus Groep/Horeca - 
De Hazelaar 5 – 3
Bij de Veemarkt in Doetinchem speelde
Berendhaus Groep/Horeca de eerste
wedstrijd op het hoogste driebandenni-
veau en won met 5-3 van De Hazelaar
uit Rosmalen. Wim Vredeveldt had 65
pogingen nodig om Allan Jensen met
50-45 te verslaan en Stefan Hetzel zette
Bert van Manen opzij. René Dericks
kwam net iets tekort en verloor met 48-
50 van Arno Peterson. Eerste man Thor-
sten Frings moest ondanks zijn serie van
vijftien Wesley de Jaeger naast zich dul-
den en speelde 50-50 uit 40. 

DKM Tools - Snellen Recycling 2 - 6
Voor DKM Tools schitterde op camping
de Eekhoorn alleen Ad Broeders. De
vierde man van de thuisploeg bleef met
een gemiddelde van 1.428 en een se-
rie van zeventien ruim voor op Harrie
van de Ven. Kurt Ceulemans werd over-
klast door Roland Forthomme en Frank
Martens had geen schijn van kans te-
gen Barry van Beers, die 1.851 liet no-
teren. Jan Arnouts kon voor het Ooster-
houtse team lang overeind blijven, maar
moest toch de eer met 50-40 aan Peter
Ceulemans laten. 

Martens Cleaning - Frans Bevers 0 - 8
Op bezoek bij De Vroone te Kapelle do-
mineerde Frans Bevers in de Zeeuwse
derby tegen Martens Cleaning.  Kay de
Zwart moest op de knieën voor Glenn
Hofman en Henk Habraken had aan
een serie van twaalf niet voldoende om
Jean-Paul de Bruijn van de winst af te
houden. Good Old Raymond Ceule-
mans verloor met 33-50 van zijn land-
genoot Eddy Leppens. Martin Spoor-
mans kwam er tegen Frédéric Caudron
(serie van 15) niet aan te pas en ging
met 17-50 uit 20 kopje onder.

TOVV.NL/MCR - 
DBL Holland Mineraal 6 - 2
TOVV.NL/MCR pakte een 6-2 overwin-
ning op DBL Holland Mineraal. Eddy
Merckx liet zich van de goede kant zien
en wees Stefan Galla met 2.272 royaal
terug. Frans van Kuyk kon voor zijn

Ad Broeders startte de competitie met
een serie van 17

nieuwe werkgever geen punten pakken
en verloor met 47-50 van Anno de Klei-
ne. In 37 beurten was Dave Christiani
tegen Jelle Pijl als eerste aan de meet.
Richard Bitalis had eerder al met 50-32
van Stefan Spilleman gewonnen. 

Hatrans/Twente - A1 Biljarts 2 - 6
Hatrans/Twente moest A1 biljarts in
een sensationeel treffen  met 2-6 voor la-
ten gaan. Christian Rudolph werd met
zijn 42-39 voorsprong volledig verrast
door Dion Nelin, die met elf uitmaakte.
Voor Ad Koorevaar was er ook geen
eer te behalen, Raimond Burgman was
met 33-50 te sterk. Ook Stefan Lenting
kon geen potje breken en zag Addy
Wienk met 26-50 winnen. In een zinde-
rend duel wist Dave van Geel uiteinde-
lijk ten koste van Martien van der Spoel
de eer te redden, het werd 50-48.

Dekker Keukens - 
v/d Broek Biljarts/Hanbat 4 - 4
Dekker Keukens opende met een gelijk-
spel tegen v/d Broek Biljarts/Hanbat.
Jef Philipoom realiseerde een serie van
elf, maar kon niet voorkomen dat Jere-
my Bury de winst pakte. Gerwin Valen-
tijn bleef met 50-29 ruim de baas over
Inwon Kang. Winst was er ook voor
John Tijssens, die Frans van Schaik met
50-18 vernederde. Johannes van der
Wurf stelde met 0.472 erg teleur en
zag Therese Klompenhouwer winnen.

Ranking driebanden krijgt totaal 
nieuwe opzet
Na dit seizoen behoort de ranking driebanden in zijn huidige vorm tot
het verleden. Volgens Santos Chocron, voorzitter van de sectie drie-
banden, wordt met ingang van het nieuwe seizoen 2012/2013 ge-
start met een geheel nieuwe opzet. 

Het is de bedoeling, om verdeeld over het land, vijf Grand Prix toernooien te or-
ganiseren, die vooraf worden gegaan door kwalificatiewedstrijden. Iedere
Nederlandse biljarter kan daarvoor inschrijven en zich via deze kwalificatie-
wedstrijden plaatsen voor het hoofdtoernooi. De opzet is eigenlijk gelijk aan de
huidige Worldcup toernooien, evenals de puntentelling. Het aantal te maken ca-
ramboles kan variëren van 20 in de eerste kwalificatiewedstrijden tot 40 in het
hoofdtoernooi. Zo kunnen alle spelers punten verzamelen  voor de rankinglijst.
De beste zestien worden automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi, aange-
vuld met de beste spelers uit de kwalificatiewedstrijden. Aan het einde van het
seizoen hebben zestien spelers zich geplaatst voor deelname aan de Masters,
de volgende zestien voor de ereklasse en de daarop volgende zestien spelers
voor een B-klasse. Afhankelijk van sponsoring is er prijzengeld te verdienen zo-
wel in de Grand Prix toernooien als tijdens de drie eindtoernooien. “Wij heb-
ben er goed vertrouwen in het driebanden hiermee nieuwe impuls te geven. Er
is rust nodig in de sport” aldus Santos Chocron.

Van Donge en De Roo gaat het land
in voor goed doel
De regerend Nederlands kampioen en
bekerhouder Van Donge en De Roo
gaat op toernee door het land. Dick Jas-
pers, Martin Horn, Torbjörn Blomdahl
en Jean van Erp willen gaan spelen
voor een goed doel: KiKa, Kinderen
Kankervrij.
Teamleider Piet Luck: ,,Op de dagen en
de weekends dat de spelers beschik-

baar zijn, willen ze het land in om een
avond met biljarten en demonstraties te
verzorgen. Zo'n avond kost de organi-
sator duizend euro, dat naar het goede
doel gaat.''

Biljartclubs of andere organisaties die
het team willen contacteren kunnen bel-
len met Piet Luck, 06.17346049.

Jens van Dam toch naar 
WK junioren in Guatemala
Omdat de UMB het kalenderjaar niet
meer als sportjaar hanteert, maar net
als de CEB uitgaat van een seizoen dat
loopt van 1 september tot en met 30 au-
gustus, heeft Glenn Hofman de leeftijds-
grens overschreden. Dientengevolge
mag hij dus niet deelnemen aan het
WK driebanden voor junioren, dat van
13 t/m 16 oktober in Guatemala wordt

gehouden. Ondanks protesten van de
KNBB blijft de wereldbiljartbond bij
haar standpunt en moet Hofman dus
thuis blijven. Eerst was de KNBB van
plan dan maar helemaal niemand af te
vaardigen. Uiteindelijk is toch besloten
om Jens van Dam uit Sas van Gent de
nationale driekleur in Centraal Amerika
te laten vertegenwoordigen.
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Worldcup in Portugal

Daniël Sanchez wijst 
Frédéric Caudron terug in Porto
Van 27 juni t/m 3 juli vond in het con-
grescentrum in Matosinhos, onder de
rook van Porto, het tweede World Cup
driebandentoernooi van dit jaar plaats.
Aan deze editie namen elf Nederlandse
spelers deel, waarvan Dick Jaspers als
enige geplaatst was voor het hoofdtoer-
nooi. Via kwalificatiewedstrijden wist
ook Jean-Paul de Bruijn wist zich te
plaatsen voor de hoofdronde van 32
spelers. De overige Nederlanders kon-
den vroegtijdig huiswaarts keren.
Dick Jaspers strandde uiteindelijk in de
halve finale door met 3-2 te verliezen
van Frédéric Caudron. In de finale
moest Caudron uitkomen tegen Daniel
Sanchez. Sanchez, die in de halve fina-
le met 3-0 de verrassend sterk spelende
koreaan Jae-ho Cho met 3-0 elimeneer-
de, was in de finale met 3-2 te sterk
voor Caudron.

Daniël Sachez
Foto: www.kozoom.com

Eerste divisie driebanden  poule 1

Graphic & Mail Venlo nieuwe
sponsor team BC Tegelen

Vlnr: Rob Mans, Lutz Heller, Nino Venezia directeur van Graphic & Mail,
Michael Schlieper en Paul Savelkoul. Foto: John van Tienen.

Het vorig seizoen naar de eerste divisie driebanden gepromoveerde BC Te-
gelen heeft met Graphic & Mail uit Venlo een nieuwe sponsor gekregen. BC
Tegelen werd afgelopen zomer landskampioen van de tweede divisie. Het
succesvolle team bestaat uit Rob Mans, Paul Savelkoul en de Duitsers Lutz
Heller en Michael Schlieper. Thuisbasis is café-biljartzaal Van Tienen. Men
gaat het nieuwe seizoen in met de naam Graphic & Mail/BC Tegelen. 
Graphic & Mail Venlo is een allround
grafisch dienstverlener die in al de fa-
cetten van het grafische werkzaam is en
reeds meer dan 12 jaar bestaat. Op
drie verschillende productielocaties zijn
vele medewerkers dag in dag uit bezig
om waar te maken waar Graphic &
Mail voor staat. Dat is snelle levertijd en
een eerlijke prijs voor alle producten.
Als het gaat om flexibiliteit dan weet
men Graphic & Mail snel te vinden
want als het moet wordt er dezelfde
dag nog geleverd. Indien mogelijk  zon-
der de kwaliteit die Graphic & Mail
voor ogen heeft te verliezen. Of het nu
betreft het printen van een verenigings-
boekje of een full colour brochure Gra-

phic & Mail draait hier de hand niet
voor om en is in staat om in een zeer
korte tijd te leveren. Ook produceert
Graphic & Mail in eigen huis etiketten
op rol voor vele retailers in binnen- en
buitenland. Verder is het bij Graphic &
Mail mogelijk om op groot formaat te
laten printen en al uw textiel te laten be-
drukken tot wel 6 kleuren opdruk. 
Dus als het nou gaat om drukwerk of
printwerk, etiketten tot 6 kleuren be-
drukt, een reclamebord of een groot
aantal poststukken wat u geprint en ter
post bezorgd wilt hebben Graphic &
Mail is er klaar voor en u ?? 
Zie voor meer informatie de site
www.graphic-mail.nl.

Nederlanders vroegtijdig naar huis

Blomdahl stuit Aziatische opmars 

Foto: Harry Mathijssen

Even leek het er tijdens het wereldbe-
kertoernooi in Zuid-Korea op dat nie-
mand de opmars van de Aziatische spe-
lers kon stuiten. De Zweed Blomdahl
wist echter in de finale af te rekenen met
Jae Ho Cho. Nadat Dick Jaspers in de
eerste ronde van het eindtoernooi Jean
Paul de Bruijn alle illusies op een goede
klassering had ontnomen, struikelde hij
een ronde later zelf met 0-3 over team-
genoot Martin Horn.
Het waren de Japanners, Koreanen en
Vietnamezen, die het toernooi domi-

neerden. Dit heeft er mede toe geleid,
dat vier Zuid-Koreanen en één Japanner
zich hebben weten te plaatsen bij de
beste twintig op de wereldranglijst.  De
Belg Frédéric Caudron zag zijn kansen
in de eerste ronde met 2-3 verloren
gaan tegen Xuang Cuong Ma. Ook Phi-
lipoom kon na de nederlaag tegen
Chung-Bok Lee het strijdtoneel verlaten.
Eddy Merckx moest in deze bijltjesron-
de ook afhaken en verloor met 0-3 van
Seong-Kwan Kim. Glenn Hofman wist
zich niet te plaatsen bij de laatste 32.

Tweede divisie driebanden poule 3

Thekes/Derks Optiek wint in Haarlo
Speelronde 1
DBL Holland Mineraal 2 – Thekes/
Derks Optiek 3-5. Het was een mooi en
hoogstaand duel tussen de kopmannen
Markus Galla en Jos Bongers. Na
slechts 32 beurten stond er 40-40 op
het scorebord bij HCR Prinsen in Haarlo

en dat betekende een moyenne van
1.250. Henri Tilleman versloeg Micha
van Bochem. Daarmee was de koek
voor de thuisploeg op want Jan Steintjes
en Henk Leussink gingen onderuit tegen
respectievelijk Harrie Janssen en Jurgen
de Ruijter.  

Veel prominenten aanwezig tijdens presentatie

Warm onthaal voor De Biljart Ballen
in België

Twee generaties topspelers vochten letterlijk om het eerste exemplaar van De Bil-
jart Ballen voor Vlaanderen. Links Frédéric Caudron en Eddy Leppens en rechts
Ludo Dielis en Raymond Ceulemans.

Op zaterdag 27 augustus werd bij Taveerne De Deken in Merksem de eer-
ste editie van De Biljart Ballen voor België gepresenteerd. Dat men erg ge-
lukkig is met de verschijning van deze Vlaamse editie bleek wel door de
aanwezigheid van een groot aantal prominenten uit de biljartwereld.

Door: Marlies van Venrooij

Na zijn welkomstwoord gaf hoofdre-
dacteur Bart Van Reeth een duidelijke
uiteenzetting over de te publiceren items
in de krant en de doelstelling hiervan.
De reacties hierop waren zeer positief. 
Vervolgens kon uitgever Ad Smout het
eerste exemplaar overhandigen aan Ra-
ymond Ceulemans en Ludo Dielis.
Smout sprak de hoop uit, dat De Biljart
Ballen in België net zo succesvol zal
worden als in Nederland, waar het
blad al gedurende vijftien jaar wordt uit-
gegeven. Ook roemde hij de prettige
samenwerking met de overkoepelende
organisaties en het enthousiasme waar-
mee het initiatief ontvangen is. Al snel
ziet men na het verspreiden in de zaal
een mooi beeld, de vele opengeslagen

kranten met daarachter veelal nieuws-
gierige lezers. Onder hen o.a.: Regi-
nald De Poorter (voorzitter KBBB), Jean-
Claude Dupont (president  Union Mon-
diale de Billard),  top driebandenspelers
zoals Frédéric Caudron en Eddy Lep-
pens, maar ook verschillende onderne-
mers en meerdere bestuursleden van de
BTS en KBBB.  B.T.S. beter bekend als
de Vereniging van Ereklasse Spelers,
heeft maandelijks in de Vlaamse uitga-
ve een bijlage van minimaal vier pagi-
na’s. Uiteindelijk gaf Ludo Dielis uitleg
over de organisatie van het wereldkam-
pioenschap driebanden, dat in 2013
onder zijn verantwoordelijkheid in Ant-
werpen wordt gehouden. Onder het ge-
not van een hapje en drankje werd nog
gezellig nagebabbeld en de nodige ge-
gevens uitgewisseld.
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Tweede biljart bij Kerkzicht in
Raamsdonksveer

Overzicht van het café met op de achtergrond het tweede biljart. Foto: Ad Bakx.

Al bijna 20 jaar zijn Peter en Ellen van Eck de trotse eigenaar van het fa-
miliebedrijf Kerkzicht aan de Grote Kerkstraat in Raamsdonksveer.  Café-
Zaal Kerkzicht is een bekend adres voor feesten, partijen, koffietafels en
vergaderingen. Een thuisbasis van diverse verenigingen,  maar waar voor-
al veel wordt gebiljart.
Vijftig jaar geleden werd hier biljartver-
eniging HGL opgericht. Deze vereni-
ging neemt al die jaren al deel aan de
Dongemond-competitie. Ook vindt al
drie decennia lang, damesbiljartvereni-
ging “de Poedeltjes” hier haar weg
naar de biljarttafel. Waar zij eerst al-
leen onderling elkaar beconcurreerden
en op vele damesbiljarttoernooien in de
omgeving van zich lieten spreken, ko-
men zij vanaf dit seizoen ook uit in de
librecompetitie van de KNBB. Sinds een
aantal jaren heeft ook DVO haar onder-
komen gevonden bij Kerkzicht. Zij spe-
len nu met 3 driebandenteams in de
competitie van de KNBB, district
Midden Brabant. Het team van John
Hoogmoed, Anton de Ronde, Piet
Kamp en Kees Busio werd afgelopen
seizoen nog kampioen in de B2 klasse,
licht Ellen hierover graag  toe. 

Driebandentoernooi
Elke donderdagavond komen een aan-
tal spelers uit de regio om deel te nemen
aan het zelf georganiseerde drieban-
dentoernooi. Dit toernooi duurt het ge-
hele seizoen en werd vorig jaar gewon-
nen door Cor Kieboom, die overigens
vanaf dit seizoen voor DVO bij Kerk-
zicht uit zal gaan komen. Door de met
al deze biljartactiviteiten gepaard gaan-
de drukte rondom het, tot voor kort eni-
ge, biljart is onlangs een 2e biljart erbij
geplaatst. Voor hen die nog aan een
van de competities bij Kerkzicht zouden
willen gaan deelnemen is hierdoor ook
weer ruimte ontstaan. Loop dus op een
maandag-, dinsdag-, donderdag-, of
vrijdagavond gerust eens binnen om u
over de mogelijkheden te laten informe-
ren of bel 0162-512303.

Vierde editie in Roosendaal

Vijf nieuwe kampioenen bij 
De Ram Zomercup 

Libre 2e klas Libre Dames Libre 1e klas
Henk Goossens Lenie Aantjes Wilbert van Dijke

Deze zomer werd bij Café De Ram in Roosendaal voor de vierde keer De
Ram zomercup verspeeld. Met 90 deelnemers werd van medio mei tot de
finales op 20 en 21 augustus gespeeld in drie klassen libre en twee klas-
sen driebanden. In alle klassen was het zo spannend dat pas op de laatste
dag van de voorwedstrijden bekend werd wie de finalisten zouden wor-
den.

Driebanden 2e klasse
In deze klasse werd door 15 deelne-
mers beneden de 0.500 een halve com-
petitie gespeeld. Ad Maes, John Abels-
hausen, Ad van Opdorp en Jac Jobse
plaatsten zich voor de finaleronde. Jac
Jobse wist zich ten koste van Ad Maes
voor de eindstrijd te klasseren, terwijl
John Abelshausen sterker was dan Ad
van Opdorp. Jac Jobse had in de fina-
lepartij maar 33 pogingen nodig om

John Abelshausen te verslaan en werd
een terechte kampioen.

Driebanden 1e klas
Ook hier 15 deelnemers uit de hele re-
gio met een minimum van 25 carambo-
les. Ton van Eekelen behaalde in 14
partijen een algemeen gemiddelde van
1.009 en een hoogste serie van 13. De-
ze was nodig om in de laatste partij te-
gen Henk Schneijderberg de finales te

bereiken. Robin v.d.
Bosch speelde de
kortste partij met 35
caramboles in 20
beurten (1.750). De
vier finalisten wa-
ren: Henk Schneij-
derberg, René Pij-
nen, Jack Mathijs-
sen en Ton van Ee-
kelen. Schneijder-
berg en Mathijssen
troffen elkaar in de
titelstrijd. Het was
Jack Mathijssen, die
de langste adem
had.

Libre Dames
Met twintig deelneemsters in één poule
werd het bij de dames een drukke boel.
Pas op de laatste speelavond werd be-
kend dat Lenie Aantjes, Cynthia van
Peer, Linda Wagemakers en Lucia de
Jong tot de finale waren doorgedron-
gen. In de halve finale kwam Lenie Aan-
tjes met slechts drie caramboles verschil
langs Lucia de Jong. In de partij tussen
Cynthia van Peer en Linda Wagema-
kers moest een shoot-out de beslissing
brengen. Cynthia maakte na 2 pogin-
gen de acquitstoot en omdat Linda mist-
te plaatste zij zich voor de finale. In de
finale werd het duidelijk dat de ervaring
van Lenie Aantjes de doorslag zou ge-
ven in drie beurten en een serie van 9
was zij te sterk voor Cynthia en werd
kampioen bij de dames.

Libre 2e klasse
In deze klasse waren de verschillen in
punten ook erg klein. Door verschillende
redenen kon niet door iedereen het toer-
nooi worden afgemaakt, maar dit had
geen invloed op de plaatsing voor de fi-
nales die werd bereikt door: Henk
Goossens, Àd Maes, Jan Willem Kuijten
en Ad Laros. In de halve finale was
Henk Goossens sterker dan Ad Laros en
won Ad Maes van Jan Willem Kuijten.
De finale werd erg spannend. Eerst liep
Henk Gossens sterk weg en kwam Ad

Maes goed terug door een serie van
tien. In de eindfase was Henk effectie-
ver dan de vermoeide Ad en maakte de
partij t in de 22e beurt uit. Ad kwam 4
caramboles tekort.  

Libre 1e klasse
Met een minimum van 100 caramboles
werd in deze klasse door veel nieuwe
spelers ingeschreven. Uiteindelijk wer-
den de volgende vierde deelnemers ge-
plaatst voor de finale: René Kuijster-
mans, Peter Donker, Gerard Bosman en
Wilbert van Dijke. Met een verschil van
37 treffers wist Peter Donker zich ten
koste van René Kuijstermans te plaatsen
voor de finale. Gerard Bosman, die tot
dan nog ongeslagen was, moest toezien
hoe Wilbert van Dijke vanaf acquit zijn
250 caramboles bij elkaar tikte. Voor
Bosman restte alleen nog de (niet opti-
maal benutte) gelijkmakende beurt. Van
de finale tussen Peter Donker en Wilbert
van Dijke vroeg iedereen zich af of Wil-
bert nog een keer zo kon uithalen. Het
lukte niet in één beurt maar in de zesde
eindigde hij een hoogste serie van 131.
Peter Donker haalde 37 caramboles.
Hiermee was een zeer gezellig, sportief
en geslaagd finaleweekend en toernooi
beëindigt. De winnaars werden gefelici-
teerd en ontvingen de prijzen en voor de
aanwezige deelnemers was er nog een
leuke herinnering.

Driebanden 2e klas Driebanden 1e klas
Jac Jobse Jack Mathijssen

Johanna en Frans van De Westhoek 40 jaar getrouwd

“Samen zijn we sterk”

Op zaterdag 21 augustus was het voor Johanna en Frans van Bokhoven dubbel
feest. Op die dag waren ze 40 jaar getrouwd en vierden ze ook het feit dat ze
samen al gedurende 21 jaar hun café biljartcentrum De Westhoek exploiteren.
Het was tussen 14.00 en 19.00 uur dan ook enorm druk aan de westrand van
Drunen. Honderden genodigden kwamen het horecaechtpaar feliciteren. Deze
felicitaties gingen bij veel gasten vergezeld van een enveloppe met inhoud voor
het Hospice Francines de Wind. De jubilarissen die deze Waalwijkse instelling
een warm hart toedragen, hebben dit bedrag overhandigd.
Tijdens het feestelijk samenzijn verraste Frans zijn echtgenote met een ferme bos
rozen (zeker 40 stuks). Hij bedankte Johanna voor de geweldige jaren die ze tot
nu samen hadden doorgebracht. “Veertig jaar samen zijn is niet niks, maar daar-
bij ook nog 21 jaar dag in dag uit samenwerken is toch een geweldige presta-
tie”, grapte Frans. “Beiden besloten met de woorden: “samen zijn we sterk”.
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Tweede Bocxe Biljarts Invitatietoernooi 47/2 

Peter de Bree doet het weer in Oegstgeest DÉ BILJARTMAKERS
“Createurs des billards” www.debiljartmakers.nl

Gerard en Cees Bocxe
* Leveranciers en onderhoud van alle keusport biljarts en accessoires.

* Poker, sportprijzen, darts en spelen.
* Specialiteit: “Custom made billiards”

Portengen 51, 3628 EC Portengensebrug (Breukelen)

Nieuwe showroom geopend:
Woensdag  t/m Vrijdag 13.00 – 17.30 uur en Zaterdag 9.30 – 15.00 uur 

Als u kiest voor betrouwbaarheid en professional vakmanschap:

0297-282782
NIEUW: Dé Biljartmakers reparatie keu en biljartaccessoires,

elke 1e zaterdag van de maand 12.00-15.00 uur De Sport Weteringbrug

Foto: Wil van Elk. 

In het als voorbereiding op o.a. de Topteamcompetitie bij kadristen zeer
gewaardeerde 47/2-ankerkadertoernooi in Oegstgeest verdedigde
Middelburger Peter de Bree met succes zijn titel. In tegenstelling tot vorig
jaar ging het dit keer niet van een leien dakje. Het Bocxe Biljarts evene-
ment werd voor de tweede keer georganiseerd. 
door Martien de Gier

Na de poulewedstrijden werd in de
kruisfinale bepaald wie voor de titel
ging strijden. De tot dan toe verrassend
goed acterende Ronald Filippo kreeg
geen vat op Freek Ottenhof: 200-71 in
zes beurten. Peter de Bree tegen Frank
Vermeulen werd een thriller. Tien beur-
ten lang leefde titelverdediger De Bree
tussen hoop en vrees. Vermeulen is dui-
delijk gegroeid op de matchtafel en
nam in de negende omloop voorsprong
via 181 om 118. De Bree had ruzie
met de ballen, zag tot drie keer toe een
schitterende verzameling eindigen in
een onmaakbare situatie en leek de
handdoek te gooien. Tot poging tien
dus! Ietwat geagiteerd roste hij het ara-
mith bij elkaar om met een geforceerde
82 te finishen. Vermeulen struikelde op
191 waarmee een herhaling van de
eindstrijd een jaar eerder een feit was.

Uiteindelijk tikte Frank Vermeulen zich
ten koste van Filippo naar plaats drie
via 200 in 4, serie 105. De finale ging
aarzelend van start. Weliswaar scoorde
De Bree er 76 in beurt twee, maar weg-
komen was er niet bij. Tegen alle ver-
wachting in kon Ottenhof niet zijn stem-
pel op het slot drukken en toen hij in om-
loop zeven wat ongelukkig naar de
stoel ging, greep de titelverdediger zijn
kans. Hij sloot in stijl af met 89, al doen-
de de totaalzege en de wisselbeker
voor weer een jaar in zijn Middelburg-
se huiskamer zettend.
Naam Moy      HS
1. Peter de Bree 28.19 139
2. Freek Ottenhof 28.03 120
3. Frank Vermeulen 23.05 160
4. Ronald Filippo 25.39 108
5. Ian van Krieken 28.72 152
6. Jurgen de Ridder 19.43 137
7. Gerrie van Eck 16.21 80
8. Raymon Gielens 13.97 57

Nieuwe accommodatie BV Rosmalen

Foto Ad Bakx

De Coupe van Beem 2011, georgani-
seerd op 19, 20 en 21 augustus door
BV Rosmalen/De Hazelaar betekende
tevens de opening van de vernieuwde
en sterk vergrote accommodatie van de-
ze vereniging. De Bossche wethouder
Rodney Weterings verrichte op vrijdag-
middag bij de start van deze internatio-
nale jeugdontmoeting namens het ge-
meentebestuur de openingshandeling.
De BVR is erin geslaagd om in nauwe
samenwerking met de exploitanten Mar-
ko de Leeuw, Frank van Rooij en de ge-
meente ’s-Hertogenbosch, het biljartge-
deelte van de sportfoyer uit te breiden
met bijna 180 m2. Naast een royale
bestuurskamer, biedt het vernieuwde

complex ook onderdak aan de vereni-
gingssponsor Dekkers Biljarts. Een klei-
ne drie jaar aan voorbereiding en over-
leg waren nodig voordat een win-win-si-
tuatie voor alle betrokken partijen tot
stand gebracht kon worden. Emile van
Niekerk, lid van de vereniging, heeft
met zijn bouwkundig adviesbureau de
totale bouwbegeleiding voor zijn reke-
ning genomen. De vereniging (105 le-
den) kan trots zijn op een prachtige bil-
jartzaal, voorzien van speciale luchtbe-
handeling en airco, waar vier kleine en
vier grote tafels ruim opgesteld staan, in-
clusief ruim 70 zitplaatsen.
Het district Den Bosch is hier een biljart-
centrum van landelijke allure rijker.

Vishandel  
CORNELIUS BRESKENS

Voor al uw verse vis
mcornelius@live.nl

Ook voor 
koude/warme schotels

B ELLEVUE
C AFÉ -  BILJART -  FEESTZAAL

Uitstekende accommodatie voor uw:
Bruiloften en partijen • Koffietafels • Vergaderingen • Bridge-avonden

Zalen van 20 tot 200 personen
Recepties • Uitvaarten • Diners • Koud buffet • 3 Biljarts

Tot ziens bij Anita, Eline en Frans van Nispen

Antwerpsestraat 188 - 4624 JJ Bergen op Zoom - t 0164-240 247 - f 0164-246 471
bellevue@westbrabant.net

Poolcafe the Roadhouse is een 
gezellig poolcafe aan de rand van

het Middelburgse centrum.
In de Roadhouse kan je pool, 

carambole, snooker en darts spelen.

Walensingel 63
4331 NN Middelburg
telefoon: 0118-624370
info@theroadhouse.nl

Maandag 18:00 - 00:00
Dinsdag 18:00 - 01:00
Woensdag 14:00 - 01:00
Donderdag 14:00 - 01:00
Vrijdag 14:00 - 02:00
Zaterdag 14:00 - 02:00
Zondag 13:00 - 17:00

Clublokaal: BV Den Ouden Arend
Vanaf 1oktober 2008: 2 nieuwe biljarts: Verhoeven 
Di.-wo. gesloten

Wilhelminastraat 2 4564 AE St. Jansteen
Tel.: 0114-314468
e/mail: kroonsteen@zeelandnet.nl
Website: www.grandcafe-dekroon.nl

Grand - Café ” De Kroon”
Restaurant

Uitgebreide menukaart 
ook seizoensmenu’s

Café    Cafetaria    Tuinterras

”De Witte Brug”

2 biljarts aanwezig
Nieuwevaart 36

5161 AR Sprang-Capelle
telefoon (0416)-31 12 91

Besoyensestraat 140 
aan het Halvezolenpad, 

nabij Schoen-en-ledermuseum,
volop parkeerplaats op Elzenweg

Waalwijk tel. 0416-333788

HET CAFÉ met verenigingen,
na-het-werk- en weekendborrel 

(Op dinsdag gesloten)

Eet en muziek café                                                                             

THE BOUNTY
BRESKENS

The place 2 be

Biljarten en darten
http://thebounty.punt.nl
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•  Moderne hotelaccommodatie met o.a. bad/douche, toilet,
radio en televisie

•  Sfeervol restaurant met vlees- en visspecialiteiten
•  Biljartaccommodatie
•  De gehele week geopend
•  Er even tussenuit? Kom dan naar Noordgouwe en geniet

van de rust in een schitterende omgeving
•  Accommodatie voor partijen, conferenties en vergaderingen

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

Haags districtskampioen-
schap 5e klasse libre
Biljartvereniging BC’93/DVO organi-
seert van 26 september tot en met 2 ok-
tober het Haags districtskampioenschap
vijfde klasse libre. De wedstrijden wor-
den gespeeld aan de Valkenboslaan
233 in Den Haag.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Henk van El Morgenstond 1,2400
2. Carl Haas WBd 1,0470
3. Wendy Roerdink Zuiderkwartier 0,8950
4. Nel Bolten GBC 0,6940
5. Frans Lecq Zuiderkwartier 0,0000

De jeugd ging van acquit bij het
biljartgala in Kapelle

Glenn Hofman wist de aankomende generatie te boeien

Het Biljart Top Event in de Vroone te Ka-
pelle werd geopend met een clinic voor
de groepen 8 van de basisscholen.
Maar liefst 96 leerlingen kregen les van
topbiljarters. Het was een mooie ope-
ning van een dag die in het teken stond
van de promotie van de biljartsport. Or-
ganisator Joop van den Oudenhoven uit
Goes had tal van prominenten naar Ka-
pelle gehaald. Zo verzorgden Glenn
Hofman en Andy de Bondt een echte
jeugdinterland. Jan Versprille en Johan
Grimon een demonstratie rolstoelbiljar-
ten. In de avonduren was het de beurt
aan wereldkampioen Dick Jaspers. De
Brabantse biljarter liet zien hoe het drie-
bandenspel in elkaar zit en speelde ook
nog zes setjes driebanden tegen regio-
nale biljartliefhebbers. 
De kinderen van lagere scholen uit
Schore, Kapelle en Wemeldinge bleken
heel enthousiast te zijn over de clinics.
De kinderen waren over vijf tafels ver-
deeld met de begeleiders Jean Paul de
Bruijn, Martin Spoormans, Glenn Hof-

man, Kai de Zwart en de voorzitter van
het district Delta Zuid West Piet Verschu-
re. Laatstgenoemde veegde het zweet
van zijn voorhoofd na een uur intensief
bezig zijn met 17 kinderen. Alle bege-
leiders waren blij met de belangstelling
van de kinderen en er kwamen maar
liefst vijf aanmeldingen binnen om deel
te gaan nemen aan jeugdtrainingen en
activiteiten. Een ongekend succes. Wie
zei dat de jeugd niet was te porren voor
de biljartsport? Het vervolg is aan het
jeugdproject van de Stichting SDZ.
Veel belangstelling was er ook van kij-
kers al tijdens de middagsessie met de
jeugdclinics, de jeugdinterland en de
rolstoel interland zat er een pak volk
maar 's avonds bij de demonstratie van
Dick Jaspers die ook nog zes setjes
speelde tegen mensen uit het publiek
waren er ruim 130 toeschouwers. Een
schitterend aangeklede zaal en volge-
pakt met kijkers zorgde voor een ge-
weldige ambiance. Voor velen reden
om uit te kijken naar volgend seizoen.

Voor bruiloften
en partijen !

FEESTAVOND 
Volledig verzorgd v.a. € 27,00

Zaal met AIRCO voor familiefeestjes

MIDGETGOLF 
& SPEELTUIN
Eigen parkeerterrein

Café-partyzaal 
‘t Snoekske

Valkenvoortweg 20 •  5145 PM Waalwijk
Telefoon (0416) 33 32 97

Clublokaal van B.V. ‘t Snoekske,
B.V. de Langstraat,

B.V. Sempke en B.V. ‘t Vosje

Bijna 7000 euro voor stichting MS Rechearch

Dré Heeren zet wereldrecord 
driebanden op 71 uur 

Dré Heeren hield het 71 uur vol

Bij café D’n Inval in Raamsdonksveer is
de 44- jarige Dré Heeren er in geslaagd
het wereldrecord driebanden op 71 uur
te brengen. Doel van deze geslaagde
recordpoging was om geld in te zame-
len voor de stichting MS Rechearch.
Heeren, die zelf zijn zus verloor aan de-
ze slopende spierziekte slaagde er in
om bijna 7000 euro te vergaren. Dré
Heeren begon op donderdagavond 25
augustus om 19.00 uur aan zijn record-
poging en schroefde op zondagavond
om 21.00 uur in een bomvol café vol-
daan zijn keu uit elkaar. Het record is
overigens nog niet officieel erkend, na
bestudering van de gemaakte video-
beelden en overige gegevens wordt
binnenkort bekend of aan alle voor-

waarden is voldaan. In de volgende uit-
gave van dit blad hopen we meer infor-
matie hierover te kunnen verstrekken. 

Nationale kadercompetitie poule 6

Punten voor De Wellse Vaert en 
’s-Lands Welvaren
De Wellse Vaert 1 kwam in eigen huis
tot een 6-2 overwinning op Honky Tonk
2. Peter Hussaarts van de gastheren
was met een gemiddelde van 15.00 de
beste speler. Nieuw Rubroek Griffioen
kreeg visite van ’s-Lands Welvaren en
verloor met 2-6. Danny Walhout van de
Zeeuwse formatie was goed voor
20.00, terwijl Robert van Stevendaal
voor 19.09 tekende. Honky Tonk/Pronk
Isolatie zag de thuiswedstrijd tegen De
Wellse Vaert 2 verloren gaan. Met 2-6

was de formatie uit Welberg te sterk.
Remco van Oosterom speelde voor de
bezoekers in zeven omlopen naar een
overwinning op Dick van Vliet en kwam
via een serie van 132 tot 21.43.

Kader poule 7

Debutant Padoc
fors onderuit
Nieuweling Padoc uit Woerden leed bij
Carambole/Ridder Kassa een flinke 7-1
nederlaag. Jan de Jong en Tommie van
Dopperen deelden via 170-160 na
zestien beurten de eer. De kortste partij
was voor Frank Vermeulen die Marco
van Dopperen met 190-167 versloeg.
Theo Zwarthoed en Dennis Jansen ble-
ven respectievelijk Jan van Bemmel en
Bas van der Wilt nipt de baas.  

Voor o.a.:
• Mosselen
• Oesters
• Verse vis
• Haring
• Stokvis
• Garnalen

• Verse frites
• Kibbeling
• Belegde broodjes
• Vis- of mosselmaaltijd
• Vissalades en schotels
• Koffie met gebak

OOK OM MEE TE NEMEN

Leverancier van Mosselen, 
Oesters, Vis & Visproducten,

Zeekraal, Lamsoor en Mosselgroenten
aan groothande, horeca en instellingen

Havendijk 36 •  Yerseke 
Tel. +31 (0) 113-573426
Fax +31 (0) 113-573372

WWW.PIETVANOOST.NL

Wij staan dagelijks voor u klaar

“Een balletje kan raar rollen!”

WWW.FIVE-STARS.NL

Driebanden 3e klasse district 
’s-Hertogenbosch

Willem van der
Sanden de beste
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. W. v.d. Sanden ’t Hooghuys 10 0.381 5
2. J. Gevers De Schans 8 0.387 3
3. H. Muskens ’t Zonneke 8 0.284 4
4. L. van Zoggel De Uitdaging 4 0.342 3
5. J. van Gulik De Schans 4 0.330 3
6. F. van Esch 't Ivoor 4 0.327 4
7. P. Vermeij Overberg 4 0.271 3

De gewestelijke finale is van 7 tot en
met 9 september, eveneens in district
’s-Hertogenbosch. 

Haags districts kampioenschap

Driebanden klein
2e klasse
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leo Meershoek Beek de 12 0,541 6
2. Ferry v/d Veen Zuiderkwartier 9 0,504 6
3. Richard Verduin Oude Sluis 7 0,439 6
4. Martin Smit Valkennest 6 0,459 7
5. Dennis Coli Rio Deux 6 0,453 7
6. Nelis Dieke Jorissen 2000 6 0,424 3
7. Simon Versteegen de Beek 6 0,363 4
8. Peter v/d Berg Rio Deux 4 0,366 7
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Topteam eerste divisie

Winst en verlies voor Dekkers 
Rosmalen en Osdorp-V Catering
In de eerste speelronde van de eerste di-
visie topteam moest Hektisch Biljart-
school met 0-6 en 2-4 op de knieën
voor De Hazelaar Rosmalen. Bij de
gasten speelde Peter Vandeloo tijdens
het libre een reeks van 212 bijeen.
HWA Alblasserdam kwam met 3-3 en
4-2 tegen Reedijk Banden/Wellse Vaert
met de schrik vrij. MCR Metaalconser-
vering kon na de eerste ontmoeting met
Osdorp-V Catering voor 4-2 winst teke-

nen, maar moest in de tweede wedstrijd
met 0-6 diep buigen. Dekkers Biljarts
Rosmalen opende de competitie met 4-
2 winst en 2-4 verlies tegen Topteam de
Veemarkt. In de eerste wedstrijd zette
Guido Kauffeld tijdens het libre een se-
rie van 225 in de boeken. In zijn twee-
de duel met Boudewijn Alink ging hij in
vijf omlopen ten onder. Henk Habraken
won zijn beide partijen bandstoten van
Uwe Klein in tien en twaalf beurten. 

Topteam jeugd 

Ricardo de Wit in drie beurten
naar finish
Speelronde 1
Rioolnet ABC/'t Töpke 2 – De Veemarkt
4-2 en 2-4. De beste partijen waren
voor Rogier Elbers met 120 uit 11 en Lu-
ke Arends 325 uit 18. Biljartpoint – JBV
Amorti 4-2 en 4-2. Voor de gasten red-
de Hans Snellen jr. via 4.16 en 5.76
beide keren de eer. Bastijn van Gagel-
donk won namens de thuisploeg twee
keer. A1 Biljarts/EGB – Rioolnet ABC/'t
Töpke 2-4 en 3-3. Maik Bruil en Guido
Kauffeld kwamen tegen elkaar tot winst
en verlies.   

Speelronde 2
Horna – A1 Biljarts/EGB 6-0 en 6-0. In
de eerste ronde speelde Jeffrey Lenaers
tegen Maik Bruil de kortste partij via
225-50 na tien beurten. In de tweede
sessie was het kopman Ferry Jong die
de honderdzeventig caramboles kader
38/2 na eveneens tien pogingen ver-
zamelde tegen Richard de Jong. Jordy
Jong bleef ook zonder puntverlies. JBV
Amorti – De Veemarkt 2-4 en 2-4. Luke
Arends en Kay Arends bleven beiden
twee keer aan de goede kant van de
score. Luke maakte series van respectie-
velijk 164 en 177. Broer Kay kwam in
zijn tweede duel tot een reeks van 127
en tweehonderd treffers na acht beur-
ten. Bij de thuisploeg behaalde Hans
Snellen jr. de volle buit. Rioolnet ABC/’t
Töpke – Biljartpoint 6-0 en 3-3. Eerste
man Guido Kauffeld realiseerde in de
eerste ontmoeting 245 punten 38/2 na
twaalf omlopen. Later op de dag deelde
hij de punten met Daisy Werdekker. Ri-
cardo de Wit vestigde de aandacht op
zich met 225 uit 3 en dat leverde een
moyenne van 75.00 en serie van 222
op. Sam van Etten (Horna) produceerde
met een 248 overigens de hoogste
reeks na twee speelronden.     

Eredivisie topteams

De Wellse Vaert goed van start

’s Lands Welvaren – Terborgse Wijn-
centrale/Veltins 2-4. Peter de Bree
strandde met 199-200 tegen Matthijs
Bakker. Harrie van den Boogaard had
onvoldoende aan de negen kansen die
hij kreeg van Dennis Timmers. Frederic
Caudron redde bij het bandstoten de
eer tegen Johan Devos: 100-73 (15).
Terborgse Wijncentrale/Veltins – De
Wellse Vaert 2-4. Johan Devos mocht
slechts vijf caramboles maken want Re-
né Luijsterburg snelde in de openings-
beurt naar de tweehonderd treffers
47/2. Matthijs Bakker kwam niet in de
problemen tegen Wiel van Gemert.

Dennis Timmers boog voor Fabian
Blondeel gezien de 56-100 (15) score
na vijftien pogingen. ’s Lands Welva-
ren – De Wellse Vaert 2-4. Peter de
Bree en Harrie van den Boogaard
kwamen er niet aan pas tegen de mo-
yennes van 50.00 en 25.00 van res-
pectievelijk René Luijsterburg (47/2)
en Fabian Blondeel (71/2). Frédéric
Caudron redde via honderd uit elf we-
derom de eer voor de thuisploeg uit
Kwadendamme. Afgelopen seizoen
maakte De Wellse Vaert een moeilijke
competitie door maar nu lijken de ba-
kens verzet.

Vlnr: Henny Brugmans van De Wellse Vaert, Fabian Blondeel, René Luijsterburg,
Wiel van Gemert en teamleider Louis de Leeuw

Eredivisie topteam ronde 1

Wisselend resultaat nieuweling 
biljartcentrum Arnhem
Biljartcentrum Arnhem – TS Metals/
Zandweerd 4-2. Biljartcentrum Arnhem
boekte  haar eerste overwinning op het
hoogste carambole niveau. Martijn Eg-
bers versloeg Koen Workel in elf beurten
met 200-113. Thomas Nockemann had
een uitstekende start want hij had voor
de honderdvijftig treffers tegen Roy van
Raaij slechts drie pogingen nodig. Van
Raaij bleef steken bij een totaal van 84.
De eer voor de ploeg uit Mariënberg
werd gered door Dave van Geel die in
het bandstoten Robby Sonck versloeg
met 56-100 (12). TS Metals/Zandweerd
– Your Event Live 2-4 en biljartcentrum
Arnhem – Your Event Live 2-4. In het an-
kerkader 47/2 behaalde Raymund
Swertz een honderd procent score. Na

een moeilijke start won de Limburger
met 200 tegen 114 in acht beurten van
Roy van Raaij en de tweede wedstrijd te-
gen Martijn Egbers leverde een 200-
140 (4) overwinning op. Peter Volleberg
in het 71/2 en Michel van Silfhout in het
bandstoten wisten elk één partij te win-
nen. Volleberg versloeg Koen Workel na
negen pogingen met 150-26, maar ver-
loor zijn tweede duel kansloos van Tho-
mas Nockermann met 25-150 na zes
omlopen. Van Silfhout verloor tegen Da-
ve van Geel (TS Metals/Zandweerd)
nipt met 92-100 (12).  De speler/team-
leider van YEL herstelde zich prima door
een 100-20 overwinning in elf beurten
op Robby Sonck. Tekst met dank aan
Jaap Gönning. 

Kader poule 1

Thuisnederlaag 
Buiting
In de openingswedstrijd verloor Bui-
ting/Staalconstructie met 2-6 van
FC/Popma Biljartservice. Bij Zand-
weerd in Deventer haalde vierde man
Dimitri Gotsopoulos flink uit door zijn
honderdveertig caramboles na zes
beurten te verzamelen. In de andere
drie partijen waren de gasten de baas. 

De Graafschap Biljarts – Etikon 2-4 en
Etikon – The City TT/Blitz Optiek 3-3. 
Teamleider Bennie Deegens: “Alle wed-
strijden die we speelden waren moei-
lijke en zware partijen en het had zo
maar kunnen zijn dat we aan het eind
van de dag met lege handen hadden
gestaan In ieder geval was het spel van
mijn team onvoldoende deze zater-
dag”. In de eerste wedstrijd, tegen de
thuisclub, won Henri Tilleman in het
47/2 met 200-165 in acht beurten van
Gert-Jan Veldhuizen. Tegen René Tull
had hij het geluk aan zijn zijde toen Tull
strandde op 195 caramboles na een te
zacht gespeelde bal en de Drontenaar,
drijfnat van zweet, genadeloos toe-
sloeg en met een serie van 45 de partij
uitmaakte. Patrick Niessen zal met ge-
mengde gevoelens terugdenken aan de
eerste competitiedag. De Belg won
eerst nog wel met 150-119 (8) van
Frank Vermeulen. Daarna verloor hij na

vijf pogingen via 75-150 van de sterk
spelende Micha van Bochem. Jean-Paul
de Bruijn produceerde twee spannen-
de, maar geen mooie duels bandsto-
ten. De eerste verloor hij nipt met 85-
100 (17) van zijn voormalig ploegge-
noot Dave Christiani. Tegen Jos Bon-
gers ging hij na negen pogingen wel
als eerste uit maar in da nastoot produ-
ceerde Bongers alsnog de zeventien
ontbrekende punten. De Graafschap
Biljarts – The City TT/Blitz Optiek 4-2.
De enige overwinning voor de gasten
uit Deventer kwam op naam van Jos
Bongers die Dave Christiani met 56-
100 na tien omlopen de baas bleek.
Winst voor de thuisclub was er wel
voor Gert-Jan Veldhuizen tegen René
Tull: 200-50 (4) en voor Martien van
der Spoel die met 150-108 te sterk
speelde voor Micha van Bochem en
dat was na zes pogingen. Tekst met
dank aan Jaap Gönning. 

Eredivisie topteam

The City T.T./Blitz Optiek alsnog gehuldigd

Vlnr: Ton Boom, Micha van Bochem, Jos Bongers en René Tull. Foto: Frank Vermeulen.

Tijdens de eerste competitiewedstrijd
van het seizoen 2011-2012 in de top-
teamcompetitie, zijn de spelers van The
City T.T./Blitz Optiek alsnog gehuldigd.
Het team uit Deventer dat het afgelopen
seizoen als derde eindigde, kon toen
niet tijdig aanwezig zijn op de afslui-
tende speelronde in Kwadendamme.
Hier werden de nummers 1 en 2 res-
pectievelijk, Cubri/Etikon en Your Event
Live wel gehuldigd, omdat deze laatste
ronde ook in Kwadendamme gespeeld
werd. Bennie Deegens, afgevaardigde
van de KNBB vereniging Carambole,
memoreerde nog even aan de span-
nende competitie 2010-2011. De num-
mers 1 en 2 hebben het tot de laatste

speelronde onderling moeten uitmaken
wie kampioen zou worden. Ook de
strijd om de derde plek is het hele sei-
zoen door spannend geweest. Uiteinde-
lijk wist het team van teamleider Ton
Boom de prachtige derde plaats in de
wacht te slepen. Deegens stond nog
even stil bij zijn collega teamleider. Hij
prees Ton Boom voor zijn grote verdien-
sten voor de biljartsport, zowel op vere-
nigings-, als districtsniveau. Ook was er
eer voor de manier waarop Boom ieder
jaar weer in slaagt om een topteam te
formeren. Het team bestond het afge-
lopen seizoen uit: Micha van Bochem,
Jos Bongers, René Tull, Freek Ottenhof
en Hennie de Heus.

Topteam eredivisie ronde 1

The City TT/Blitz Optiek blijft 
kwelgeest Etikon
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Telefoon: 0113-649283 • Fax: 0113-644312
E-mail: info@tapperijslandswelvaren.nl
Website: www.tapperijslandswelvaren.nl

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

““ DD ee   KK ww aa ss tt ””
Hotel-Café-Zaal

Vijverstraat 15
4711 EV St. Willebrord

tel. (0165) 38 25 06 • fax (0165) 38 80 51

Koppeltoernooi 2011 

Peter Smans en William Faro 
de beste bij Café D’n Inval
Vanaf 11 April
2011 werd bij
Café D’n Inval in
Raamsdonksveer
een koppeltoer-
nooi met 36 for-
maties gespeeld.
Mede door Patrick
Schrijver is alles
voorspoedig ver-
lopen en weer suc-
cesvol af gesloten.
Jurgen Haver-
mans, die alle prij-
zen had geschon-
ken ontving even-
eens veel waarde-
ring. De titel ging
dit jaar naar Peter
Smans en William
Faro. De tweede plaats was voor het
duo Bart de Wijs en Peter Scholte, ter-
wijl Marie Kleinoog en Peter de Haan
beslag wisten te leggen op de derde
plaats. Jan Heine en Piet Kamp werden
vierde. Gerard van Esch tekende voor
het grootste varken en de hoogste serie

was met elf voor Paul Bruisters. Ton de
Bever en Patrick Schrijver speelden in
17 beurten de kortste partij.
De poedelprijs werd gewonnen door
Eric Leyten en Eric Langermans. Bart de
Wij werd bekroond als sportiefste ver-
liezer.                          

Biljartcentrum Goirle
Kloosterstraat 30 
5051 RD Goirle
Tel: 013-534 13 72
E-mail: 
info@biljartcentrumgoirle.nl
www.biljartcentrumgoirle.nl

Biljartlessen...
voor jong en oud

voor beginners
en gevorderden

www.fransvanhoeij.nl

Biljartcentrum 

”Roothaert”
D.J. Jittastraat 2

5042 MX Tilburg
Tel: 013-4634552

3 Tafels 2.85
5 Tafels 2.30

Derde editie levert 825 euro voor KIKA

Frans Koevoets en Andre Botermans
winnen Johan Buijs Bokaal

Op vrijdag 5 augustus zijn de kruisfina-
les gespeeld, daarbij bleken de koppels
Peter Musters/Hans Suijkerbuijk en An-
dré Botermans/Frans Koevoets de sterk-
sten te zijn. De troost finale zou ge-
speeld worden door de finalisten van
vorig jaar nl: Arie van Keulen/Fons
Dietvorst en koppel Piet Stam/Ad Kem-
peneers. Een dag later startte om13.00
uur deze strijd om de derde en vierde
plaats. Het duo Stam/Kempeneers wist
de frustratie van vorig jaar weg te poet-
sen en lieten de winnaars van vorig jaar
met klein verschil achter zich. In de fina-
le ging het tijdens het libre en bandsto-

ten gelijk op, zodat het driebanden de
beslissing moest brengen. Frans Koe-
voets was onverslaanbaar en toverde
prachtige caramboles uit zijn keu. Van
de 16 driebanders nam hij er 12 voor
zijn rekening. Het waren dus Frans Koe-
voets en Andre Botermans die met de
eer gingen strijken.
Tijdens de prijsuitreiking door de voor-
zitter van BV “De Kastanje” Johan van
Nispen werden diverse personen in het
zonnetje gezet. Zo werden de deelne-
mer geprezen om hun inzet, evenals de
wedstrijdleiding (Frans, Piet en John).
Frans en Willy voor het beschikbaar

Gedurende zes weken is er in Café Hof van Holland te Bergen op Zoom
gestreden om de Johan Buijs Bokaal. De opbrengst van dit toernooi is net
als andere jaren beschikbaar gesteld voor Stichting KIKA. 

stellen van de lokaliteit en het prima ver-
zorgde materiaal, ook werd de inwen-
dige mens niet door Willy vergeten en
kon men met regelmaat genieten van
een lekker hapje en drankje.  Als laatste
werd Frans Koevoets door de voorzitter
naar voren geroepen en voor iedereen
zichtbaar maakte hij een diepe buiging
voor Frans en complimenteerde hem
met het getoonde spel, natuurlijk werd
ook Andre niet vergeten, want die
maakte tenslotte de laatste beslissende
carambole.

Einduitslag
1. Frans Koevoets en Andre Botermans
2. Peter Musters en Hans Suijkerbuijk
3. Piet Stam en Ad Kempeneers
4. Arie van Keulen en Fons Dietvorst 

Na de prijsuitreiking werd er nog een
loterij gehouden, met vele mooie prij-
zen, alles was tenslotte voor KIKA. De
totale opbrengst dit jaar was €825,00
een prachtig bedrag voor deze instel-
ling. 

Richard & Carla
Winterdijk 1, 5161 PH Sprang Capelle 

Tel. 0416-563355 •  E-mail: cafelandzicht@xs4all.nl

Twee prima biljarts!!
Dagelijks geopend vanaf 13.00 uur. Maandag gesloten

Restaurant zalencomplex de Ruif
Gastvrouw Erica van Velden 

• Restaurant
• Zalencomplex
• Bruiloften en Partijen
• Koffietafels
• Diners
• Tijdens groeps diners of partijen,

live muziek verzorgd door John Prins,
met zang en spel op de Tyros 4
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Burgemeester Vermetstraat 2
4456 AJ Lewedorp
Telefoon 0113-612204
Fax 0113-612773

Fam. De Kok
Privé: 0113-614157

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

Geslaagde arbitersdag 
district’s Hertogenbosch  

Frank Dekkers en Anton Lopulalan bezig met het cornerbiljart.

Na een aantal jaren zonder arbiters-
dag of toernooi hebben 2 mensen zelf
het initiatief genomen om zo’n dag te
organiseren binnen het district ‘s Herto-
genbosch. Deze dag vond plaats op 3
september en werd gehouden in het
JBGB biljartcentrum aan de Maassingel
in Den Bosch. Deze dag stond voorna-
melijk in het teken van sociale ontmoe-
ting om de onderlinge contacten weer
eens aan te halen, dus biljarten in toer-
nooivorm was uit den bozen. Wat er
wel werd gedaan was bezig zijn met
keu en ballen maar dan in diverse spel-
vormen.
Op het programma stonden naast het
oude vertrouwde Barrakken, Kegelbil-
jart, Kistjesbiljart, maar ook eenentwin-

tigen met een kurk en dobbelstenen en
Cornerbiljart. Cornerbiljart is vrij nieuw
en heeft diverse mogelijkheden door
een weldoordachte opzet. In de mid-
dag gaf Karel Dekkers een kleine de-
monstratie Artistiek Biljart waar arbiters
onder zijn leiding ook meerdere pogin-
gen mochten doen om een patroon te
spelen. Jan Willem Tap was de grote
winnaar van het spel met de 4 ballen en
kreeg de beker met de grote oren mee
naar huis. Al met al een gezellige dag
die de arbiters in hun programma willen
houden. Met grote dank aan Karel Dek-
kers en Pieter Hulsen voor het ter be-
schikking stellen van het spelmateriaal.
Dinie en Boy de Groot bedankt voor jul-
lie inzet als gastvrouw en gastheer.

Café - Zaal 

De Arend
Raadhuisstraat 42

4631 NG Hoogerheide
Telefoon: 0164-612 473

Geopend dinsdag t/m zaterdag
vanaf 14.00 uur

Zondag vanaf 10.30 uur

Poollessen bij Biljart & 
Snookercentrum Den Helder
Na een geslaagd eerste libre -en een
gezellig driebanden biljarttoernooi or-
ganiseert Biljart & Snookercentrum Den
Helder poollessen voor zowel jeugd als
volwassenen. De lessen worden gege-
ven op 10 september, 1 oktober, 5 no-
vember, 3 december, 7 januari, 4 fe-
bruari, 3 maart en 7 april. De lessen,
die twee uur duren, worden gegeven
door een professional. De aanvang is
telkens om 14.30 uur en de kosten zijn
5 euro. In november zal men weer een

pooltoernooi voor zowel professionals
als amateurs organiseren de exacte da-
tum wordt in de volgende uitgave van
deze krant bekend gemaakt. 
Een potje lasergame, pokeravond, bil-
jarten, poolen en snookeren, alles is mo-
gelijk bij Biljart & Snookercentrum
Den Helder, Industrieweg 26a, Marina-
park, Boatex. 1785 AG Den Helder,
Tel. 0223-635444
Check voor meer informatie de website. 
www.biljart-lasergame.nl

Gerard van Kempen
Dé specialist in Biljart-en Dartartikelen

Grote sortering keu's van vele merken:
o.a. Buffalo, Ceulemans, Longoni, Dufferin, Artemis, Maxton

Hierbij ook ruime keuze in Pool- en Snookerkeu's

Professionele keureperaties

Het adres voor uw biljartsportprijzen

Geopend:
Maandag 13.00-17.30 uur
Dinsdag-Vrijdag 10.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-17.00 uur

Callenburgstraat 43 • Vlaardingen • 010-460 25 44 

Biljart & Snookercentrum
Den Helder
Industrieweg 26a

1785 AG Den Helder
0223-635444

www.biljart-lasergame.nl

District Delta Zuid-West

Finales 3e klasse driebanden klein
Poule A
Naam Vereniging Pnt Moy Hs
1. Cris van de Werf ‘d Eule 10 0.376 4
2. Frans Haak Groede 10 0.335 5
3. Benjamin Klaassen Lovenhoek 8 0.399 3
4. Robert Vink Hof van Ede 8 0.350 4
5. André Joosse Avontuur 8 0.297 4

6. Cees van Gestel HIO 6 0.272 4
7. Simon op ’t Hof Avontuur 4 0.240 4
8. Ronny Schijf 2 0.217 2

Poule B
Naam Vereniging Pnt Moy Hs
1. Willard Joossen ONDA 8 0.362 3
2. Martijn Hendriksen De Herberg 8 0.339 5
3. Arie Wouts Witte van Haemstede 8 0.333 4
4. Jan Schouwenberg De Graanbeurs 6 0.314 5
5. Ko Riedijk ONDA 6 0.248 4
6. André van de Made De Graanbeurs 4 0.260 3
7. Kees van de Vrede ONDA 2 0.231 3

NBF Waalwijk-Kaatsheuvel

Finale zesde klasse libre
Op 17 en 18 september wordt aan de
Mgr. Volkerstraat 95 te Kaatsheuvel de
finale zesde klasse libre van de NBF re-
gio Waalwijk Kaatsheuvel gehouden.
De organisatie is in handen van
BV Euphonia.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. André Jansen L.B.V. 0.835
2. Nancy Ververs K.T.O. 0.774
3. Stefan Brekelmans De Brekeltjes 0.762
4. Angela Voogd Poedelvrees 0.760
5. Michel van weert Landzicht 0.710
6. Nel Pruyssers K.T.O. 0.700

Café HOF VAN HOLLAND
Frans en Willy

Bij ons zijn gevestigd:
BV De Kastanje
BV KDS Hof van Holland
BV ZAZOZ

Kastanjelaan 54-60
4621 HH Bergen op Zoom
Tel.: 0164-234659
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Kader district Veluwezoom

Michel van Silfhout winnaar 
Bart Kranenbargtoernooi
Gedurende vier da-
gen werd bij de Ga-
zelle het Bart Kra-
nenbargtoernooi
gespeeld. Er waren
veertien deelne-
mers, verdeeld over
twee poules van ze-
ven. In poule A ein-
digde 57/1 speler
Michel van Silfhout
als eerste en hij
werd gevolgd door
Harry van Heumen.
In poule B bleek
Henk Jansen de
beste en Adri van
Silfhout bezette
daar de tweede po-
sitie. Het kwam tot
een kruisfinale tus-
sen vader en zoon Van Silfhout. Michel
verzamelde zijn 270 caramboles in vijf
beurten. Op het andere biljart won Van
Heumen van Jansen. De finale was dus
tussen Michel van Silfhout en Harry van
Heumen. Van Silfhout zegevierde na ze-
ven pogingen met een slotserie van
153. In de strijd om plaats drie won
Adri van Silfhout na acht omlopen van
Henk Jansen. Er werd over het alge-
meen sterk gespeeld op het fantastische
materiaal van de Gazelle. Maar liefst
negen deelnemers finishten boven hun
aanvangsmoyenne en dat zegt toch wel
wat. Iedereen speelde 38/2 maar de
kampioen beoefende het lastige 57/1.
Tekst en foto met dank aan Adri van Silf-

hout. Kijk voor meer informatie en foto’s
op www.veluwezoombiljart.nl.
Naam Prt Pnt Gem HS
01. Michel v Silfhout (270) 8 14 39.46 182
02. Harry v Heumen (120) 8 10 9.48 54
03. Adri v Silfhout (110) 8 8 9.68 58
04. Henk Jansen (120) 8 10 9.94 52
05. Jan Nieuwenhuizen (130) 7 8 13.08 70
06. Wim Dullemond (110) 7 8 12.83 46
07. Monique v Exter (200) 7 8 17.94 122
08. Maarten Broers (160) 7 6 14.38 124
09. Hans v Reem (110) 7 7 5.26 29
10. Tom Hagenus (160) 7 7 10.61 59
11. Bart Pieper (130) 7 4 10.08 59
12. Wim de Vos (160) 7 6 9.70 44
13. Martin Zwoferink (110) 7 4 6.96 57
14. Rein Peters (250) 7 2 9.89 110

Huldiging Michel van Silfhout door fam. Kranenbarg.

Eredivisie topteam

Pakt Etikon de zevende titel op rij?
Gaat Etikon voor de zevende titel op rij? Deze vraag zal een ieder zich
gaan stellen nu de  eredivisie carambole op 10 september weer is begon-
nen. Zowel captain Bennie Deegens als Michel van Silfhout zijn daar dui-
delijk over. Beiden zijn van mening, dat Etikon de grote favoriet is voor de
titel.
Tekst: Jaap Gönning

Toch is Deegens terughoudender dan
Van Silfhout: “De concurrentie komt niet
alleen van Your Event Live, maar ook
van De Graafschap Biljarts uit Rumpt en
van het Steenbergse De Wellse Vaert en
vergeet ook Topteam 's Lands Welvaren
niet”. 
Vooral van De Graafschap Biljarts, ove-
rigens op 10 september hebben beide
teams elkaar al in Rumpt ontmoet en zie
voor verslag ook in deze biljartkrant,
verwacht Deegens dit seizoen veel.
“Met de komst van Dave Christiani en
de aanwezige Martien van der Spoel
zal dit team voor de nodige verrassin-
gen kunnen gaan zorgen”.
Bij Etikon is Dave Christiani opgevolgd

door de Belg Johan Claessen, die on-
langs afscheid heeft genomen als
bondscoach van de KNBB vereniging
Carambole. Het team bestaat nu uit: Pa-
trick Niessen, Jean-Paul de Bruijn, Hen-
ry Tilleman jr., Wolfgang Zenkner en Jo-
han Claessen. Michel van Silfhout is
ook van mening dat Etikon de grote fa-
voriet is. “Wij hebben door het vertrek
van Fabian Blondeel aan kwaliteit inge-
boet en wij kunnen niet altijd een be-
roep doen op Dick Jaspers”. Hij hoopt
wel goed mee te kunnen gaan doen in
de top van het klassement, maar is wel
van menig dat de overige teams aan el-
kaar gewaagd zijn. Your Event Live be-
staat uit Raymund Swertz, Peter Volle-
berg, Michel van Silfhout, Dick Jaspers
en Carsten Lässig.

Invitatietoernooi (neo) 57/2 in Doetinchem

Ludo Kools verrassende winnaar
26e editie Veemarktbokaal
Niet de torenhoge favoriet Peter de Bree uit Middelburg  maar Ludo Kools
(Hoogerheide) is de verrassende winnaar geworden van de 26e editie van
het kader 57/2 invitatietoernooi om de Veemarktbokaal. In een van span-
ning zinderende finale hield Kools zijn rechtstreekse opponent achter zich.
De Bree, na zes partijen een fenomenaal moyenne van ruim 47.00 in het
neo-kader achter zijn naam, had in de nabeurt, die hem alsnog de titel
had gebracht, niet meer de kracht om langszij te komen.

Al snel werd duide-
lijk dat beide biljart-
liefhebbers pur sang
het evenement bij-
zonder serieus had-
den opgevat en niet
voor niets de vele ki-
lometers lange reis
naar de Achterhoek
hadden gemaakt. In
billardcafé De Vee-
markt te Doetinchem,
waar het materiaal
weer opperbest was,
speelde Peter de
Bree in de derde ron-
de tegen Spakenbur-
ger Cor van der
Groep zijn kortste
partij en tikte zijn
290 neo 57/2 ca-
ramboles in slechts
drie omlopen uit. De
Bree moest deze
beste toernooipresta-
tie delen met Ray-
mon Gielens uit Arn-
hem (neo 57/2 190
car), die in de slotron-
de eveneens na drie
pogingen Heinz
Schmale (Emmerich) het nakijken gaf.
Erik Tabor (Zutphen), die als laatst ge-
plaatste speler aan het toernooi was be-
gonnen, had ook het beste voor het
laatst bewaard. Zijn zege met 160 tref-
fers in vier beurten tegen Eric Dericks uit
Wijchen mocht er zijn en betekende
een fraaie zesde plaats in de eindrang-
schikking. Titelverdediger Willem Siebe-
link kende een slechte start, herstelde
zich na enkele goede partijen en ein-
digde op de vijfde plek. De hoogste se-
rie kwam op naam van Peter de Bree
met 184. De Zeeuw produceerde daar-

naast reeksen van 153, 152, 159 en
119. Het toernooigemiddelde was
21.32. Tekst en foto met dank aan Wil-
lem Siebelink.

Naam Pnt Moy HS
1. Ludo Kools 14 30.80 124
2. Peter de Bree (neo) 12 42.52 184
3. Raymon Gielens (neo) 7 18.80 85
4. Heinz Schmale 6 16.02 97
5. Willem Siebelink 5 16.21 84
6. Erik Tabor 4 14.29 84
7. Eric Dericks 4 18.52 78
8. Cor van der Groep 4 17.94 103

Ludo Kools heeft zojuist de wisselbeker uit handen van
wedstrijdleider Joop Mennings gekregen

Invitatietoernooi libre klein dames
bij De Wellse Vaert

Zoon voor Mathijs Paaps en Estelle Bijnen
Met de geboorte van Bo Paaps zijn Ma-
thijs Paaps en Estelle Bijnen de trotse ou-
ders van een zoon. Bo Paaps is gebo-

Succesvol 
Jubileumseizoen
van de KNBB
Het afgelopen seizoen 2010-2011,
waarin de KNBB haar 100-jarig be-
staan vierde, is een van de succesvolste
in de geschiedenis van de Nederlandse
biljartsport. Nederland telt al jaren inter-
nationaal mee en heeft een rijk gevulde
geschiedenis met overwinningen opge-
bouwd maar dit seizoen overtreft spor-
tief gezien alles. De Nederlandse selec-
tiespelers hebben een record
aantal van 36 internationale medailles
gewonnen. Met deze behaalde presta-
ties, waaronder drie individuele wereld-
titels, slaagt de KNBB er maximaal in
haar bijdrage aan de nationale sport-
ambitie om sportief tot de beste tien lan-
den van de wereld te behoren, te ge-
ven. De prestaties zijn behaald in de bil-
jartdisciplines: pool, driebanden, ar-
tistiek en carambole. Alleen de resulta-
ten in het internationale snooker bleven
na het zilver op EK Snooker van juni
2010, dit seizoen helaas achter.

ren op 31-08-2011 om 23.45 uur en
hij woog toen 2890 gram.

In vervolg op het NK vrouwen hebben
de deelneemsters het initiatief geno-
men om een allround toernooi te or-
ganiseren. Het betreft: Monique van
Exter, Christel Willemse, Harmie Even-
huis, Marieke Mulders, Francine van
Yperen en Joke Breur.
Dit toernooi zal gespeeld worden in
het weekend van 21 - 23 oktober in

De Wellse Vaert in Welberg. De wed-
strijden beginnen vrijdag om 15.00
uur en de zaterdag en zondag staan
de dames om 10.30 uur alweer aan
de tafel. Zij zullen partijen spelen in
de spelsoorten libre/kader, bandsto-
ten en driebanden waarbij de partij-
lengte afhankelijk is van de speelsterk-
te.

Kader poule 5

Touché in ’t Fabeltje te Oss de boot in
Het flink gewijzigde viertal van Touché
verloor met 2-6 van titelverdediger
't Ivoor/r.t.vision. Ad en Mike van Lief-

voort bogen na negen en tien beurten
voor respectievelijk Cees van Eindhoven
en Dirk van Buuren. Rodney Akkermans
trok met 49-130 na tien pogingen aan
het kortste eind tegen Louis van der
Meijden. Harold Megens redde dankzij
honderdzestig uit elf de eer tegen André
van Wanrooy. Rosmalen/De Hazelaar
2 – Rosmalen/De Hazelaar 5-3. André
Franken verloor in de kortste partij van
Jordy Kanters gezien de 86-170 cijfers
na acht omlopen. Karel Dekkers ver-
sloeg Dennis Polman (280) middels
160-279 en negen beurten. Theo Kor-
sten en Alex Ulijn deelden na eveneens
negen pogingen de buit. Walco van de
Ven tegen Theo Hendriks werd 110-79
(12).   
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Bezoek onze site voor het complete assortiment
www.snelinkt.nl    www.stealx.nl

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Artistiek bij Van Tienen in Tegelen

Jean-Marie Limbourg wint Tiedtke
toernooi Artistiek
Op 27 en 28 au-
gustus is weer het
Tiedtke toernooi Ar-
tistiek gehouden met
veertien deelnemers.
Zij speelden op de
2.30 tafels van café-
biljartzaal Van Tie-
nen in Tegelen de ou-
de 68 figuren met
Ivoor. Dit was voor
de meeste spelers
een lastig verhaal
omdat zij geen erva-
ring met Ivoor had-
den. Ook verassend
was dat Wilfrie Ver-
meer en Wilfried
Godschalk pas voor
de tweede keer mee-
deden en toch een
redelijke score bereikten, dus wellicht
zijn dit potentiële artistiekspelers. René
Dericks traint voor dit spel nooit maar
heeft wel een geweldige afstoot en tech-
niek zodat hij toch in de hoogste regio-
nen eindigt en helaas door tijdgebrek
dit spel niet kan voortzetten.
De beide Belgen Jean-Marie Limbourg
en Pierre Scheers, die door hun aanwe-
zigheid de nodige humor meebrachten,
eindigden respectievelijk op de eerste
en derde plaats. Tweede werd Cock
Ooms wat een hele mooie prestatie is.
Bij de koppels ging de zege naar Ro-
bert van Veenendaal en René Dericks.
Zij bleven Rudy Everaert en Christoph
Schäfer voor. Plaatselijke favorieten

Cock Ooms en Paul Savelkoul finishten
daar kort achter op de derde plek. 
Stand na 68 figuren Pnt
01. J-M Limbourg 274 
02. C. Ooms 268
03. P. Scheers 259 
04. R. Dericks 244
05. R. Everaert 218
06. J. van Mil 211 
07. C. Schäfer 202
08. R. v. Veenendaal 200
09. A. Renkens 197
10.  P. Savelkoul 151
11.  H. Schwed 134
12. W. Vermeer 120
13. W. Homann 94
14. W. Godschalk 58

Jean-Marie Limbourg, terwijl Pierre Scheers toekijkt. 
Foto: Christoph Schäfer.

Eerste GP Artistiek ereklasse

Sander Jonen tovert in Het Wapen
van Eerschot te Sint-Oedenrode

Vlnr: Jean-Marie Limbourg (3), Sander Jonen (1) en Johnny van Mil (2). 
Foto: Frank Sanders. 
Regerend Europees- en wereldkampioen Sander Jonen uit Badhoevedorp
heeft de eerste GP Artistiek ereklasse van het seizoen 2011-2012 op zijn
naam gebracht. In Het Wapen van Eerschot te Sint-Oedenrode rekende Jo-
nen in de finale met 3-0 overtuigend af met Johnny van Mil uit Almelo. Het
was voor de eerste keer dat in het biljartcentrum een toernooi Artistiek
(kunststoten) werd georganiseerd. Het evenement verliep voor iedereen
naar volle tevredenheid. 
In poule B behaalde Sander Jonen in al
zijn vijf duels een 2-0 setwinst. De Belg
Jean-Marie Limbourg eindigde in deze
poule als tweede en hij bleef Rob Schol-
tes voor. In poule A ging de eindzege
naar Johnny van Mil. Mehmet Sezer
werd runner-up en troefde daarmee Erik
Vijverberg knap af. 
De eerste kruisfinale ging tussen Van Mil
en Limbourg en leverde met 3-0 cijfers
een duidelijke overwinning voor Johnny
van Mil op. Op de andere matchtafel
had favoriet Sander Jonen het moeilijk.
Mehmet Sezer pakte brutaal een 2-0
voorsprong maar Jonen herpakte zich
en sloeg met 2-3 alsnog toe. In de strijd
om brons was Sezer uitgeblust tegen
Limbourg: 0-2. De finale tussen Sander
Jonen en Johnny van Mil leverde een uit-
stekende Jonen op. Hij bleef met 3-0
aan de goede kant van de score en met

147 gemaakte punten van de mogelijke
173 zorgde de winnaar voor een fan-
tastisch percentage van 84.97. De op
woensdag 7 september nieuw gelegde
biljartlakens werden vijf dagen later al-
weer vervangen. De vele doorschiet-
trekstoten en kopstoten hadden hun tol
duidelijk geëist. 
Naam Punten %
01. Sander Jonen 14 70.20
02. Johnny van Mil 10 51.13
03. Jean-Marie Limbourg 10 47.63
04. Mehmet Sezer 6 60.17
05. Erik Vijverberg 6 54.35
06. Rob Scholtes 6 47.53
07. Peter van der Werff 4 39.15
08. Cock Ooms 4 40.82
09. Alex ter Weele 2 36.56
10. Walter Crols 2 29.79
11. Willem Schreuder 2 21.00
12. Karel Dekkers 2 20.99

GP straight pool

Peter de Boer verrast Nick van den
Berg in Padoc te Woerden
Met Nick van den Berg, Donny van Oosterhout, Peter de Boer en Gilliano
Smit kreeg de GP straight poolbiljart bij Padoc in Woensel vier kandidaten
voor de eindzege. Uiteindelijk bleek underdog De Boer de beste.

Peter de Boer bereikte de halve finale
na winst op Çakti Aswan 75-45, Brian
Beekers 75-16, Henk de Ruiter 75-17
en in de kwartfinale Raymond Meuldijk
75-30. Duidelijke cijfers dus en in de
halve eindstrijd bleek Gilliano Smit het
volgende slachtoffer. In de andere halve
finale wees Nick van den Berg de jeug-
dige Donny van Oosterhout terug naar
de derde plaats. In het beslissende duel
tussen Peter de Boer en Nick van den
Berg maakte De Boer een serie van 53
maar had Van den Berg met 86-80 de
leiding. Het werd alleen maar spannen-
der en uiteindelijk was het Peter de Boer

die met 100-97 de titel in de wacht
sleepte.  

Winnaar Peter de Boer. 
Foto: Hennie Overbeek.  

A-Ranking straight pool

Anthony Wever succesvol bij 
SPC Woensel te Eindhoven
Het was de ervaring tegen de jeugd bij de laatste vier van de A-Ranking
straight pool bij Snooker- en Poolcentrum Woensel. Namens de jonge gar-
de waren Ivo Aarts en Sahin Sayim nog in de strijd. Hun opponenten wa-
re respectievelijk Atong Wu en Anthony Wever. Laatstgenoemde won de
hoofdprijs. 

Worung bleek daarna met 48-75 de
mindere. In winnaarsronde drie klopte
Anthony Wever ook Tako Tak (75-39).
De kwartfinale leverde voor de Arnhem-
mer 75-65 winst op tegen Jasper van
Donk. De pas 14-jarige Sahin Sayim
redde het in de halve eindstrijd ook niet
tegen Wever gezien de 23-75 score. In
de andere halve finale klopte Ivo Aarts
opponent Atong Wu via 75-45. Het af-
sluitende duel werd een ruime zege
voor Anthony Wever, die Ivo Aarts met
75-22 achter zich liet. 

Anthony Wever. Foto: Frank Sanders.     

Anthony Wever versloeg in de ope-
ningsronde Paul Buijs met 75-27. Jimmy

*Ruim gesorteerde
webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl
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Wil je biljarten leren?
BILJARTACADEMY DRUTEN

Klepperheide 11b
(ingang Van Heemstraweg 56)

6651 KM Druten
Inlichtingen: 0487-540592 en 06-54905440 of 06-12618021

TOSCANA-Lichtidee
400 m2 verlichting
zie hierboven voor meer gegevens

www.toscana-lichtidee.nl

Les van o.a. Dick Jaspers en Dave Christiani

Jan Roelofs ziet met Biljartacademy
Druten droom in vervulling gaan

Biljartacademy Druten beschikt over vier
biljarts, door Fleuren Biljart Service uit
Bergharen geplaatst. Het betreft twee
matchafels (groen en blauw laken) en
twee kleine 2.30 biljarts, eveneens
groen en blauw laken. Bij de start van
Biljartacademy Druten in juli 2011 wa-
ren er al 52 leerlingen. Daarmee is een
droom van initiatiefnemer Jan Roelofs in
vervulling gegaan. Hij speelt zelf in de
tweede divisie driebanden bij het team
Thekes/Derks Optiek in Herpen en kop-
man is daar Jos Bongers. Het biljartlo-
kaal van Biljartacademy Druten wordt
alleen gebruikt voor lesgeven en er vin-
den geen competitiewedstrijden plaats.
De Biljartacademy is zeven dagen in de
week geopend vanaf 9.30 uur tot

22.00 uur en altijd op afspraak. Een
website is in de maak. Tijdens het inter-
view met Roelofs moest de biljartlief-
hebber regelmatig weg omdat hij in het-
zelfde pand nog een zaak heeft. 
In het verzamelgebouw (Introgebouw)
aan Klepperheide 11b, ingang Van
Heemstraweg 56) te Druten is namelijk
ook Toscana-Lichtidee gehuisvest. Daar
kan men op vierhonderd vierkante me-
ter terecht voor al uw wensen op het ge-
bied van verlichting. De nadruk ligt op
LED verlichting. Kijk voor meer informa-
tie op de site www.toscana-lichtidee.nl.
Meer informatie over Biljartacademy
Druten of Toscana-Lichtidee is te verkrij-
gen via telefoon 0487-540592 en 06-
54905440 of 06-12618021. 

Op initiatief van Jan Roelofs is er met Biljartacademy Druten een prachtige
gelegenheid gekomen voor de biljartliefhebbers om het spelniveau te ver-
beteren. Lesgevers zijn niemand minder dan drievoudig wereldkampioen
Dick Jaspers, Dave Christiani, Arie Weijenburg en Jan Roelofs. Biljartaca-
demy Druten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Leerlingen
van alle spelsoorten en niveaus zijn van harte welkom.

Open Dag 
Biljartacademy Druten houdt 21-22-23-24 september

een open dag vanaf 10.00 uur ’s morgens. 

Op visite bij Derks Optiek & 
Hoortechniek in Druten

Derks Optiek & Hoortechniek is gevestigd aan de Markt 1d te Druten en is
opgericht door Patrick en Trudie Derks op 18 september 1998. Patrick was
werkzaam bij de Koninklijke Marine als technisch specialist op een onder-
zeeboot, Trudie werkte als kraamverzorgster in het land van Maas &
Waal.
Na de Marine is Patrick Derks begon-
nen aan de opleiding voor Opticien,
Contactlensspecialist en Optometrist
MBO. Binoculair zien werd als extra
cursus gevolgd.
Hij heeft in een aantal drukke optiekza-
ken gewerkt en deed dit werk met veel
toewijding en veel plezier. Het vak is
volgens zijn zeggen een leuke mix tus-
sen techniek, anatomie en omgang met
verschillende mensen.
Na een aantal jaar als bedrijfsleider
kwamen de kriebels om een eigen op-
tiekzaak te beginnen. Na een flinke
voorbereiding en contact met de juiste
mensen werd de locatie Druten als aan-
gewezen plek voor de zaak gekozen.
Druten is de geboorteplaats van de va-
der van Patrick en hij kwam hier vaak
om de familie te bezoeken, vandaar
ook deze keuze. Na zeer korte tijd kon
Patrick Derks het echt niet meer alleen
aan. Trudie zegde haar baan als
kraamverzorgster op en is full time in de
zaak mee gaan werken. Dit bleek een
perfecte match te zijn. Patrick met zijn
vakkennis en gevoel voor techniek en
Trudie met haar inzicht en gevoel voor
mode en kleuren zorgden er voor dat
het steeds drukker werd in de zaak. Dit
resulteerde in het aannemen en oplei-
den van personeel. Derks Optiek is
sinds 1998 erkend leerbedrijf voor alle
niveaus van de optiek. Ze zijn inmiddels
verhuisd naar een groter pand aan de
Markt en daar werkt men met een team
van 6 personen waarbij kwaliteit en
service zeer hoog in het vaandel staan.

Belangstelling voor biljarten
De interesse in de biljartsport werd bij
Patrick Derks gewekt toen hij een keer
een toernooi bezocht met zijn vader en
broer Jos (ook vervent biljarters) en met
eigen ogen zag hoe een aantal biljar-
ters liep te tobben en problemen onder-
vond van hun bestaande bril. Patrick
dacht direct “dit moet beter kunnen”.
Na een aantal proefbrillen gemaakt te
hebben en zelf ook aan het biljarten te
zijn gegaan, heeft Patrick Derks een ge-
heel eigen meet- en testmethode voor
biljartbrillen gemaakt. Daarbij test hij
de ogen volgens de methode van pro-
fessor Haase. Hierbij worden de beel-
den van het rechter- en het linkeroog ge-
scheiden van elkaar gemeten en als
laatste weer gekoppeld zodat je een
ontspannen zicht heb op de gewenste
speelafstand. Na deze speciale oogme-
ting wordt de “biljarttafel” gedekt en ko-
men de biljartballen op verschillende af-
standen op tafel te liggen. Vervolgens

krijgt de biljarter een proefbril op zodat
hij direct kan zien hoe perfect het zicht
wordt. Als de biljarter overtuigd is van
het scherpe zicht worden de diverse
monturen erbij gehaald. Biljartbrillen
van Derks Optiek worden altijd voor-
zien van speciale kunststof brillenglazen
en worden door Patrick zelf geslepen en
afgemonteerd. Daardoor zijn in princi-
pe alle vormen mogelijk of u nu een
rond glas wenst of een vierkant, alles is
mogelijk.
Alle biljartbrillen worden afgeleverd met
antislip neussteuntjes zodat de bril tij-
dens het spel niet afzakt. Derks Optiek
heeft reeds honderden biljartbrillen ge-
maakt en kan u dus deskundig en per-
soonlijk adviseren. Het is vanwege de
drukte wel nodig dat u een afspraak
maakt zodat Derks rustig een uurtje
voor u kan inplannen.

Oogaandoeningen
Ook beschikt men sinds kort over een
funduscamera. Dat is een apparaat
waarmee je een foto kunt maken van
het netvlies aan de binnenkant van het
oog. Hierdoor is het mogelijk te scree-
nen of er verborgen oogaandoeningen
zoals Glaucoom of andere netvliesaf-
wijkingen aanwezig zijn. Indien nodig
wordt u dan doorverwezen naar de
oogarts.

Hoortechniek
Nieuw bij Derks Optiek is de Hoortech-
niek waarvan iedereen sinds 2010 ge-
bruik kan maken voor het testen van het
gehoor. 

Al met al is een bezoek aan Derks Op-
tiek & Hoortechniek zeker de moeite
waard voor: oogmeting, oogdrukme-
ting, contactlenzen en alle soorten spe-
ciale brillen. Derks is aangesloten bij bij-
na alle zorgverzekeringen zodat ook de
declaratie voor u geregeld kan worden.
Nieuw in Druten is de Biljartacademy
van Jan Roelofs en Dave Christiani. Een
mooie locatie waar een aantal tafels en
matchtafels staan en u gebruik kunt ma-
ken van de expertise van deze toppers.
Patrick Derks is hier ook geregeld te vin-
den om met biljarters te brainstormen
over specifieke wensen. Zie artikel en
foto over de Biljartacademy elders in De
Biljart Ballen.
Tot ziens bij Derks Optiek & Hoortech-
niek
Markt 1d    
6651 BC Druten
info@derksoptiek.com
0487-511630

Nat. voorw. 23-25 september

Libre extra klasse in Liempde
De duels worden beslist over 225 ca-
ramboles en de moyennes gaan van
11.00 tot 20.00. 
Aanvang vrijdag 23 september om
19.00 uur en zaterdag/zondag 11.00
uur. 
Het toernooi wordt gehouden in dien-

stencentrum De Kloosterhof aan
Kloosterhof 7a te Liempde.
Naam Vereniging
1. Thijs van Asten 't Ivoor
2. Harm van de Laar Het Wapen van Liempde
3. Piet Leermakers Het Wapen van Liempde
4. Harry Vogels Karper ’83
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Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: 0031.73 503 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

Torbjörn Blomdahl billiard

Dick Jaspers Biljart

www.tblomdahl.comDick Jaspers Biljart Classic
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