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Play-offs van 1 t/m 3 juni in Kapelle

De Vroone maakt zich weer op 
voor groot evenement

Evenals vorig jaar worden de play-offs van de eredivisie driebanden weer
gehouden bij Dorpshuis De Vroone in het Zeeuwse Kapelle. Bij de verschij-
ning van deze krant zijn alleen Frans Bevers en TOVV.NL/MCR zeker van
een plaats in deze strijd om het nationaal teamkampioenschap driebanden.

Het team van Frans Bevers is zeker van de partij tijdens de play-offs in Kapelle. V.l.n.r.: Teamleider Jan Kikken, 
Frédéric Caudron, Eddy Leppens, Peter de Backer, Glenn Hofman en Jean-Paul de Bruijn. Foto: Harry Van Nijlen

De overige twee plaatsen worden pas
op de laatste competitiedag bepaald.
Hiervoor komen Snellen Recycling, A1
Biljarts en DBL Holland Mineraal in aan-
merking. Gezien de ervaring, die men in
het Zeeuwse heeft met de organisatie
van grote biljartevenementen is succes
nagenoeg verzekerd. Voor de sportieve
prestaties zullen de spelers moeten zor-
gen. Ondanks het ontbreken van het
team Van Donge & De Roo is er genoeg
vuurwerk te verwachten. Met Frédéric
Caudron, Eddy Leppens, Peter de Bac-
ker, Jean-Paul de Bruijn en Glenn Hof-
man in de gelederen mag Frans Bevers
zeker tot de kanshebbers worden gere-
kend. Voor TOVV.NL/MCR zullen Eddy
Merckx, Frans van Kuyk, Richard Bitalis

en Dave Christiani aan tafel verschijnen.
Zij zullen overigens in de eerste fase niet
in actie komen tegen Frans Bevers, daar
de nummers één en twee van de ranglijst
eerst spelen tegen vier en drie. De win-
naars van die confrontaties spelen op
zondag 3 juni de finale.  Er wordt per
dag twee keer tegen elkaar gespeeld in
een zogenoemde uit- en thuiswedstrijd.
Als de beslissing valt worden de partijen
die aan de gang zijn afgebroken. De vol-
gens schema eventueel nog te spelen
partijen worden dan niet meer afge-
werkt. Eureka zal speciaal voor deze
play-offs twee Torbjörn Blomdahl biljarts
plaatsen, het paradepaardje van de bil-
jartbouwer uit Berlicum. 
De wedstrijden zijn ook live te volgen via

www.kozoom.com

Verrast door het potentieel
Valentijn Boeren, samen met José Rijs-
bergen uitbater van De Vroone, zegt ver-
rast te zijn over het potentieel dat biljar-
ten te bieden heeft. “Wij zijn daar kort-
geleden koud ingestapt zonder enige
kennis op biljartgebied en werden aan-
genaam verrast door het enthousiasme
van de betrokkenen. Er is enorm veel in-
zet en we krijgen heel veel positieve re-
acties. Niet alleen de gemoedelijkheid,
sportiviteit en vriendschap, maar ook de
technische kant dwingt bij ons verwon-
dering af. Het is intussen onze trots ge-
worden en op biljartgebied gaan we
dan ook een mooie toekomst tegemoet.
Een gezonde toekomst, want ook de be-
langstelling van sponsors is groot. Er
gaat hier in de toekomst nog heel wat
moois gebeuren. José en ik ervaren het
als een grote familie” beaamt Valentijn. 
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www.championshop.nl
Bandstoten 4e klasse 

Johnny van de Camp wint NK na 
thriller bij Overkamp in Eibergen

zich terug en kwam
op 38-37. Na enige
missers wist hij uitein-
delijk bij een stand
van 39-39 als eerste
de veertig carambo-
les vol te maken. 
Als Jan Rijnen in de
nastoot de resteren-
de carambole maak-
te, dan zou Johan
Hilderink kampioen
van Nederland zijn.
Onder doodse stilte
legde Jan Rijnen aan
(Marijke, de vrouw
van Hilderink, ging
andersom op de
stoel zitten) en… Rij-
nen miste rakelings
waardoor Johnny
van de Camp
Nederlands kampi-
oen werd. Door Jan
Rijnen werd met

winst in 15 beurten (moyenne 2.66) de
kortste partij gespeeld. Hij realiseerde
samen met Harry Septer via vijftien ca-
ramboles ook de hoogste serie. Henk
Mager zorgde middels 1.80 voor het
beste algemeen gemiddelde. Het toer-
nooimoyenne bedroeg 1.58. Tekst en
foto met dank aan Chris Jansen en Jo-
han Jansink. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Johnny van de Camp De Vriendschap 10 1.73 13
2. Johan Hilderink Velswijk 10 1.70 9
3. Henk Mager Carambole 9 1.80 11
4. Jan Rijnen Amorti 7 1.66 15
5. Henk Bot De Roode Leeuw 7 1.53 10
6. Harry Septer De Buitenweg 5 1.71 15
7. Raymond Timmers Nw Rubroek Gr 4 1.42 10
8. Chris Huysmans Windenburg 4 1.19 9

Zelden zal een Nederlands kampioenschap zo span-
nend zijn geweest als het NK bandstoten vierde klasse
bij biljartcentrum Overkamp in Eibergen. Het prima
verlopen toernooi kreeg een ontknoping in de na-
beurt. Johnny van de Camp uit Megen was de geluk-
kige. 

Na de eerste twee dagen een wisselen-
de stand te hebben gehad, was het
voor de finaleronde zeer spannend.
Henk Mager ging met negen punten en
een moyenne van 1.91 aan de leiding.
Hij werd gevolgd door Johnny van de
Camp met acht punten en 1.73, Johan
Hilderink acht punten en 1.69 en Jan
Rijnen met zeven punten en 1.65. De
partijen Mager tegen Hilderink en Van
de Camp tegen Rijnen moesten de be-
slissing brengen. Johan Hilderink ging
uitstekend van start en versloeg ondanks
een terugval Henk Mager met 40-28 na
23 beurten. Op de andere tafel streden
Johnny van de Camp en Jan Rijnen voor
wat ze waard waren. Rijnen ging met
een kleine voorsprong de slotfase in
(34-36), maar Van de Camp knokte

NK 1e klasse libre in Bergen op Zoom

Kevin de Decker houdt stand 
bij De Ponderosa
Tijdens de nationale
finale eerste klasse li-
bre bij De Pondero-
sa in Bergen op
Zoom is Kevin de
Decker er in ge-
slaagd de titel te ver-
overen. Plaatselijk fa-
voriet Ad Coppens
behaalde evenals de
kampioen tien pun-
ten, maar kwam aan
moyenne net iets te
kort. Bij het ingaan
van de finalepartij
had Coppens twee
punten achterstand
op De Decker en een
fikse achterstand in
gemiddelde. Ad
Coppens, gesteund
door een schare aan
supporters, moest
dus met ruim verschil
winnen om alsnog de titel in zijn bezit
te krijgen. Die winst kwam er met 120-
60 uit elf, wat echter niet genoeg was
om Kevin de Decker van de bovenste
plaats af te houden. Edwin Tieleman uit
Almelo, die als eerste was geplaatst,
eindigde als laatste. Kevin de Decker
was met 8.83 niet alleen goed voor het
hoogste gemiddelde, maar tekende
eveneens voor de hoogste serie van 73.
Wim van Dijk verraste Ad Coppens in
de vijfde ronde door het beste partijge-

middelde van 20.00 te realiseren.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Kevin de Decker Horna 10 8.83 73
2. Ad Coppens SVW 10 8.54 33
3. André van der Laan BC Delfzijl 8 6.91 35
4. Robert van de Velden Wap. v. Liempde 7 6.19 39
5. Wim van Dijk Welgelegen 6 6.53 56
6. Bert Mandemaker Schollevaar 6 6.27 40
7. Ricardo Engelen ‘t Kempke 5 5.50 49
8. Edwin Tieman BCA 4 6.67 37

V.l.n.r.: André van der Laan, Kevin De Decker en 
Ad Coppens

Gewest Zuid Nederland afdeling 1 en 2

Teamfinales jeugd in Oosterhout
Bij ’t Hartje van Oosterhout aan de
Braak 31 te Oosterhout worden op 28
april de teamfinales voor B teams jeugd
gehouden. DSMK is verantwoordelijk
voor de organisatie. De wedstrijden be-
ginnen om 11.00 uur.

Deelnemende teams
DSMK
Bastijn van Gageldonk
Sebastiaan Huijbregts
Mike Roovers
Dyontha Leeggangers
Mitchel Noorland
JBV Roothaert
Stephan van den Hooff
Sandra van den Hooff
Simon de Koning
Mitchel van Rooij
’t Klötske
Daan Glisselaar
Jasper Schuurmans
Remy Schuurmans
Mitchel Glissenaar

ABC ’t Töpke
Luc Vergeer
Sylvano Bron
Kenny Boskamp

Derde klasse bandstoten

NK in Bergen op Zoom
Aan de Zuidzijde Haven 59 in Bergen
op Zoom wordt van 27 t/m 29 april de
nationale finale derde klasse bandsto-
ten gehouden. De partijlengte is 55 ca-
ramboles.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Edwin Tieleman BCA 2.97
2. Jac Janssen De Zwaan 2.43
3. Bas van der Wilt Centrum 2.43
4. Fons van Brakel Almere ’83 2.29
5. Robert Prent Steenwijk 2.25
6. Milco Habets Sibbe ’63 2.18
7. Cees Hopmans Bellevue 2.11
8. Cees Suurmond Onder Ons 2.01

In 2013 NK libre klein dames 2e klasse
Met ingang van seizoen 2012/2013
zal een NK libre klein dames tweede
klasse worden toegevoegd op de wed-
strijdkalender. Naast het bestaande NK
voor dames vanaf 5.00 algemeen ge-
middelde wordt een onderliggend NK
dames imperatief in het leven geroepen.
Het bijzondere van dit NK is vooral dat
er gespeeld zal worden met een handi-
cap-systeem, waarbij de intervaltabel
van de dames competitie als basis zal
dienen. Het is de bedoeling dat er via
districtswedstrijden en een gewestelijke fi-
nale een eindstrijd uit voortvloeit. Na in-

schrijving worden de speelsters geplaatst
o.b.v. het hoogst behaalde algemeen ge-
middelde van het afgelopen seizoen of
laatste bekende gegevens. Na de voor-
wedstrijden, districtsfinale en geweste-
lijke finale worden spelers die boven hun
interval hebben gespeeld telkens inge-
schaald in een nieuwe interval. De acht
gewestelijke kampioenen worden afge-
vaardigd naar het NK libre klein dames
tweede klasse. De gewestelijke finales
moeten uiterlijk gespeeld zijn op 14 april
2013 terwijl het NK gespeeld zal wor-
den op 11 en 12 mei 2013.

Driebanden groot 2e klasse 4-6 mei

NK in Hoensbroek
Op vrijdag 4 mei begint om 11.30
uur het NK driebanden groot eerste
klasse. Datzelfde tijdstip geldt ook
voor de zaterdag en zondag. Plaats
van handeling is La Plaza aan Markt
2 te Hoensbroek. Bert Hoefnagels
heeft zich namens De Wellse Vaert
met 1.118 als eerste geplaatst. Titel-
verdediger John Schollink, vorig jaar
succesvol in thuisbasis 't Vossenhol te
Daarlerveen, bezet met 1.045 de
tweede positie. Opvallend is dat de
top vijf van het NK 2011 nu weer ver-
tegenwoordigd is. De partijlengte is

35 caramboles en de moyennes gaan
van 0.650 en hoger. 
Naam Vereniging Gem
1. Bert Hoefnagels Wellse Vaert 1.118
2. John Schollink Carambole 1.045
3. Wiljan van den Heuvel De Zwaantjes ’82 0.907
4. Gert-Jan Esvelt DVS 0.869
5. Wil Janssen De Oude Molen 0.869
6. Rob Mans BC Tegelen 0.868
7. Nicky van Venrooy Touché 0.839
8. Jildo Keur De Friesche Club 0.806
Res. 1. Hennie Bult Stokkers 0.867
Res. 2. Wim Kroon De Tobbe 0.754
Res. 3. Ben Thijssen Jorissen 2000 0.834
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Libre hoofdklasse jeugd

Stephan Vos blijft Ivo Vastré voor 
tijdens NK in Afferden

Na drie ronden waren er liefst vier spe-
lers met vier punten op het NK libre
hoofdklasse jeugd bij ABC/'t Töpke in
Afferden. Koploper Stephan Vos be-
schikte over een moyenne van 17.04
en werd gevolgd door Jordy Jong
(11.23), Ivo Vastré (9.25) en Bastijn van
Gageldonk (7.72). Jordy de Kruyf had
met 11.26 het op één na beste ge-
middelde maar moest toen genoegen
nemen met twee punten, terwijl Yannik
Jansen nog met lege handen stond. In
sessie vier maakten Vos en Vastré geen
fout waarmee zij beiden op zes punten
kwamen. Hun onderlinge duel stond
nog op het programma zodat de overi-
ge deelnemers uitgeschakeld waren
voor de nationale titel. In de slotronde
won Yannik Jansen van vereniging De
Veemarkt voor de tweede maal op rij en
legde daarmee beslag op de derde po-
sitie. Met deze twee partijen van 25.00
gemiddeld eindigde hij met 13.00 zelfs
met het beste moyenne van iedereen.
Koploper Stephan Vos en runner-up Ivo
Vastré maakten er een enerverende

strijd van. Vastré,
van vereniging HMS
uit De Witte Brug te
Sprang-Capelle,
moest winnen om
Nederlands kampi-
oen te worden. Vos,
vereniging JBGB uit
Den Bosch, bleek via
150-143 na twaalf
beurten echter net
iets beter. Jordy Kru-
yf realiseerde eerder
met 37.50 moyenne
de kortste partij.
Bastijn van Gagel-
donk produceerde
met 112 caramboles
de hoogste serie. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Stephan Vos JBGB 8 12.90 104
2. Ivo Vastré HMS 6 9.97 102
3. Yannik Jansen De Veemarkt 4 13.00 94
4. Jordy Jong Horna 4 8.82 81
5. Jordy de Kruyf Carambole 4 7.82 82
6. Bastijn van Gageldonk DSMK 4 7.43 112

Foto: Cees Benschop, www.jeugdbiljarten.nl.  

Bandstoten groot 1e klasse 27-29 april

NK in Mariënberg
In Den Mariënberger aan Nieuweweg
4 te Mariënberg wordt van 27 tot en
met 29 april het NK bandstoten groot
eerste klasse georganiseerd. De moyen-
negrenzen zijn 3.00 tot 8.00 en de du-
els gaan over honderd caramboles. Op
vrijdag 27 april wordt om 11.00 uur
begonnen en dat tijdstip geldt ook voor
zaterdag en zondag.
Naam Vereniging Gem
1. Wiel van Gemert Reuver '03 7.16
2. Gert-Jan Veldhuizen Carambole 6.25
3. Ludo Kools Wellse Vaert 5.75
4. George Kenter Sport 5.64
5. Gert van Beek Almere '83 4.93
6. Martien van den Tillaart Wapen van Liempde 4.81
7. Herold Slettenaar Woezik 4.80
8. Robert van Stevendaal Den Ouden Arend 4.60
Res. 1. Marcel Hopmans Wellse Vaert 5.51

Libre dames en libre overgangsklasse jeugd

Monique van Exter en 
Guido Kauffeld winnen NK’s in Ede
Bij de jubilerende
vereniging Gelre
(50) werden twee
NK’s tegelijk gehou-
den. Monique van
Exter maakte haar
favorietenrol waar
bij het libre dames.
De eveneens als eer-
ste geplaatste Guido
Kauffeld voldeed
aan de verwachtin-
gen bij het libre over-
gangsklasse jeugd.

Damesfinale 
libre prooi voor 
Monique 
van Exter
Geheel volgens ver-
wachting werd de ti-
tel een prooi voor
Monique van Exter.
Zij bleef ongeslagen
al ging het niet helemaal zoals van haar
mag worden verwacht. Honderdvijftig
caramboles in respectievelijk 10, 4, 7,
3 en 11 beurten brengen een moyenne
van 21.42 wat toch iets beneden haar
niveau is. Alleen de winst in ronde vier
na drie pogingen tegen Harmie Even-
huis haalde haar kwaliteit. Christel Wil-
lemse bleef op afstand in haar spoor
door te blijven winnen van respectieve-
lijk Francine van Yperen, Marieke Mul-
ders en Harmie Evenhuis. Als routinier
in dit gezelschap werd zij tweede met
zes punten en een gemiddelde van
7.63. De jeugdige Daisy Werdekker
had een nerveuze start tegen Van Exter
maar herstelde zich tegen Evenhuis en
bond ook Van Yperen aan de zegekar.
Welisswaar moesten voor de twee
winstpartijen wel de maximale dertig
beurten worden gebruikt. In de voor-
laatste ronde wist zij ook nog eens te
winnen van Willemse waardoor ze met
zes punten en 4.92 als moyenne derde
werd. Met haar spelopvatting gaan we
van Werdekker zeker meer horen. Tekst:
Frits Willemsen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Monique van Exter De Korenmolen 10 21.42 142
2. Christel Willemse Club 70 6 7.63 32
3. Daisy Werdekker 't Centrum 6 4.92 36
4. Marieke Mulders 't Centrum 4 5.28 41
5. Harmie Evenhuis BC 15/11 2 4.44 30
6. Francine van Yperen Wellse Vaert 2 3.86 26

Guido Kauffeld wint NK libre 
overgangsklasse jeugd 
Startte Guido Kauffeld van ABC ’t Töp-
ke uit Afferden als torenhoog favoriet, in
de eerste drie speelronden maakte hij
dat aardig waar. Vooral in de derde
sessie imponeerde hij met winst in twee
beurten op Robin Bastiaan met een slot-
reeks van 239. Maar in ronde vier
werd hij verrassend geklopt door Luke
Arends uit Hengelo. Na twee pogingen
en hoogste reeks van 172 schoof
Arends daarmee op naar de derde po-
sitie in het klassement. Tegelijk behield
Jordy Kanters (Rosmalen) de kansen in
eigen hand door in vier beurten te win-
nen van Joey Kremers. Bij het ingaan
van de slotronde waren er zo drie spe-
lers met ieder zes punten waarbij Kauf-
feld met een moyenne van 50.73 afge-
tekend voorop ging, gevolgd door Kan-
ters met 31.58 en Arends met 23.27.
Luke Arends won zijn slotpartij tegen
Dirk van Buuren maar zag vervolgens
ook Guido Kauffeld geen fout maken te-
gen Jordy Kanters waarmee de titel te-
recht naar de speler uit Horst ging.
Tekst: Frits Willemsen.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Guido Kauffeld ABC 't Töpke 8 50.55 239
2. Luke Arends De Keu 8 25.30 172
3. Jordy Kanters Rosmalen 6 28.91 130
4. Robin Bastiaan Rappel 4 36.19 161
5. Dirk van Buuren JBGB 3 19.05 190
6. Joey Kremers ABC 't Töpke 1 14.72 159

Vlnr: Monique van Exter en Guido Kauffeld. 
Foto: Peter Bijlsma, www.bvgelre.nl

NK driebanden groot tweede klasse in Zwaag

Martijn Roefs stelt titel in slotfase veilig

Onder toeziend oog van NHD vd Bor-
den Appel is Martijn Roefs uit Leende in
Zwaag kampioen van Nederland ge-
worden in de tweede klasse driebanden

groot. De biljarter van NAS, die in een
laat stadium aan het deelnemersveld
werd toegevoegd, moest alleen in de
vijfde ronde zijn partij prijs geven aan
Albert Kooistra, die met drie punten ver-
schil derde werd. Rob de la Motte van
Rembrandt was tot de vijfde ronde ook
groot kanshebber op de titel, maar strui-
kelde toen over Jan Zijlstra om even la-
ter ook van Roefs een tik te krijgen. De
Beverwijkse Ab Lenaers liet Jan Zijlstra
op de tweede speeldag  zien wat drie-
banden is en won met een gemiddelde
van 1.666. Dit was meteen het hoogste
partijgemiddelde. Albert Kooistra was
met 0.715 goed voor het beste alge-
meen gemiddelde.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Martijn Roefs NAS 12 0.655 5
2. Rob de la Motte Rembrandt 10 0.691 8
3. Albert Kooistra N-Joy 9 0.715 7
4. Jan Zijlstra De Harmonie 8 0.695 5
5. Willie Siemens Midwolda ‘79 6 0.512 5
6. René Kuystermans De Ram 4 0.600 6
7. Ab Lenaers Onder Ons ‘67 4 0.580 7
8. Marcel van Delden BCO 3 0.519 5

Martijn Roefs
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J.B. de Vocht

EK driebanden jeugd onder zeventien jaar

Raymon van Heumen mengt 
zich in Frans feestje 
Tijdens het paas-
weekeinde werd
in het Franse Billy
Montignies voor
de eerste keer het
Europees kampi-
oen driebanden
voor spelers on-
der zeventien ge-
houden. Pierre
Bibaut (Fr.) ver-
sloeg in de  finale
onze landgenoot
Raymon van Heu-
men met 30-24
uit 43. Kasteleins-
zoon Van Heu-
men uit Sprang-
Capelle presteer-
de uitzonderlijk
goed in het door
de Fransen gedo-
mineerde deelnemersveld. Drie spelers
van het organiserende land stonden op
het erepodium. De reeks van plaatsing
werd onderbroken door Raymon van
Heumen, die als tweede eindigde.
Pierre Bibaut was de beste met een
eindgemiddelde van 0.788 in de poule
na een ongeslagen reeks van vijf partij-
en en een serie van elf. Raymon van
Heumen verloor één partij in de poule,
maar werd tweede achter Bibaut en ver-
sloeg Thibaut Espada in de halve finale
met 30-27 in 43 beurten. Joey de Kok
presenteerde zich ook goed, werd der-
de in zijn poule en liet de zuiderburen
Wesley Vergauwen en Guillaume Dieu
achter zich. Het aanstormende talent uit
het Zeeuwse Lewedorp zette met 0.578
een prima moyenne neer. Onze jon-

gens hebben met hun prestaties duide-
lijk gemaakt, dat men ook in de toe-
komst rekening moet houden met het
driebanden in Nederland.

Eindstanden
Poule A
1. Pierre Bibaut Frankrijk 0.788
2. Raymon van Heumen Nederland 0.585
3. Gerome Dieu België 0.408
4. Ondrej Hosek Tsjechië 0.419
5. Saud Muhovic Luxemburg 0.370

Poule B
1. Thibaut Espada Frankrijk 0.748
2. Gwendal Marechal Frankrijk 0.689
3. Joey de Kok Nederland 0.578
4. Wesley Vergauwen België 0.427 
5. Guillaume Dieu België 0.345

Raymon van Heumen uiterst rechts

Op zondag 17 juni 2012

Persoonlijk NK verstandelijk 
gehandicapten in Biljartcentrum Osdorp
Zondag 17 juni wordt de 9e editie van het Persoonlijk Nederlands kampi-
oenschap biljarten voor verstandelijk gehandicapten gespeeld. De opening
is om 10:15 uur. De verwachte eindtijd is rond 19:15 uur. Vanwege de
flexibele opstelling van locatiehouder Sander Jonen en de uitstekende
samenwerking wordt dit NK weer gespeeld in Biljart- en Dartcentrum Os-
dorp aan Jan Rebelstraat 24, 1069 CC Amsterdam, www.biljartendart.nl 

Komt u gerust een kijkje nemen bij dit in-
drukwekkende evenement in een
prachtige biljartambiance met een ge-
zellige sfeer. Er is voldoende parkeer-
ruimte en de toegang is gratis. U kunt
genieten van een intense, oprechte
sportbeleving en grote sportiviteit waar
menigeen een voorbeeld aan kan ne-
men. 
Afhankelijk het aantal inschrijvingen zul-
len maximaal 48 spelers strijden om de
2 Nederlandse titels. Er wordt in twee
afzonderlijke poules gespeeld, waar
twee Nederlands kampioenen uit voort-
komen. De deelnemers worden inge-
deeld op basis van hun gemiddelde.
Hierdoor zullen zij vaker tegen iemand
van een vergelijkbaar biljartniveau spe-
len. Een goede ontwikkeling, die past

bij het motto: “Normaal waar mogelijk,
bijzonder waar nodig”.

De uiterste inschrijfdatum is 
31 mei 2012
Het aantal te maken caramboles van
een speler is moyenne x 20, met een mi-
nimum van 7 caramboles. De ranglijst
met moyennes, die gebaseerd is op of-
ficiële toernooien, wordt daarbij gehan-
teerd. Een partij duurt 20 minuten. Ie-
dereen speelt minstens vijf wedstrijden.
De beste vier spelers gaan naar de hal-
ve finale, waarna de winnaars om de
Nederlandse titel strijden. De wedstrij-
den staan onder leiding van toparbiters,
die ervaring hebben in het arbitreren
van gehandicapte biljarters. De hoogste
serie die is gemaakt op dit NK is maar
liefst 21 caramboles. Het beste moyen-
ne was 4.70. Beide door Harry Binnen-
mars.  

Organisatie
De organisatie is in handen van Stich-
ting Gehandicapt & Gezellig Sporten.
Voor informatie of inschrijving kunt u
zich wenden tot wedstrijdleider Dick
van Egmond: kloesunlimited@ziggo.nl

NK hoofdklasse libre

René ter Braak met volle winst
naar titel in Alkmaar

Tijdens de door BV de Diamonds in Alk-
maar georganiseerde nationale eind-
strijd hoofdklasse libre klein claimde Re-
né ter Braak alle partijen. De in Duits-
land wonende biljarter van BC de
Biester behaalde naast het hoogste al-
gemeen gemiddelde en het beste partij-
gemiddelde ook de hoogste serie van
135.  Tot de vierde ronde waren het
Sander Gosselink, René ter Braak en
Kees Castelijns die succesvol waren. De
drie verliespartijen op rij die Castelijns
te verwerken kreeg verwezen hem naar
een lagere positie. Door zijn laatste ont-
moeting tegen Marco Jansen in winst

om te zetten wist de
speler van Dubac uit
Duizel toch nog een
derde plaats af te
dwingen. Zowel Re-
né ter Braak als San-
der Gosselink zetten
hun zegereeksen
voort en kwamen in
de allesbeslissende
finalepartij, beiden

met twaalf punten op zak, tegenover el-
kaar te staan. Ter Braak verkeerde met
een beter moyenne in een riante positie
en had dus aan remise voldoende. Hij
liet het echter niet zover komen en won
in 15 beurten met 150-36 en mag zich
het komende jaar kampioen van Neder-
land noemen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. René ter Braak De Biester 14 19.09 135
2. Sander Gosselink Onder Ons 12 13.37 129
3. Kees Castelijns Dubac 8 8.69 71
4. Adrie Kruijer ZBV 8 7.50 65

Nationaal kampioenschap 38/2 Jeugd in Hoorn

Sam van Etten met krachtig 
eindschot naar nationale titel
Met trots mag biljart-
vereniging Horna uit
Hoorn terugkijken op
de georganiseerde
nationale finale ka-
der 38/2 voor de
jeugd van 14 en 15
april. Na enkele wij-
zigingen in het deel-
nemersveld had de
organiserende vere-
niging met Ferry
Jong en Sam van Et-
ten twee deelnemers
in de strijd. Die laat-
ste zorgde voor de
sensatie. Na winst-
partijen tegen Guido
Kauffeld, Jim van der
Zalm en Jordy Kan-
ters struikelde Van Et-
ten in de vierde ron-
de over clubgenoot
Ferry Jong. Robin
Bastiaan van BV
Rappel bleef tegen
Jordy Kanters over-
eind en ging met
twee punten voor-
sprong en een beter
gemiddelde de eind-
fase in. Voor Sam
van Etten de beladen
opdracht om met mi-
nimaal 46 carambo-
les verschil te win-
nen. De finalepartij, die moeilijk op
gang kwam, liet na drie beurten een
41-25 stand zien in het voordeel van
Sam van Etten. Na een misser van Ro-
bin Bastiaan was voor Van Etten de
maat vol en speelde hij de partij met
een serie van 159 uit. Hierdoor vero-
verde hij op eigen kracht het kampioen-
schap door 993 caramboles in 26 beur-
ten te maken, waardoor hij met het
beste moyenne van 38,19 eindigde. De

slotserie van Sam was tevens de hoog-
ste van het toernooi.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Sam van Etten Horna 8 38.19 159
2. Robin Bastiaan Rappel 8 33.00 145
3. Ferry Jong Horna 6 20.05 123
4. Jordy Kanters BV Rosmalen 5 15.72 92
5. Jim van der Zalm ’t Groen Hart 2 22.95 117
6. Guido Kauffeld ABC ‘t Töpke 1 12.69 74

V.l.n.r.: Robin Bastiaan, Sam van Etten en Ferry Jong
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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 

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

Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

B.V. S.V.W.
B.V. 'T Laantje

B.V. Senioren Biljart Ponderosa
B.V. De Snepballen

Biljartonderkomen van o.a.:
•  Bcs meilink biljarts
•  Bcs varitex
•  Lbak
•  ’t krijtje
•  Bcs kapsalon bremer

Rijdersstraat 89 •  1735 GB 't Veld •  0226 426887 
info@cafedeuitdaging.nl

Damesfinale KNBB Midden-Brabant

Marianne Oerlemans beste vrouw
bij de Westhoek in Drunen
De damesfinale libre van het district
Midden-Brabant is een prooi geworden
voor Marianne Oerlemans. De biljart-
ster van ’t Raadhuis bleef Ria Heesters
op percentage moyenne ruim voor. De
organisatie was in handen van biljart-
vereniging De Westhoek.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS %Moy
1. Marianne Oerlemans ‘t Raadhuis 8 1,159 10 115,910%
2. Ria Heesters BVWG 8 0,672 5 96,000%
3. Jaqueline v VeldhovenBVWG 6 0,778 6 86,422%
4. Lenie Heesters BVWG 4 0,431 5 95,844%
5. Petra van Gils ‘t Raahuis 4 0,669 5 83,587%
6. Jeanette v Veldhoven BVWG 0 0,492 6 75,738%

KNBB district Den Haag

Libre klein EOT klassen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rick Pot WBd 12 24,13 233
2. Henk Heller GBC 10 26,42 157
3. Hans Jager GBC 10 31,14 228
4. Harry Verschoor WMC 6 14,72 147
5. Aad Jutte Escamp BC 6 12,73 152
6. Hans van Campenhout GBC 6 17,92 264
7. Ruud Verschoor WMC 4 13,58 134
8. Peter Bergenhenegouwen WBd 2 13,45 91

In Sportcafé RKC Waalwijk
Danny van Oers wint 16e Hofstede Toernooi

Danny van Oers

Het zestiende Hofstede Toernooi, dat
dit jaar voor het eerst bij Sportcafé
RKC werd gehouden, heeft met Dan-
ny van Oers een jeugdige winnaar
gekregen. De biljarter, die  in de NBF
competitie de kleuren van KOT Els-
hout verdedigt, wist in de finale Ton
Lombarts van De Ouwe Toren te ver-
slaan. Het lukte Van Oers eerder in
de kwartfinales om lokaalhouder Jan
Beaart van zich af te schudden om
vervolgens in de halve finale ten koste
van clubgenoot Stefan van den Heu-
vel tot de finale door te dringen. Ton
Lombarts plaatste zich voor de eind-
strijd door op de finaledag Alfred
Mortko en Joop IJpelaar een natte
zakdoek te bezorgen. In de troostfi-
nale bleek Stephan van den Heuvel
over een langere adem te beschikken
dan Joop IJpelaar.

NBF finale hoofdklasse driebanden

Titel voor Ad van Sas
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ad van Sas HGL 10 0.951 9
2. Eef IJskoot Jr. ------ 6 0.885 6
3. Mark Reijnders Real Biljartbal 4 0.853 6
4. Richard van Heumen Landzicht 4 0.756 6

Driebanden groot 1e en 2e klasse MB

Titels voor Niels Velouw en Nol Nooten
In Oosterhout werd de gezamenlijke fi-
nale 1e en 2e klasse driebanden groot

van het district Midden-Brabant gehou-
den. In de eerste klasse ging de titel
naar Nol Nooten van De Eekhoorn, ter-
wijl Niels Verlouw van De Westhoek het
kampioenschap in de tweede klasse op-
streek.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Niels Verlouw De Westhoek 10 0,578 5
2. Geoffrey Molenschot De Eekhoorn 6 0,485 5
3. Peter Rijckaert De Eekhoorn 4 0,473 5
4. Jan van Geenen BSV 4 0,537 6
5. Nol Nooten De Eekhoorn 4 0,581 5
6. Jan van Dongen De Westhoek 2 0,488 4

Vierde divisie driebanden poule 6

De Wellse Vaert 3
sluit klassement
In poule zes heeft De Wellse Vaert 3 de
competitie als laatst geklasseerde afge-
sloten. In ronde 20 ging men met 1-7
flink onderuit tegen ’t Rijens Vat. Een
week later werd het bezoek bij Ver-
keersschool Blom met 6-2 afgestraft. Als
troostprijs kon in de laatste thuiswed-
strijd van D’n Beuk een puntje worden
afgesnoept. www.debiljartballen.nl

Dames interval district ’s-Hertogenbosch

Bea van der Westelaken eerste in
biljartcentrum JBGB

Met vijf dames werd er gestreden in de
finale dames interval district Den Bosch.
In biljartcentrum JBGB toonde Bea van
der Westelaken zich met zes punten als
beste. De speelster van vereniging Pas
Buiten behaalde zes punten uit vier par-
tijen en haar algemeen moyenne was
1.11. De als tweede geëindigde Mieke
Schenkels zorgde namens Het Wapen
van Eerschot te Sint-Oedenrode dankzij
1.77 voor het beste gemiddelde. Zij re-
aliseerde met tien caramboles tevens de
hoogste serie en ook de kortste partij
via 1.75 was voor Schenkels. De ge-
westelijke finales zijn 19 en 20 mei bij
’t Fabeltje in Oss. Mieke Schenkels en
Lia van de Ven gaan daar rouleren. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bea van der Westelaken Pas Buiten 6 1.11 8
2. Mieke Schenkels Wapen van Eerschot 4 1.77 10
3. Renee Wisse Wapen van Eerschot 4 0.95 7
4. Nel Damen Rosmalen 4 0.51 3
5. Joke van der Wiel Rosmalen 2 0.96 8Bea van der Westelaken



De Biljart Ballen, 17e jaargang, mei 2012 pagina 6

Vishandel  
CORNELIUS BRESKENS

Voor al uw verse vis
mcornelius@live.nl

Ook voor 
koude/warme schotels

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

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.

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

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

•  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

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

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
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Markt 5 5141 GP Waalwijk 
T. 0416 335 691
E. info@castlecity.nl 
I.www.castlecity.nl

Ingang Castle City: St. Jansplein 9
Gemakkelijk bereikbaar aan de
achterzijde van ons eetcafé.

7 dagen per week open.

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

“Een balletje kan raar rollen!”

WWW.FIVE-STARS.NL

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

Restaurant zalencomplex de Ruif
Gastvrouw Erika Prins
Brouwerijstraat 57 •  4845 CM Wagenberg (nb) •  Tel. (076) 593 83 75

E-mail: info@deruifwagenberg.nl •  www.deruifwagenberg.nl

Finale tweede klasse bandstoten zuid 1

George van Ruymbeeck 
via Witte Brug naar NK

Biljartvereniging HMS uit Sprang-
Capelle verzorgde op prima wijze in
hun clublokaal De Witte Brug de ge-
westelijke finale tweede klasse band-
stoten van Zuid 1. Plaatselijk favoriet
Wil de Rooij voerde langdurig de
ranglijst aan, maar faalde in de slotfa-
se. Bij het ingaan van de finalepartij
had De Rooij een beter moyenne dan
Ruymbeeck, terwijl beiden tien wed-
strijdpunten hadden verzameld. Of de
spanning hem teveel werd is niet dui-
delijk, maar de thuisspeler van HMS
had geen enkele kans en moest toe-

zien hoe George
Ruymbeeck zich de
gewestelijke titel toe
eigende. Piet van
der Steen van De
Wellse Vaert had
eerder zijn laatste
partij tegen De Ram
speler Wilbert van
Dijke met een goed
gemiddelde gewon-
nen en werd twee-
de. Wil de Rooij liet
op de eerste speel-
dag tegen Hans van
Berge Henegouwen
al het hoogste partij-
gemiddelde van
5.76 noteren. De

hoogste serie van 31 werd bijeenge-
sprokkeld door Jack Buijk. De nationa-
le finale wordt van 18 t/m 20 mei in
Schiedam gehouden.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. George Ruymbeeck Troubadour 12 3.49 22
2. Piet van der Steen Wellse Vaert 10 3.46 20
3. Wil de Rooij HMS 12 3.43 20
4. Jack Buijk Kruisstraat 8 3.15 31
5. Wilbert van Dijke De Ram 6 3.05 20
6. Ronald van Geyt Kwadendamme 6 2.85 17
7. Hans van Berge Henegouwen ’t Gelagh 4 2.22 15
8. Phuc Nguyen Kwadendamme 0 2.01 12

George Ruymbeeck

Derde divisie driebanden poule 1

Van der Luyt Selfstorage in BC Oegstgeest
met voorsprong kampioen 

Van der Luyt Selfstorage – Ekrischoco-
la.nl/RojoSoest 6-2. De titel werd in de-
ze speelronde in thuisbasis biljartcen-
trum Oegstgeest in de wacht gesleept
door Ian van Krieken (0.945), Robert
Koster, Bob van Ingen Schenau en Wim
van Zalm. Biljartcentrum Osdorp 3 hielp
een handje door met 8-0 te verliezen bij
ComLog Elektrotechniek. Biljartcentrum
Osdorp 3 – Ribas 2 4-4. Bij de gasten
bleek Ben Brouwer via 0.972 de beste
van iedereen. Hairstyling Peter Borst –
ComLog Elektrotechniek 4-4. In biljart-

en dartcentrum Osdorp had Freek
Ottenhof middels 0.972 de minste beur-
ten (36) nodig. BeautySauna Peize –
Biljartcentrum Osdorp 3 4-4. Kopman
Paul de Haan haalde met 1.029 uit te-
gen de 0.852 van Richard van der Erf.
Van der Luyt Selfstorage – Megafa/
Macsulman 8-0. Bob van Ingen Sche-
nau bleek dankzij 0.857 de beste van
iedereen. Van der Luyt Selfstorage had
na het competitieslot een marge van zes
punten op runner-up biljartcentrum
Osdorp 3.

Vlnr: Ian van Krieken, Bob van Ingen Schenau, Robert Koster en Wim van Zalm.
Foto: Wil van Elk

Vierde divisie driebanden poule 4

Winst voor De Geslootene Boom in slotfase
Speelronde 20
De Geslootene Boom won thuis met 6-2
van Sprundel 4. Rob Jacobs Mannen-
mode kwam tegen Reynaert-Dranken
PLUYM tot 4-4. 3B-SD Hydro Zorg Inte-
rieurbeplanting en ’s-Lands Welvaren 2
bereikten hetzelfde resultaat. ’s-Lands
Welvaren 3 moest met 0-8 diep buigen
voor Zandee Kloetinge.

Speelronde 21
’s-Lands Welvaren 2 speelde met 4-4 ge-
lijk tegen kampioen ’t Bierwinkeltje.
Sprundel 4 won met 6-2 van ’s-Lands
Welvaren 3. Zandee Kloetinge verste-

vigde hun positie met een 7-1 overwin-
ning op Rob Jacobs Mannenmode. Rey-
naert-Dranken PLUYM verloor met 2-6
van L&B Ledermode.

Speelronde 22
Rob Jacobs Mannenmode zette Sprun-
del 4 met 6-2 opzij. L&B Ledermode en
Zandee Kloetinge speelden gelijk. Kam-
pioen ’t Bierwinkeltje sloot de competitie
tegen Hydro Zorg met 6-2 winnend af.
De Geslotene Boom behaalde een 6-2
overwinning op ’s-Lands Welvaren 2.
Dirk Smet was met 0.810 de beste spe-
ler.
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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

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

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

Bij De Westhoek in Drunen

Jos van Osch wint Teun van Helden
Toernooi 2012

Ter nagedachtenis aan de in 2009 over-
leden Teun van Helden organiseert Ca-
fé-Biljartcentrum De Westhoek sinds
2010 het jaarlijks terugkerend Teun van
Helden toernooi. Dit driebanden klein
evenement ging op 29 januari 2012
met achttien deelnemers van start. 

Naast een wisseltrofee was er ook prij-
zengeld te verdienen. Er is gespeeld vol-
gens een knock-out systeem. Alleen na
de eerste ronde konden verliezers zich
via de verliezersronde alsnog plaatsen.
Gerard van Oorschot verdedigde dit
jaar zijn titel, maar verloor in de halve
finale van Jos van Osch. Uiteindelijk
werd na een aantal ronden op 24
maart de finalepartij gespeeld tussen
Gerard Bunschoten en Jos van Osch.
Jos van Osch, die vorig jaar in de finale
verloor van Gerard van Oorschot, hield
nu wel stand en kon als kampioen ge-
huldigd worden. De familie van Teun
van Helden was evenals voorgaande
jaren aanwezig om de prijsuitreiking te
verzorgen. Zij overhandigden naast het
prijzengeld ook de prachtige wissel-
trofee aan Jos. De organisatie kijkt ook
dit jaar terug op een succesvol toernooi. 

Eindstand
1. Jos van Osch
2. Gerard Bunschoten
3. Gerard van Oorschot en Huub van

der Geld

Jos van Osch

Rolstoelbiljarttoernooi in Steenbergen

Na 19 jaar zege voor Sjaan Brocatus
Rolstoelbiljarter Sjaan Brocatus uit
Bergen op Zoom is het jaar goed be-
gonnen. Bij de opening van het rol-
stoelbiljartseizoen op 24 en 25 maart
in Steenbergen behaalde hij voor het
eerst sinds negentien jaar een toer-
nooioverwinning. Bij de prijsuitrei-
king was er dan ook niemand zo ge-
lukkig als Sjaan. Mylene Rombouts uit
Rijen zorgde met haar deelname ook
voor een primeur. Sinds het bestaan
van de AKR ranking, was zij de eer-
ste vrouwelijke deelnemer. Met een
zevende plaats wist zij zich behoor-

lijk te  weren tussen alle mannen.

Uitslag toernooi
Naam Woonplaats Moy HKR pnt
1. Sjaan Brocatus Bergen op Zoom 0,928 100
2. Koos v.d. Hoff Breda 1,183 85
3. Henk Ras Breda 2,066 75
4. Joost Polak Roosendaal 1,661 70
5. Jos Vergeer Gouda 1,576 65
6. Jan Versprille Dordrecht 2,810 60
7. Mylene Rombouts Rijen 1,015 55
8. Edi Dilven Oosterhout 1,110 50
9. Joop Beerens Roosendaal 0,925 45

10. Piet v Meer Steenbergen 0,276 40

District West-Brabant

Daniella de Vos wint KNBB Damesbeker 
In het laatste week-
end van maart werd
bij De Ram in Roo-
sendaal gespeeld
om de damesbeker
libre van het district
West-Brabant. De
acht dames, die via
de voorwedstrijden
de finale hadden be-
reikt, speelden de
caramboles die be-
hoorden bij hun per-
soonlijk gemiddelde.
Daarom wordt de
Belgisch-Nederland-
se telling toegepast
met 12 punten voor
een gewonnen partij. Na drie speelda-
gen bleek Daniëlla de Vos de sterkste.

Eindstand:
Naam Pnt
1. Daniëlla de Vos 78.631 
2. Carina Hopmans 75.070 

Naam Pnt
3. Tonia Nuyten 71.000 
4. Bera v.d. Pol 69.999 
5. Ella van Loon 66.142 
6. Lian van Dongen 66.102 
7. Corrie Goossens 61.270 
8. Sara van Hove 55.152

Tonia Nuyten, Daniëlla de Vos, Carina Hopmans

Derde klasse driebanden Midden-Brabant

Finale bij Kerkzicht Raamsdonkveer
Op 1, 3 en 5 mei wordt bij Café Zaal
Kerkzicht aan de Grote Kerkstraat in
Raamsdonkveer de finale derde klasse
driebanden klein van het district Midden-
Brabant gehouden. De te maken caram-
boles zijn afhankelijk van het gemiddel-
de bepaald op 15 of 20. Biljartvereni-
ging DVO is verantwoordelijk voor de
organisatie. Op dinsdag 1 mei en don-
derdag 3 mei beginnen de wedstrijden
om 19.00 uur terwijl op zaterdag 5 mei
om 12.00 uur het startsein wordt gege-

ven. John Hoogmoed is wedstrijdleider.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy Car
1. Peter Nederpelt De Westhoek 0,366 20
2. Christ Schaafstra De Hofstede 0,273 15
3. Ine van Wordragen `t Raadhuis 0,255 15
4. Marianne Oerlemans `t Raadhuis 0,248 15
5. Ton Hamers V.O.O. geen 20
6. Johan van Noordennen `t Pleintje geen 20
7. Wil Vermeulen V.O.O. geen 20
8. Peter Vesters V.O.O. geen 20
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Classics jeugd

Gert-Jan Veldhuizen 
grijpt Europese titel in Oostenrijk
Onze 20-jarige
landgenoot Gert-
Jan Veldhuizen
heeft de Europese
titels in het vrij
spel en kader
47/2 voor junio-
ren onder 21 jaar
veroverd. Tijdens
de finale      in het
Oostenrijkse
Wiesselburg ver-
sloeg hij de Griek
Kostas Antonop-
oulos in beide
spelsoorten.

Het toernooi, geor-
ganiseerd door de
Wieselburger Billard
Sport Club, werd gespeeld met acht ju-
nioren, die waren verdeeld in twee pou-
les. Gert-Jan Veldhuizen (poulewinnaar)
en Kostas Antonopoulos plaatsten zich
vanuit poule A voor de kruisfinale. In
poule B eindigde Demi Pattiruhu even-
eens als poulewinnaar met de Span-
jaard Antonio Montes als tweede. Ter-
wijl Gert-Jan Veldhuizen afrekende met
Antonio Montes, werd Demi Pattiruhu
uitgeschakeld door Kostas Antonopou-
los. Een finale dus tussen Kostas Anto-
nopoulos en Gert-Jan Veldhuizen. De
Nederlander, die uit Wageningen komt
en studeert aan de Johan Cruijff univer-
sity, was in de twee spelsoorten de
beste. Hij versloeg zijn tegenstander in
het vrij spel met 250-54 in 6 beurten
(112, 34, 64, 1, 1, 38, moyenne
41,666) en in het kader 47/2 met 150-
44 in 3 beurten (92, 33, 25, moyenne
50.00).

Eindstand
Naam Nat. Pnt Moy. Ka Moy. Li
1. Gert-Jan Veldhuizen NL 10 41.66 20.68
2. Kostas Antonopoulos GR 6 27.60 21.67
3. Demi Pattiruhu NL 6 34.61 19.35
4. Antonio Montes ES 4 43.06 12.89
5. Adam Kozak CZ 2 15.16 13.00
6. Andy de Bondt BE 4 29.41 11.00
7. Matthieu Franck FR 0 6.88 11.00

Naam Nat. Pnt Moy. Ka Moy. Li
8. Gregor Karner AT 0 5.03 3.05

V.l.n.r.: Gert-Jan Veldhuizen, begeleider Frans van Hoeij
en Demi Pattiruhu. Foto: Theun Veldhuizen

Op 5 en 6 mei in Veldhoven

Voorrondes NK voor teams met VG spelers

Op 5 en 6 mei worden er in biljartcentrum La Carambole aan Oortlaan
156 te Veldhoven vanaf 10.30 uur twee voorronden gespeeld door teams
met VG spelers. Zij strijden om een plaats in het Nederlands kampioen-
schap 2012. Dit NK wordt op 15 en 16 december gehouden in NH hotel
Koningshof, eveneens in Veldhoven. 

Op 22 september wordt er nog een
derde voorronde gehouden in Veldho-
ven en in september/oktober op een
nader te bepalen datum vindt er nog
een voorronde plaats in biljartcentrum
Osdorp te Amsterdam. Totaal dus weer
vier voorronden waaruit negen teams
zich kwalificeren voor NK. Neder-
lands kampioen 2011 BC Goed Ge-
plaatst is al verzekerd van een plaats
in de nationale finale.
Deelnemende teams zijn afkomstig van
de verenigingen Ons Genoegen uit
Roosendaal, De Vrolijke Stoters uit
Cuijk, Goed Geplaatst uit Duizel, De

Pommerans uit Oirschot, Vizier uit
Gennep, Swing uit Breda, Bronlaak uit
Oploo, Kempenhaeghe en Providentia
beide uit Heeze, BAR uit Rijsbergen,
Cello uit Vught en De Klup uit Apel-
doorn. 
Voor meer informatie kunt u altijd contact
opnemen met SBPV via sbpv@live.nl of
bellen met 06-28050314. Raadpleeg
ook eens www.sbpv.nl en hierop zal
eveneens het wedstrijdschema staan. Ie-
dereen is van harte welkom om tijdens
deze dagen te komen kijken hoe deze
topsporters de biljartsport een warm
hart toedragen.

De Vrolijke Stoters uit Cuijk, vorig jaar tweede. Foto: Cock Luken

Vacatures voor de Bondsraad
De KNBB vereniging Carambole heeft een vertegenwoordiging van zes perso-
nen in de Bondsraad. De Bondsraad is het controlerend orgaan van de KNBB en
bestaat uit totaal twaalf personen. Zij vergaderen twee keer per jaar en hebben
vier tot zes bijeenkomsten. Kandidaten die hun steentje willen bijdragen aan de
KNBB en deze uitdaging willen aangaan worden verzocht contact op te nemen
met de voorzitter van de KNBB vereniging Carambole, Dhr. J. Labrujere. Hij is te
bereiken op telefoonnummer 06-15042270 of E-mail: labru68@zeelandnet.nl
Reacties worden vertrouwelijk behandeld.   

KALENDER TEAMFINALES GEWEST MIDDEN NEDERLAND
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Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Eredivisie driebanden DBL Haarlo urlive.tv 29 april
Bekerfinale driebanden Zundert kozoom.com 10-13 mei
Finale driebandencompetitie Frankrijk kozoom.com 11-13 mei
Beker van België driebanden kozoom.com 18-20 mei
Franse kampioenschappen kozoom.com 20-27 mei
Eurotour 9-ball Sankt Johann kozoom.com 30 mei – 2 juni
Play-offs driebanden Kapelle kozoom.com 1-3 juni
Europese beker clubteams driebanden kozoom.com 7-10 juni

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op urlive.tv, biljart.tv, youreventlive.nl,
kozoom.com en eurotouronline.eu.

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.

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

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

Van 31 mei tot en met 3 juni

Internationaal CEB toptoernooi 
Artistiek in De Veemarkt te Doetinchem
Een nieuw record komt eraan. Een
internationaal toptoernooi Biljart
Artistiek gaat plaatsvinden in
billardcafé De Veemarkt aan
Veemarkt 4 in Doetinchem van
31 mei tot en met 3 juni. Voor het
eerst in de meer dan 20-jarige
historie van de Europese GP’s wor-
den er meer deelnemers verwacht
dan ooit tevoren. Er gaan meer dan
vijftig spelers uit acht Europese lan-
den meedoen aan deze record-
Grand Prix. Daaronder meerdere
wereld- en Europees kampioenen
en minimaal vijftien Nederlandse
spelers. 
Manfred Hekerle organiseert deze 33e
Europese Grand Prix Biljart Artistiek.
Het werd tijd dat er weer eens een
CEB-GP op de kalender kwam, meent
de ervaren initiator, en daarom nam hij
deze immense klus op zijn schouders.
Dat de spelers uit Europa dit initiatief
waarderen, blijkt uit de stroom aanmel-
dingen sinds opening inschrijving. Voor
de sport is het te hopen dat dit weer de
aftrap is van een cyclus van Europese
ranglijsttoernooien.
Volgens het speelsysteem is de top 8
van de Europese Ranking geplaatst. El-
ke andere deelnemer speelt in de kwali-
ficatie in poules zestig figuren van het
internationale figurenprogramma. De
acht besten hiervan duelleren met de

geplaatste acht verder in het knock-out-
systeem. Omdat de hele top van Europa
wordt verwacht, zijn zelfs de kwalifica-
ties niet van spanning ontbloot. De voor-
rondes worden op donderdag en vrij-
dag vanaf 11.00 uur gespeeld. De
achtste finales starten op zaterdag om
11.00 uur en de halve finales en de
finale zijn op zondag eveneens vanaf
11.00 uur.
Hekerle heeft op zijn website een
speciale pagina ingericht voor dit reu-
zenevenement:
www.ciba-online.net/gp2012. 

Winnaar van de laatste Europese
Grand Prix was de Fransman Madou
Touré, die op 31 mei weer van de
partij is. Foto: Manfred Hekerle.

NK artistiek 1e klasse in Overdinkel

Wilhelmus voor Vlaming Walter Crols
Na een zeer span-
nende strijd heeft
Walter Crols in
café Lits te Over-
dinkel het NK bil-
jart artistiek eerste
klasse op zijn
naam geschreven.
Vrijwel het gehele
kampioenschap
bevond de man uit
Turnhout zich op
een tweede plaats
achter de sterk
spelende René
Dericks, die lange
tijd kon teren op
een comfortabele
voorsprong in
punten. 

Tekst: Ewald Holzhaus

In de laatste paar sets kwam Crols ech-
ter steeds dichter bij en Dericks voelde
de hete adem van zijn Belgische tegen-
stander steeds meer in de nek. Pas in de
zevende en laatste set kwam Crols
langszij. Hij besloot het NK met een mi-
nieme voorsprong van slechts 3 punten:
265 ten opzichte van 262 punten.
Walter Crols heeft in de Nederlandse
artistiekcompetitie niet eerder zo'n hoog
percentage behaald (50,47%). René
Dericks sloot het kampioenschap ook af
met een persoonlijk record (49,90%).
Het gevecht om het brons was niet min-
der spannend: het laatste figuur van de
laatste set bracht pas de beslissing in de
strijd tussen de Rotterdamse trainings-
maatjes Shane Hilgers en Randy Loe-
nen. Slechts één punt scheidde de beide
kemphanen. Hilgers, die als reserve bij

dit NK in mocht vallen en een zeer sterk
toernooi speelde, moest dit figuur ma-
ken om Loenen te passeren, maar hij
miste alle drie de pogingen en eindigde
op 182 punten (34,66%). Loenen, in-
middels zeker van de derde plaats,
maakte de tienpunter vervolgens wel en
daarmee bekroonde hij zijn podium-
plaats met een nieuw persoonlijk record
(193 punten oftewel 36,76%). Door
zijn overwinning promoveerde Walter
Crols weer naar de ereklasse voor het
seizoen 2012-2013.

Naam Pnt Pog Fig Serie %
1. Walter Crols 265 162 39 46 50.47
2. René Dericks 262 170 37 38 49.90
3. Randy Loenen 193 177 27 30 36.76
4. Shane Hilgers 182 181 27 20 34.66
5. Eric van Kampen 174 174 25 23 33.14
6. Alex ter Weele 170 181 25 28 32.38
7. Robert van Veenendaal 166 181 25 36 31.61
8. André Renkens 124 190 19 20 23.61

Vlnr: René Dericks, Walter Crols en Randy Loenen.
Foto: www.cafelits.nl 

Bandstoten 2e klasse gewest MN

Succes voor 
Henk Bulte
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. H. Bulte De Vriendenkring 10 3.39 24
2. H. van de Geld BGG Haarsteeg 9 2.72 13
3. L. van Pinxteren Rosmalen 8 2.48 14
4. M. Kuipers De Vriendenkring 8 2.41 16
5. W. Vissers KOT 6 2.84 19
6. A. Zeelen OGC 6 2.81 21
7. L. Berendsen De Markt 5 2.76 28
8. J. Braks 't Zwaantje 4 2.35 27

NK 2e klasse bandstoten in Schiedam
Aan de Rotterdamsedijk 50 in Schie-
dam wordt van 18 t/m 20 mei de na-
tionale finale tweede klasse bandsto-
ten gehouden. Op vrijdag 18 mei
vangt de eerste partij met een lengte
van 75 caramboles om 15.00 uur
aan. Voor zaterdag en zondag is de
aanvangstijd om 11.00 uur bepaald.
De organisatie is in handen van BV de
Haven.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Raymon Groot Horna 4.95
2. George Ruymbeeck De Troubadour 3.49
3. Wilco van Diemen De Plas 3.46
4. Dennis Jansen Carambole 3.39
5. Henk Bulte Vriendenkring 3.39
6. Aaldies Hoekstra De Bleek 3.30
7. Jan Brueren Sp. Sportver. 3.21
8. Willem Vierwind Dorpzicht 3.12

Nieuwe cyclus van CEB toernooien
De Europese biljartunie (CEB) gaat volgend jaar, in het seizoen waarin de
Europese kampioenschappen in verschillende disciplines op één locatie in
Brandenburg worden georganiseerd, een nieuwe cyclus van CEB toer-
nooien op de kalender zetten. Het gaat om toernooien in de disciplines
driebanden, klassieke spelsoorten, 5 pins en artistiek.

De Fransman Jean Pierre Guiraud, wed-
strijdleider van de CEB: ,,Het doel van
de nieuwe wedstrijdenreeks is om fede-
raties in staat te stellen een groot inter-
nationaal evenement te organiseren in
een van deze spelsoorten zonder te
concurreren met bestaande toernooien
op de kalender. Dat geldt vooral voor
de World Cups driebanden. De CEB
zal maar één verzoek voor een Grand
Prix driebanden aanvaarden voor het
seizoen 2012/2013.’’
De CEB meldt in de aankondiging van
de cyclus dat Grand Prix toernooien in
de klassieke spelen veel goedkoper en
gemakkelijker te organiseren zijn. Het is
verder ook de opzet om te experimente-
ren met vernieuwingen, om de attracti-
viteit te verhogen. De aanvragen voor
het organiseren van de Grand Prix toer-
nooien worden door de CEB beoor-
deeld met als belangrijkste criteria:
1 Prijzengeld, wat een garantie geeft

om de beste spelers aan te trekken
voor een topsport evenement.

2 De accommodatie en de mogelijkhe-
den om de sport te promoten via live
internet, TV, het aantal zitplaatsen en
publiciteit rond het evenement.

De aanvragen voor het seizoen
2012/2013 moeten worden geleverd
voor 15 juni 2012. De toewijzing door
de CEB wordt dan gedaan begin juli
2012.
Jean Pierre Guiraud: ,,Het accent van
de CEB ligt voor het komende seizoen
vanzelfsprekend op het Europees kam-
pioenschap in Brandenburg. Daardoor
zullen we slechts één Grand Prix drie-
banden accepteren. Voor de klassieke
spelsoorten, 5 pins en artistiek hangt het
aantal toernooien af van het aanbod,
de kalender, prijzengeld en promotie.’’
Het aantal deelnemers is voor drieban-
den en 5 pins gesteld op 72. Voor de
klassieke spelen (kader 47/2, 71/2 en
bandstoten) op 36. Voor de artistieke

toernooien is geen maximaal aantal
deelnemers. Het minimale prijzengeld,
zoals vermeld in de aanvraagformulie-
ren op de CEB website, is 20.000 euro
voor driebanden, 6100 voor 5 pins en
artistiek en 4700 euro voor de klassieke
disciplines. De kosten voor de organisa-
tor worden geraamd op 10.000 euro
voor driebanden en 1200 euro voor de
klassieke spelen. 
Jean Pierre Guiraud: ,,De vernieuwende
experimenten zijn bedoeld om meer dy-
namiek in de klassieke disciplines te
brengen, bijvoorbeeld door de invoe-
ring van een tijdslimiet. Sommige spe-
lers, zoals Frédéric Caudron, zijn zeer
snel en aantrekkelijk voor de kijkers,
maar anderen zijn vaak zo traag dat
zelfs de echte liefhebbers in slaap val-
len. De tijdslimiet door de arbiter laten
bepalen is moeilijk. Daarom willen we
in de klassieke disciplines gaan experi-
menteren met de schaakklok, zodat de
totale speeltijd voor een speler beperkt
wordt tot een bepaalde tijd.’’
Voor de Europese kampioenschappen
driebanden in Brandenburg worden
met uitzondering van de kampioen de
spelers geselecteerd die door de natio-
nale federaties worden uitgezonden.
Dat gebeurt via open inschrijving.
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Kader 38/2 tweede klasse

Theo van de Ven brengt spannend
NK in Hattem op zijn naam
In het weekend
van 20 tot en met
22 april had bil-
jartvereniging
DOS - Hattem de
organisatie van
het Nederlands
kampioenschap
38/2 tweede klas-
se. De strijd was
tot en met de laat-
ste ronde span-
nend, want voor
de titel waren nog
maar liefst drie
gegadigden.

In een zinderende
zevende ronde zou
de beslissing moeten
vallen. De eerste gegadigde Tom Tem-
mink zag zijn titelkansen verdwijnen na-
dat hij tegen Martien de Gier verloor.
Nu bleven alleen Pieter van der Geest
en Theo van de Ven nog over. De wed-
strijden die zij moesten spelen, gingen
gelijk op en dit bracht de nodige zenu-
wen met zich mee. Dit was vooral te
zien in de kleine foutjes van beide spe-
lers. 
Van de Ven maakte tegen Johan Roder-
mond als eerste de tweehonderd ca-
ramboles en moest wachten totdat de
partij van Van der Geest ten einde was.
Die speelde tegen Peter de Goede. De
Goede nam een voorsprong maar Van
der Geest wist knap terug te komen en
uiteindelijk zelfs als eerste de finish te
bereiken. Doch hij mocht zich nog geen
kampioen noemen, want Peter de Goe-
de kreeg nog de nabeurt en had nog
32 treffers te gaan. Hij maakte de ac-
quitstoot en kon verder. En naarmate hij
dichter bij de 32 kwam, hoe meer ze-
nuwen er ontstonden bij zowel Pieter

van der Geest als bij Theo van de Ven.
De Goede deed uiteindelijk zijn sportie-
ve plicht en maakte de 32 caramboles
en dus remise. Theo van de Ven sprong
op van blijdschap want hij was nu de
kersverse Nederlands kampioen en Pie-
ter van der Geest moest genoegen ne-
men met de tweede plaats. 
Plaatselijk favoriet, en DOS - lid, Jurgen
Toorneman kende een slechte start door
al op de eerste wedstrijddag twee wed-
strijden te verliezen. Maar Toorneman
gaf niet op en eindigde uiteindelijk op
een keurige vierde plaats. Tekst en foto:
Alexander Kwakkel. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Theo van de Ven De Oase 10 15.85 161
2. Pieter van der Geest Schagen 9 19.34 103
3. Tom Temmink Overkamp 7 12.24 73
4. Jurgen Toorneman DOS 6 14.52 100
5. Joop Roelands OBIS 6 14.34 79
6. Peter de Goede Waterland 6 14.28 83
7. Johan Rodermond De Bun 6 12.94 121
8. Martien de Gier Kitseroo 6 12.84 74

Eerste divisie driebanden poule 1

’s Lands Welvaren/Visjes 
brengt Zeeland nog meer eredivisie

Speelronde 20 
Biljartcentrum Osdorp - Particolare/AH
van Hamond 8-0. Geen partijen onder
de veertig beurten in Amsterdam. Gra-
phic & Mail/BC Tegelen – Maranon
Hangmatten 4-4. Rob Mans speelde
1.285 tegen Jan Posthumius 1.114.
Burgmans Biljarts – Aardexpress
BV/Thekes 8-0. Wim van Dijck gaf met
45 uit 36 het goede voorbeeld. ’s Lands
Welvaren/Visjes – Liefhebber 7-1. Twee
opvallende partijen in Kwadendamme.
Francis Forton 1.730 tegen Herman
Slikker 1.115 en Ronny Daniëls 1.451. 

Speelronde 21
Aardexpress BV/Thekes – Graphic &
Mail/BC Tegelen 6-2. Ton de Keijzer
haalde met 1.551 flink uit. Particola-
re/AH van Hamond – Burgmans Biljarts
4-4. Marcel van Berkel bracht de thuis-
ploeg aan de leiding dankzij een slot-
serie van zeven. Wilco van Wijk vertrok
met achttien caramboles na vier pogin-
gen. Toen Marco Janssen dichterbij
kroop, demarreerde Van Wijk met een
reeks van zeven en finishte verderop
met 1.353. Marc Celen zag Rik van
Beers met 27 uit 10 als een speer ver-
trekken. Het werd dan ook een onge-
lijke strijd waarbij Van Beers met 1.666
de beste speler van de avond bleek. De
remise leverde titelkandidaat Burgmans
Biljarts wel een belangrijk verliespunt
op. ’s Lands Welvaren/Visjes – Jan
Brock Amusement 8-0. De gasten
moesten driehonderd kilometer rijden
maar zagen Francis Forton wel een pui-
ke serie van twintig maken en dat was
de hoogste reeks van alle divisies. De
Belg eindigde op 1.406 en datzelfde
moyenne presteerde ook Ronny Da-
niels. Jack Wijnen deed er nog één
beurt minder over en zette 1.451 en se-
rie van elf in de boeken. Kees Wittens
behaalde 1.125 zodat het teamge-

middelde voor de koploper 1.333 was.
Liefhebber – Biljartcentrum Osdorp 0-8.
Dick van Uum stak er met 1.551 met
kop en schouders bovenuit. Eekhoorn –
W. van der Sanden 6-2. In Oosterhout
ging Eddy Willems ondanks 1.135
onderuit tegen de 1.216 van Jack van
Peer, die daarmee de eer redde bij de
voormalige lijstaanvoerder.

Speelronde 22
Biljartcentrum Osdorp – ’s Lands Welva-
ren/Visjes 4-4. Francis Forton bracht de
bezoekers aan de leiding door zijn 33-
45 winst na veertig beurten op Carsten
Hjollund. De titel was voor de Zeeuwen
toen Richard de Bruin twee caramboles
voorbleef op Wim van den Berg. Na de
pauze waren Sander Jonen en Dick van
Uum succesvol voor de thuisploeg. Gra-
phic & Mail/BC Tegelen – Particola-
re/AH van Hamond 6-2. Rob Mans
1.406 gaf het goede voorbeeld. Door
deze winst waren de Limburgers verze-
kerd van klassenbehoud. Burgmans Bil-
jarts – Liefhebber 6-2. Rik van Beers
presteerde via 1.451 prima. Marco
Janssen 1.125 maakte evenals Van
Beers een serie van negen. Burgmans
Biljarts had evenals de kampioen 33
punten maar met 119 om 126 minder
partijpunten. Jan Brock Amusement –
Eekhoorn 4-4. John Schollink 1.250
was bij de thuisploeg de beste. Eddy
Willems 1.323 bleek bij de gasten het
meest productief. W. van der Sanden –
Maranon Hangmatten 8-0. Richard Ber-
kelmans 1.500, Johan Claessen 1.363,
Jack van Peer 1.216 en Marc Rooft-
hooft 1.000 sloten het seizoen in stijl af
met teammoyenne 1.241. Constructor
Staalbouw – Aardexpress BV/Thekes 4-
4. Ton de Keijzer bleef middels 1.216
als enige onder de veertig pogingen.
Constructor Staalbouw en Maranon
Hangmatten doen een stapje terug. 

Eerste divisie driebanden poule 2

FDV Jacoby/Schuler Cues terug 
op hoogste niveau
Speelronde 20
Jumbo Warmond – BC Capelle/TMS
Int. 2-6. Herman van Daalen trok on-
danks 1.482 aan het kortste eind want
Huub Wilkowski behaalde 1.551. Van
Melis Handelsonderneming – Pearle
Opticiens 5-3. Erwin Kivits, serie van
tien, speelde met 1.153 gelijk tegen
Jens van Dam. Man op Maat/Corfu –
Garage Verbrugge Hyundai 0-8. Mi-
chel van Camp maakte één carambole
te weinig tegen Bart Ceulemans: 44-45
na slechts dertig beurten en dus 1.466
om 1.500. Serg Dianov was bij de
gasten goed voor 1.285. VDO –
TOVV.NL/MCR 2 4-4. René Wijnen,
reeks van elf, kwam via 1.184 tot remi-
se tegen Tom Persyn. Marti Hermse won
wel met eveneens 1.184. BCA/A1 Bil-
jarts – FDV Jacoby/Schuler Cues 8-0.
René Gerrits gaf bij deze verrassende
uitslag met 1.363 het goede voorbeeld
en bij de Arnhemmers speelde iedereen
minimaal 1.000.  

Speelronde 21
Jumbo Warmond – BCA/A1 Biljarts 6-
2. Herman van Daalen boekte namens
de gastheren 1.250 en reeks van tien.
Dieter Grossjung redde de eer middels
1.184. De Vrachtkar 2 – VDO 0-8. Erik
Hendrickx 1.068 bleek de mindere te-
gen de 1.551 van Arie Weijenburg.
Marti Hermse scoorde 1.184. BC Ca-
pelle/TMS Int. – Sprundel/Q-Lite 6-2.
Huub Wilkowski toonde zich met 1.216
een terechte kopman. Pearle Opticiens

– FDV Jacoby/Schuler Cues 0-8. In de-
ze kampioenswedstrijd staken Steven
van Acker 1.607 en Davy van Havere
1.323 er bovenuit. Jeffrey van Nijnatten
en Frans de Vos maakten het succes
compleet. 

Speelronde 22
Sprundel/Q-lite – Jumbo Warmond 2-6.
Door deze nederlaag in de vooruitge-
speelde wedstrijd werd degradatie voor
Sprundel een feit. De Vrachtkar 2 deed
al eerder een stapje terug. FDV Jaco-
by/Schuler Cues – Garage Verbrugge
Hyundai 6-2. Jeffrey van Nijnatten bleef
met 45 uit 39 als enige onder de veer-
tig pogingen. Van Melis Handelsonder-
neming – TOVV.NL/MCR 2 4-4. Frank
Dielis 1.216 bewaarde zijn beste wed-
strijd tot het laatste. Kenny Miatton had
een imponerende inhaalrace tegen Emi-
lio Sciacca met 28 treffers in een tijds-
bestek van dertien beurten. De jonge
Belg miste echter in zijn laatste drie om-
lopen, waaronder de nastoot, en ver-
loor met 43-45. Man op Maat/Corfu –
De Vrachtkar 2 4-4. Marijn Schellekens
produceerde twee series van acht en fi-
nishte met 1.097. VDO – BC Capel-
le/TMS Int. 6-2. René Wijnen 1.730 en
Arie Weijenburg 1.607 beleefden een
goed competitieslot. Danny Breur had
tegen Weijenburg dus onvoldoende
aan 1.214. BCA/A1 Biljarts – Pearle
Opticiens 6-2. Bij de gasten realiseerde
Pascal Claus 1.153 en redde daarmee
de eer.    

Kader poule 5

Geen rol van betekenis voor 
Rosmalen/De Hazelaar en Touché
Discus/Kaketoe '80 – Rosmalen/De
Hazelaar 6-2. Theo Derksen zorgde
met honderdzeventig uit zeven voor de
kortste partij. Hüttner realiseerde hon-
derddertig caramboles na acht beurten.
Alex Ulijn redde via 290 uit 9 de eer.
Touché – Rosmalen/De Hazelaar 2 4-4.
In 't Fabeltje te Oss ging Otto Exters met
154-250 na zeven pogingen onderuit
tegen Eric Dericks. Rosmalen/De Haze-
laar – WvLiempde/Regiobank 6-2.
Jordy Kanters en Bart van den Hanen-
berg stonden na acht omlopen aan de
eindstreep. Alex Ulijn moest één keer
meer van zijn stoel voor de zege. De
Vriendenkring – Touché 3-5. Otto Exters
bleek met honderdnegentig caramboles
na acht beurten het snelste klaar. Henk
Bulte en Adje van de Liefvoort deelden
de buit na 110-120 (9). 

Carambole/Deco-Import.nl – Rosma-
len/De Hazelaar 2 6-2. Frans Bam-
bacht dankzij honderdzeventig uit zes
en Van de Wiel via honderdtwintig uit
acht gaven het goede voorbeeld. Ros-
malen/De Hazelaar 2 – Zaal Verploe-
gen 2 8-0. André Franken haalde uit
met 120 treffes na vijf omlopen. DOS
'71 – Rosmalen/De Hazelaar 8-0. De
kampioen had met Gevers, 110 uit 4,
en Boeijen 110 uit 5, sterke pionnen.
Alex Ulijn verloor ondanks serie van
109 van Van Loosbroek. Touché –
Carambole/Deco-Import.nl 0-8. De be-
zoekers beëindigden de competitie als
runner-up. De Vriendenkring en Brand
waren goed voor plek drie en vier.
Touché en de twee teams van De Haze-
laar/Rosmalen konden niet meedoen
om de prijzen.    
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FUTURESCORE

SOFTWARE
AANKOOP

€ 125,00
PER LICENTIE

GRATIS ONLINE INSTALLATIE VIA TEAM-VIEWER

optioneel: installatie ter plaatse door Futurescore + 100.00,-€

www.futurescore.be    -    info@futurescore.be
Rudi Tolleneer +32 494/988872    -    Kurt Ceulemans +32 475/616471

*Reclamebanner voor sponsoring*Back-up systeem*Gespeelde wedstrijden in geheugenfolder*

*Ingewerkte tijdklok*Automatisch printen van wedstrijd- en samenvattingsblad*

*Verschillende lay-out mogelijkheden*Alle wedstrijdvormen*Inspeeltijd op scherm*

Dochter Noa 
voor Sander en Chantal Jonen
Op donderdag 5 april werd
Noa Jonen geboren om
15.40 uur. Noa is de doch-
ter van Sander en Chantal
Jonen en de zus van Lesley.
Noa woog bij de geboorte
2535 gram en was 45 cm
lang. Sander en Chantal
zijn de horecaondernemers
van biljart- en dartcentrum
Osdorp in Amsterdam. 

Samen ruziën, samen spe-
len.
Alles afpakken, alles delen.
Het hoort er allemaal bij,
lief zusje van mij.

Futurescore krijgt Nederlandse 
primeur in De Vroone
Dorpshuis De Vroone, thuishaven van eredivisieteam Martens Cleaning krijgt de
Nederlandse primeur van de scoreborden van Futurescore. De geavanceerde
scoreborden zijn in België uit en te na getest en na tevredenheid van gebruikers
en toeschouwers wordt nu ook uitbreiding naar de Nederlandse markt gezocht.
De leiding van Dorpshuis De Vroone in Kapelle, toch al niet vies van innovatie-
ve ontwikkelingen voor de biljartsport en in korte tijd uitgegroeid tot een wal-
halla voor de biljarter, presenteert als eerste de scoreborden ontwikkeld door
Rudi Tolleneer en Kurt Ceulemans. De borden zijn gebruiksvriendelijk, zien er
gelikt uit, zijn goed leesbaar en overzichtelijk en tonen naast de actuele score
doorlopend de laatste drie beurten van de tellijst. Na afloop van een partij
wordt een tellijst afgedrukt en is een ingevuld wedstrijdformulier beschikbaar.
De Vroone is alvast blij met deze noviteit in Nederland.

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

www.                        .nl
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Bekerfinale als apotheose

Overzichtsfoto van de bekerfinale in 2011

ZUNDERT – Met een totaal van 129 teams in de voorronden hebben zich
na een lange marathon van wedstrijden acht teams geplaatst voor de be-
kerfinale. De eindstrijd wordt van 10 tot en met 13 mei gehouden in het
bekende Biljartcentrum Den Hoek in Zundert en georganiseerd door de
Stichting Topbiljarten Zundert.
In de aanloop streden twaalf teams uit
de eredivisie, twaalf uit de eerste divi-
sie, 22 uit de tweede divisie, 42 uit de
derde divisie en 41 uit de vierde divisie
om de plaatsen die recht geven op deel-
name aan het finale weekend.
De acht finalisten zijn ingedeeld in twee
poules:
Poule A met TOVV.nl/MCR uit Vlaardin-
gen, DBL Holland Mineraal uit Lochem,
FDV Jacoby/Schuler Cues uit Hoeven
en aMate Communications uit Sint Oe-
denrode.
Poule B met A1 Biljarts uit Apeldoorn,
Frans Bevers uit Sluiskil, 's Lands Welva-

ren/Visjes uit Kwadendamme en
Aardexpress BV/Thekes uit Herpen.
Het toernooi start op donderdag 10 mei
na de opening om 13.30 met de partij-
en van TOVV.nl/MCR en aMate Com-
munications in Poule A.
Poule B begint op hetzelfde tijdstip met
het treffen tussen de Zeeuwse rivalen
Frans Bevers en 's Lands Welvaren.
De volgende partijen worden om 16.00
uur gespeeld.
In de tweede sessie vanaf 19.00 uur
speelt DBL Holland tegen FDV Jacoby/
Schuler Cues en in Poule B A1 Biljarts
tegen Aardexpress.
De laatste avondronde is om 21.00 uur.
Vrijdag om 12.00 uur spelen de win-
naars van Poule A eerst tegen de verlie-
zers van Poule B en om 16.00 uur de
winnaars van Poule B tegen de verlie-
zers van Poule A.
Zaterdag treffen de andere winnaars en
verliezers elkaar, waarna om 20.30
wordt gestart met de kruisfinales. Zon-
dag om 12.00 uur is het restant van de
kruisfinales. De finale wordt gespeeld
om 15.00 uur.
De Sectie driebanden hecht grote
waarde aan de bekercompetitie. Voor-
zitter Santos Chocron: ,,Het geeft de lo-
kaliteiten waar deze wedstrijden wor-
den gespeeld op alle niveaus de moge-
lijkheid om door middel van gerichte pr-
activiteiten hun sponsors, supporters en
andere sympathisanten voor onze sport
te blijven interesseren. Daarnaast geeft
het teams in alle rangen de kans om
zich voor de bekerfinale te plaatsen.’’
De finale in de uiterst sfeervolle ambi-
ance van Café Den Hoek in Zundert
wordt alle dagen rechtstreeks uitgezon-
den op het internet van: 
www.kozoom.com. 
In principe worden de finalepartijen op zon-
dag 13 mei door de NOS in een samenvat-
ting uitgezonden. Zie voor verdere details
en de resultaten tijdens het toernooi ook de
KNBB website: www.knbb.nl /driebanden/
bekerfinale 2012.

Massale opkomst 
voor eerste Grand Prix
ROSMALEN – De eerste Grand Prix driebanden van dit seizoen belooft een
groot succes te worden. Maar liefst 96 deelnemers hebben ingeschreven
voor het toernooi, dat vanaf dinsdag 8 tot en met zaterdag 19 mei wordt ge-
speeld in Sportfoyer De Hazelaar aan de TM Kortenhorstlaan 6 in Rosmalen.

Het hoofdtoernooi begint op woensdag
16 mei, de knock-out fase op vrijdag 18
mei. De nummers één tot en met 16 van
het vorige seizoen zijn geplaatst voor
het hoofdtoernooi, de nummers zeven-
tien tot en met 32 voor de kwalificatie-
ronde. De andere spelers zijn in de
voorkwalificaties ingedeeld. Henny We-
zenbeek is namens de Sectie Drieban-
den de toernooileider in Rosmalen. Het
eerste Grand Prix toernooi maakt deel
uit van het circuit van vier toernooien in
totaal. Het tweede wordt in Osdorp ge-
houden, het derde in Oosterhout en het
vierde in Vlaardingen.
Voor het hoofdtoernooi zijn de geplaat-
ste spelers als volgt ingedeeld (met twee
nog nader te bepalen gekwalificeerde
spelers).
Poule A: Martien van der Spoel en Ad
Koorevaar.
Poule B: Glenn Hofman en Therese
Klompenhouwer.
Poule C: Dick Jaspers en Jan Arnouts.
Poule D: Dave Christiani en Herman
Slikker.

Poule E: Jean van Erp en Harrie van de
Ven.
Poule F: Barry van Beers en Tom Beem-
sterboer.
Poule G: Raimond Burgman en Huub
Wilkowski.
Poule H: Jean Paul de Bruijn en Jeffrey
Jorissen.

Het prijzengeld voor het 
toernooi is:
Nummer 1 € 800,00 
Nummer 2 € 500,00 
Nummers 3 en 4 € 300,00 
Nummers 5 t/m 8 € 150,00 
Nummers 9 t/m 16 € 100,00 
Totaal aan prijzengeld per toernooi is
minimaal € 3.300,00 
Omdat het speelschema in principe
voor 80 spelers is opgemaakt, heeft de
toernooileiding in overleg met de orga-
nisatie in Rosmalen een extra pré-pré-
pré kwalificatieronde ingelast. 
Poule-indeling en wedstrijdschema zijn via
de volgende link te zien: www.knbb.nl
driebanden/ranking/Rosmalen.

Aanmelding 
Grand Prix toernooien

Dames spelen play-off ’s 
voor internationale uitzending

Vier speelsters gaan op donderdag 17
mei in het Wapen van Eerschot in Sint-
Oedenrode uitmaken hoe voor dit jaar
de volgorde van inschrijven is in het uit-
zendbeleid van de Sectie Driebanden
in het geval van meerdere inschrijvin-
gen. Therese Klompenhouwer is vrijge-
steld van spelen. De Europees- en
Nederlands kampioene is automatisch
geplaatst voor internationale toernooi-
en. De vier speelsters zijn de nummers
twee tot en met vijf van het Nederlands
kampioenschap vorig jaar:
2. Karina Jetten, 3. Monique van Ha-
mond, 4. Gerrie Geelen en 5. Ineke

Kooistra. De play-off ‘s worden ge-
speeld op Hemelvaartsdag. De partijen
gaan over dertig caramboles zonder
begrenzing van beurten, met gelijkma-
kende beurt. Indien beide speelsters 30
caramboles hebben gemaakt, eindigt
de partij in remise. De aanvang op 17
mei is 12.00 uur. Dan treft Karina Jetten
als tegenstandster Ineke Kooistra, Moni-
que van Hamond start de play-offs te-
gen Gerrie Geelen.
Om 14.30 uur spelen de winnaars en
de verliezers tegen elkaar. Vanaf 17.00
uur vinden de resterende partijen
plaats.

Karina Jetten is een van de deelneemsters aan de play-off’s 

Deelnemers kunnen zich voor de vol-
gende Grand-Prix toernooien in Amster-
dam, Oosterhout en Vlaardingen via
onderstaande link naar de KNBB web-
site weer aanmelden.
http://competitie.knbb.nl/inschr3rk.php
Uitgebreide informatie over deze
Grand-Prix toernooien vindt u op de
website van de KNBB, via de link:
www.knbb.nl/driebanden/ranking

De finalisten van de Grand-Prix 
Amsterdam 2011. 
Barry van Beers en Jean van Erp
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1.  Rosmalen Zaterdag 12 mei t/m Zaterdag 19 mei 2012
2.  Amsterdam Zaterdag 09 juni t/m Zaterdag 16 juni 2012
3.  Oosterhout Zaterdag 29 september t/m Zaterdag 06 oktober 2012
4.  Vlaardingen Zaterdag 10 november t/m Zaterdag 17 november 2012

Play-offs naar ontknoping in Kapelle

KAPELLE – De vier beste teams van de eredivisie spelen van 1 tot en met
3 juni de Play-off’s voor het teamkampioenschap van Nederland in de
biljartarena van het Dorpshuis De Vroone aan de CD Vereekestraat 74 in
Kapelle. 

De eindstand van de reguliere competi-
tie wordt zondag 29 april in de laatste
wedstrijden bekend. De Sectie Drieban-
den heeft de organisatie van de play-
offs in handen gegeven van de Stichting
Driebandenpromotie Zeeland, die ga-
rant staat voor een vlekkeloos toernooi. 
Het toernooi is na overleg met de orga-
nisatie en om aan de wens van de
meeste spelers en teamleiders tegemoet
te komen, over drie dagen verspreid,
zonder dat het ten koste gaat van het
prestige of de uitstraling.
De teams die zich hebben gekwalifi-
ceerd, de nummers één tot en met vier
van de eredivisie, worden in het speel-
schema als volgt ingedeeld:

Vrijdag 1 juni: Nummer 1 tegen num-
mer 4.
Zaterdag 2 juni: Nummer 2 tegen num-
mer 3. 
Zondag 3 juni: Finale: Winnaars tegen
elkaar.
Er wordt per dag twee keer tegen el-
kaar gespeeld in een zogenoemde uit-
en thuiswedstrijd. De verliezende teams
van de kruiswedstrijden worden op de
plaatsen 3 en 4 geklasseerd. De win-
naars van de kruisfinales komen vervol-
gens op zondag 3 juni in de finale te-
gen elkaar, ook in een uit- en thuiswed-
strijd.
Kozoom zal alle wedstrijden live uitzenden
via de internet site www.kozoom.com.

Sectieraad vergadering driebanden
De voorjaars bondsraadvergadering
vindt 23 juni 2012 plaats. Onze sectie-
raadvergadering wordt ongeveer twee
weken daarvoor in Nieuwegein gehou-
den op 5 juni 2012, aanvang 19:30
uur. Leden van de sectie driebanden
worden uitgenodigd aan deze verga-
dering deel te nemen. De officiële aan-
kondiging en uitnodiging zullen medio
mei 2012, met de bijbehorende verga-

derstukken, op de website van de KNBB
worden gepubliceerd.
In onze Nieuwsbrief van mei 2012 be-
steden wij ruime aandacht aan deze be-
langrijke vergadering. Op de agenda
van de vergadering staan onderwerpen
die voor allen van groot belang zijn, zo-
als:
- Aangepaste begroting in verband met
nieuwe contributieperiode

- Financiën: jaarrekening 2011
- Bestedingsplan bestemmingsreserves
- Rooster van aftreden
- Integratieplan met de Vereniging Ca-
rambole, KVC.

Met name de integratieplannen met de
Vereniging Carambole en het beste-
dingsplan van de opgebouwde bestem-
mingsreserves vormen essentiële onder-
werpen waarover besluiten moeten wor-
den genomen. Laat je stem in dit ver-
band niet verloren gaan. In de Nieuws-
brief van mei 2012 zullen we je mening
vragen over deze essentiële onderwer-
pen.

EK Driebanden in Istanbul
Dick Jaspers verde-
digt van 24 tot en met
27 mei de Europese
titel die hij vorig jaar
heeft veroverd. Het
EK wordt gespeeld in
Istanbul. De KNBB
heeft een extra plaats
toegewezen gekre-
gen, omdat Jaspers ti-
telhouder is. Raimond
Burgman en Jean van
Erp zijn de twee an-
dere kandidaten. De
inschrijving sluit op
24 april, waarna de
CEB de definitieve lijst van deelnemers
zal publiceren. De Europese bond heeft
aangekondigd het kampioenschap vol-
gens nieuwe regels te gaan spelen. Die
regels houden in dat er niet meer in sets
wordt gespeeld, maar op partijlengtes
over 30 punten in de poulewedstrijden
en 40 punten, knock-out, in het hoofd-
toernooi. Voor beide afstanden geldt

dat er geen gelijkmakende beurt is in
de partijen. De KNBB Sectie Drieban-
den en onder andere Spanje, België,
Portugal en Denemarken, maar ook de
meeste topspelers, zijn het met deze re-
gels niet eens en zien liever dat voor al-
le wedstrijden een partijlengte van 40
punten, mét gelijkmakende beurt, zou
moeten gelden.
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Vierde divisie driebanden poule 9

Vlag in top bij Rosmalen/De Hazelaar 5 

BC Ammerzoden – Thekes Herpen 8 6-
2. Meest opvallend was de serie van
acht van Tonny de Looijer. Autobedrijf
Starfit – Rosmalen/De Hazelaar 5 0-8.
Niels Verlouw pakte uit met 30 uit 36 en
zodoende 0.833. Rosmalen/De Haze-
laar 3 – Pegra Woondecor Oss 4-4.
Frank van Rooij realiseerde in eigen
huis 0.757. Thekes Herpen 8 – Rosma-
len/De Hazelaar 3 2-6. Jo van den Ha-
nenberg vertrok met de 0.735 winst.
TOG/Concordia – Rosmalen/De Haze-
laar 5 2-6. Met deze zege verzekerde
Rosmalen/De Hazelaar 5 zich al in de
voorlaatste speelronde van het kampi-
oenschap. Mat Bongarts behaalde
0.909 na 30 uit 33. Gerard Gerrits en
Hennie Kootkar wonnen ook. De neder-

laag van Peter de Munck bleef dan ook
zonder gevolgen. Ulti Print – Pegra
Woondecor Oss 2-6. Bert Pansier was
uitblinker met een moyenne van 1.086.
Rosmalen/De Hazelaar 5 – Moira 4-4.
Mat Bongarts behaalde 0.735. Hennie
Kootkar bleek niet opgewassen tegen
het moyenne van 0.800 van Winfried
Smolders. Dat kon niet verhinderen dat
Kootkar met 30 punten na 17 partijen
(88.23%) de meest waardevolle speler
van poule negen was. Zijn teammaat
Gerard Gerrits eindigde in dit klasse-
ment overigens via 80.55% op een keu-
rige derde plaats. Rosmalen/De Haze-
laar 3 – Thekes Herpen 6 4-4. Dick
Schluter toonde zich middels 0.833 de
beste van iedereen.

Foto: Frank van Rooij

Vierde divisie driebanden poule 1

Biljartcentrum Osdorp 4 imponeert 
in kampioenswedstrijd

Vlnr: Reinier Schretlen, Ineke Kooistra, Martin Hamburg, Wim Nep, Frans van
Beuningen en Erwin van Prehn. Foto: Nico van der Zee. 

Gijsbrecht van Amstel – Biljartcentrum
Osdorp 4 0-8. Absolute uitblinker was
Ineke Kooistra die haar twintig caram-
boles na vijfentwintig beurten verzamel-
de. Dat betekende een moyenne van
0.800. Biljartcentrum Osdorp 5 – On-
der Ons/De Vishoek 4-4. Han Hoog-
wout bleef met 20 uit 36 als enige onder
de veertig pogingen. Biljartcentrum Os-
dorp 4 – Blauw Wit/De Klos 2-6. Joep
Kruikemeier realiseerde met 25 treffers
na 38 beurten de kortste partij. In de
slotweek won Blauw Wit/De Klos ook
met 6-2 van Gijsbrecht van Amstel en
eindigde daardoor met 29 punten en
105 partijpunten. DV Lang Rond kwam
niet verder dan een remise en totaliseer-
de ook 29 punten maar slechts 104 par-
tijpunten. Daardoor werd de ontmoeting
tussen Hairstyling Peter Borst 2 en Biljart-
centrum Osdorp 4 van doorslaggevend
belang voor het kampioenschap. De
thuisploeg moest met 8-0 winnen om de

titel te behalen en biljartcentrum Osdorp
had minimaal vijf partijpunten nodig. Bij
alle overige uitslagen zou Blauw
Wit/De Klos de lachende derde wor-
den. In Hilversum bracht Frans van Beu-
ningen de zo belangrijke eerste partij op
zijn naam door Hans Raven met 20-25
na 44 beurten te verslaan. Kopman Rei-
nier Schretlen verdubbelde de voor-
sprong naar 0-4 via 19-30 (43) winst op
Dick Roelofs. Na de pauze breidden
Willem Nep en Martin Hamburg de
marge verder uit. Nep finishte als eerste
dankzij 20 caramboles na slechts 28
pogingen en dat leverde moyenne op
van 0.714. Een fractie later zette Ham-
burg met 25 uit 39 de 0-8 eindstand op
het scorebord. Met een teammoyenne
van 0.649 een waardige kampioen.
Willem Nep toonde zich met een winst-
percentage van 80.76 de meeste
waardevolle speler uit poule 1 van de
vierde divisie driebanden.

Tweede divisie driebanden poule 4

Sterk eindschot van 1e Keus-Bleyewerck 

Speelronde 20
Bojangles verloor met 2-6 van Zwiers
grootkeukenservice. Bij de gasten uit
Sint Oedenrode was eerste man Riny
Zwiers met 1.176 de beste speler.
aMate Communications speelde gelijk
tegen Iwécom. Hetzelfde resultaat
leverde De Mixx contra Hultermans
Inst. Bedr. op. Peter van der Heijden
trakteerde het thuispubliek op 1.212. 
Burgmans-Biljarts.nl verloor de aanslui-
ting met de top door de 0-8 nederlaag
die men van 1e keus-Bleyewerck toege-
diend kreeg. De Vrachtkar 3 en BCG
Timmerbedrijf Verhoeven deelden de
punten. Dave Krijnen speelde in 32
beurten de kortste partij.

Speelronde 21
aMate Communications won met 6-2
van Bojangles. Kopman Ivan Stitschins-
ky zette 1.379 neer. Boers en Roosen-
boom haalde met 8-0 uit tegen Zwiers
grootkeukenservice. Ook voor Iwécom
was er een 8-0 overwinning, dit ging
ten koste van De MIXX. Hultermans Inst.
bedr. en Burgmans-Biljarts.nl tekenden

bij de stand 4-4 het formulier af. Het
treffen tussen BCG Timmerbedrijf Ver-
hoeven en Koerierbedr. v. Rijsselt ein-
digde eveneens in 4-4. In Waalwijk
overtroefde 1e Keus-Bleyewerck De
Vrachtkar 3 met 6-2.

Speelronde 22
De Vrachtkar 3 waste kampioen Hulter-
mans Inst. Bedr. met 8-0 de oren. Tom
Rongé was de uitblinker en wist met
1.212 Jack Wijnen van zich af te
schudden. Zwiers grootkeukenservice
en BCG Timmerbedrijf Verhoeven slo-
ten de competitie af met 4-4. Zowel
Riny Zwiers als Roger Spijker speelden
1.176. Burgmans-Biljarts.nl won met
6-2 van Iwécom. Ad Burgmans incas-
seerde zittend de punten, zijn tegen-
stander ontbrak. Koerierbedr. v. Rijsselt
verloor met 2-6 van 1e Keus-Bleye-
werck, dat als vierde het seizoen af-
sloot. Degradant De Mixx kwam tegen
aMate Communications niet verder
dan 1-7. Bij de gasten speelden Ivan
Stitschinsky en Joop van Hastenberg in
36 beurten uit.

Ivan Stitschinsky 1.379. Foto Harry van Nijlen

Tweede divisie driebanden poule 1

Eddie Siemens meest waardevolle speler
Ribas – Snip Biljarts 2-6. Ben Derks scoor-
de precies 1.000 moyenne tegen de
0.850 van Hans Handgraaf. Steenhuis
Sloopwerken – La Grand Bouwcombina-
tie 4-4. Eddie Siemens won met veertig
caramboles na eveneens veertig beurten.
De beste partij was voor Bert Hofman die
1.029 liet noteren na 34 uit 35. Albert
Heijn Van Rijn – Steenhuis Sloopwerken
6-2. Eddie Siemens vertrok met 1.111
winst. Snip Biljarts – Le Grand Bouwcom-
binatie 2-6. Hans Handgraaf 0.972
kwam net iets tekort tegen de 1.081 van
Ger Windt. Biljartcentrum Osdorp 2 – Ri-
bas 6-2. Kopman Ben Katwijk realiseer-
de 1.081 na 40 caramboles en 37 po-
gingen. Le Grand Bouwcombinatie – Bil-
jartcentrum Osdorp 2 2-6. Ger Windt
verloor met 38-40 (43) van Ben Katwijk.
Steenhuis Sloopwerken – Snip Biljarts 8-
0. In eigen huis te Midwolda haalde Ed-
die   Siemens nog eens flink uit met veer-
tig caramboles na slechts 21 beurten.
Dat leverde een fraai moyenne op van
1.904. Siemens bleek in deze poule de
meest waardevolle speler met 40 punten
na 22 wedstrijden. Met 1.041 eindigde
hij in het klassement met betrekking tot

gemiddelde op de tweede plaats, achter
Ruud Nieuwenburg die 1.060 overhield.
Kampioen werd Business & Fun uit Delft.

Eddie Siemens: 1.904. 
Foto: Peter Panneman
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De Hazelaar wint met 8-0

Spanning blijft tot laatste ronde in
eredivisie driebanden
Ook na de voorlaatste speelronde zijn
er door drie teams nog twee plaatsen
voor de play-offs te verdelen. Snellen
Recycling profiteerde van de schade die
A1 Biljarts en DBL Holland Mineraal op-
liepen. Ad Broeders was als vierde man
bij DKM Tools goed op dreef en speelde
1.851. In Sluiskil kwam Frans Bevers
met de schrik vrij tegen Dekker Keukens.
De Hazelaar zorgde met een 8-0 over-
winning op Martens Cleaning voor de
grootste verrassing. Wesley de Jaeger
had daarin met 2.631 een belangrijk
aandeel.

TOVV.NL/MCR - 
A1 Biljarts 8 – 0
In Vlaardingen deelde TOVV.NL/MCR
een kostbare en gevoelige tik uit aan A
1 Biljarts. Richard Bitalis won met 50-40
van Martien van der Spoel en Dave
Christiani wees Raimond Burgman terug
(50-42 uit 31). Frans van Kuyk liet Dion
Nelin alle kanten van het biljart zien en
speelde via 2.500 naar een 50-28
overwinning. Eddy Merckx had kenne-
lijk ook nooit van genade gehoord en
stuurde Michael Nilsson in 23 beurten
met 50-30 naar huis. 

Frans Bevers - 
Dekker Keukens 5 – 3
Glenn Hofman ondervond nagenoeg
geen tegenstand van Hans van der
Wurf en finishte met 50-16 uit 34. Jean-
Paul de Bruijn kon het tempo van John
Tijssens (1.923) niet volgen en ging met
30-50 onderuit. Mede dankzij een serie
van veertien kwam Eddy Leppens met
1.724 tot een 50-30 zege op Gerwin
Valentijn. Doordat Frédéric Caudron en
Jeff Philipoom na 37 beurten beiden 50
caramboles lieten aftikken bleven de
punten in Sluiskil.

DKM Tools - 
DBL Holland Mineraal 6-2
DKM Tools stopte de reeks successen
van DBL Holland Mineraal, dat twaalf
wedstrijden op rij ongeslagen bleef. Ad
Broeders ontpopte zich met 1.851 als
beste speler en won met 50-23 uit 27
van Jelle Pijl. Jan Arnouts bleef met 50-
49 tegen Stefan Galla net aan de goe-
de kant van de score. Kurt Ceulemans
trof Murat Naci Çoklu, die even bij zijn
oude werkgever op bezoek was, en
won met 50-42. Frank Martens moest
de eer aan Anno de Kleine laten en ver-
loor met 47-50. 

v/d Broek Biljarts/Hanbat - 
Snellen Recycling 2 – 6
v/d Broek Biljarts/Hanbat zag Snellen
Recycling met 2-6 winnen, waardoor de
formatie uit Zundert in de race bleef
voor een plaats bij de eerste vier, welke
recht geeft op deelname aan de play-
offs. Sander Jonen verloor van Harrie
van de Ven en Therese Klompenhouwer
moest buigen voor Barry van Beers.
Ook voor Jeffrey Jorissen zat er geen
succes in, hij verloor met 43-50 uit 39
van Peter Ceulemans. Frans van Schaik
kon de schade beperken door Roland
Forthomme op afstand te houden (50-
35).

De Hazelaar- 
Martens Cleaning 8 – 0
Allan Jensen tikte tegen Kay de Zwart
met 50-37 als eerste aan. Arno Peter-
son had gezien de 50-34 eindstand
weinig moeite met Henk Habraken.
Ook Bert van Manen was na zijn roya-
le winst (50-27) op Raymond Ceule-
mans in zijn nopjes. Het echte vuur-
werk presenteerde kopman Wesley de
Jaeger, met een gemiddelde van 2.631
en een serie van twaalf zette hij in
negentien omlopen Martin Spoormans
te kijk.

Hatrans Twente - Berend
haus Groep/Horeca      6 – 2
Stefan Lenting won met duidelijke cijfers
van René Dericks (50-29) en John Schol-
link hield met 50-37 stand tegen Wim
Vredeveldt. Dave van Geel klopte ver-
volgens Stefan Hetzel. Christian Ru-
dolph struikelde gezien de 48-50 eind-
stand over Thorsten Frings.

Wesley de Jaeger 2.631

Tweede divisie driebanden poule 3

HCR Prinsen in Haarlo maakt stap
naar eerste divisie driebanden

Speelronde 20
Steenwijk – Het VvE Beheer 6-2. Zoals
zo vaak dit seizoen was Erik van Loon
met veertig caramboles na dertig beur-
ten de beste van iedereen. Hij redde de
eer met 1.333 en serie van negen.
P. Kaal aannemersbedrijf – Thekes/
Derks Optiek 2-6. Anton Konings 1.025
bleef Jos Bongers de baas. Bij de
gasten had Jurgen de Ruijter met 35 uit
38 de kortste partij. S-S&P/De Dieze –
Biljartcentrum Arnhem 2 2-6. Mark Jet-
ten bleek goed voor 1.142. Van Oort
Tentenverhuur – Veemarkt/Darten-Biljar-
ten 4-4. Vierde man René van den Boo-
gaard presteerde prima middels 1.296.
Voor de gasten behaalde Hans Jurgen
Kühl 1.333 en Dustin Jäschke 1.176.
HCR Prinsen – J. de Laat Keukens 4-4.
Ook hier puntverlies voor een titelkandi-
daat. Fabian Blondeel had onvoldoen-
de aan 0.900 want Werner Ooijen
reikte tot 1.333. Frans Tusveld liet via
1.000 moyenne zien dat hij nog altijd
zeer waardevol is. DBL Holland Mine-
raal 2 – Rosmalen/De Hazelaar 4-4.
Frank Speckmann produceerde 35 uit
37. Voor de bezoekers zorgde Paul
Leermakers voor 1.029. 

Speelronde 21
Thekes/Derks Optiek – HCR Prinsen
4-4. Fabian Blondeel maakte met
1.250 geen fout. Ook Freddy ter Braak
vertrok dankzij 0.921 met de winst.
Veemarkt/Darten-Biljarten – DBL Hol-
land Mineraal 2 4-4. Hans Jurgen Kühl
werd met 0.964 verslagen door de

1.428 van Markus Galla. Ronny Haze-
winkel won met 0.921. S-S&P/De Die-
ze – Steenwijk 6-2. Marten van Engelen
blonk uit middels 1.296. J. de Laat
Keukens – Van Oort Tentenverhuur 2-6.
Erwin Hens zette 1.176 op het bord. 

Speelronde 22
Het VvE Beheer – Veemarkt/Darten-Bil-
jarten 4-4. Patrik Vloemans viel op met
zijn serie van twaalf waarmee hij Henk
van Mourik versloeg. Issan Lauwaars
kende geen pardon met Dustin Jäschke.
Door dit puntverlies kon de ploeg uit
Doetinchem de titel vergeten, die nu
naar HCR Prinsen ging. Daar kon het
winnend moyenne van 1.428 van Hans
Jurgen Kühl ook niets meer aan veran-
deren. P. Kaal BV aannemersbedrijf –
S-S&P/De Dieze 0-8. Marten van Enge-
len 1.166 en Huub Adriaanse 1.025
waren in vorm. Van Oort Tentenverhuur
– Thekes/Derks Optiek 0-8. Vierde man
Harrie Janssen gaf via 1.296 het goede
voorbeeld. Micha van Bochem liet 35
uit 38 noteren en Jan Roelofs realiseer-
de serie van negen. HCR Prinsen – Bil-
jartcentrum Arnhem 8-0. In Haarlo was
men al verzekerd van het kampioen-
schap en promotie. Fabian Blondeel liet
er met veertig treffers na dertig pogin-
gen geen gras over groeien. Michel van
Silfhout, Carsten Lässig en Freddy ter
Braak hadden een gemakkelijke avond.
Lässig, slechts de helft van de wedstrij-
den meegedaan, bleek met twintig uit
elf de meest waardevolle speler in deze
poule. Kühl zorgde met 1.096 voor het
beste algemeen moyenne.

Vlnr: Carsten Lässig, Michel van Silfhout, Freddy ter Braak en Fabian Blondeel.
Foto: Adri van Silfhout

Mooi initiatief Jeugdclinics 
in Zeeland
De Stichting Driebandenpromotie Zeeland gaat de scholen langs met spelers
om clinics te verzorgen. Zo is men op 9 mei de hele dag te gast op het
Scheldemond college in Vlissingen, een opleiding waar leerlingen de spor-
tieve richting volgen. Spelers als Raymond Ceulemans, Jean Paul de Bruijn
en Glenn Hofman gaan daar overdag een clinic geven voor jongeren en in
de avonduren voor ouderen. Hiermee hoopt men vooral de jeugd weer
enthousiast te maken voor de biljartsport.

Naam:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tel.nr:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Woonplaats: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gemiddelde: _ _ _ _
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Derde divisie poule 4

De Wellse Vaert op mooie
tweede plaats
Speelronde 20
Korenbeurs/Scheldeoord bleef met 5-3
aan de goede kant van de score tegen
Sprundel 3. Steketee Schilders-Bottles/
de Parel eindigde in 2-6. ’t Tapperijke
won met 7-1 van De Wellse Vaert 2.
De Stene Brug moest de eer met 2-6
aan Doggen Timmerbedrijf laten. Vei-
lingzicht hield Hoondert De Waard
met 4-4 in evenwicht.

Speelronde 21
Bottles/de Parel behaalde een 8-0
overwinning op Veilingzicht, dat maar
met drie spelers kon aantreden. Theo
Platjouw tekende voor 1.029. Hoon-
dert   De Waard speelde gelijk tegen ’t
Tapperijke. Doggen Timmerbedrijf
contra     Steketee Schilders bleef even-

eens onbeslist. Tonnie van Iwaarden
van de gasten kwam in 34 beurten tot
winst. Met 8-0 vernederde De Wellse
Vaert 2 tegenstander BV Sprundel 3.
The Friends-BSM bleef tegen Koren-
beurs/ Scheldeoord met 6-2 overeind.
Bij Rokx Transport en De Stene Brug
werd het 4-4. 

Speelronde 22
Steketee Schilders verloor met 2-6 van
Rokx Transport. BV Sprundel 3 zette de
ontmoeting met Hoondert De Waard
om in een 6-2 overwinning. Koren-
beurs/Scheldeoord kwam tegen De
Wellse Vaert tot 4-4. ’t Tapperijke won
met 6-2 van Bottles/de Parel. De Stene
Brug speelde gelijk tegen The Friends-
BSM.

Vierde divisie driebanden poule 3

Teams Capelle buiten de prijzen
Speelronde 20
BC Capelle won met 8-0 van Ad Hor-
dijk Bilj. Art. 2 (speler niet opgekomen).
TOVV.NL/MCR 4 deelde dezelfde tik
uit aan BC Capelle 2. Engels Capelle
en Café de Uitspanning kwamen tot
4-4. BC Capelle 6 moest Café de Pijp
3D met 2-6 voor laten gaan.

Speelronde21
Rietlander-BC Capelle 7 werd 1-7. Ad
Hordijk Bilj. Art. 2 zegevierde met 6-2
tegen BC Capelle 6. Café de Uitspan-

ning won met dezelfde cijfers van En-
gels Capelle. Met 2-6 verloor BC Ca-
pelle 2 van Rietlander 2.

Speelronde 22
BC Capelle 7 verloor thuis met 2-6 van
Café de Uitspanning 3. Café de Uit-
spanning 4 ging met 0-8 kopje onder te-
gen BC Capelle 2. Engels Capelle was
met 6-2 sterker dan Café de Pijp. BC
Capelle 6 had gezien de 0-8 nederlaag
geen kans in de confrontatie met Riet-
lander.

Vierde divisie driebanden poule 2

Van der Luyt Selfstorage 2 
kampioen na zege in topper

Sportrust - Van der Luyt Selfstorage 2 0-
8. Marcel van Delden was de uitblinker
met 1.000 moyenne en serie van ne-
gen. Teamgenoot Cor Buitendijk zorgde
voor 25 uit 39. Van der Luyt Selfstorage
2 – BV Jorissen 2000/2 5-3. In dit recht-
streekse titelgevecht eindigde de partij
tussen Cor Buitendijk en Willem Hof-
man in remise: 25-25 (38). Hans Hoef-
nagels versloeg Theo van Kleef met 20-
11 na 39 beurten. Wim den Heijer zet-
te Fred Hanjoel met 25-17 (45) opzij.
Marcel van Delden was niet opgewas-
sen tegen de 0.600 en reeks van zeven
van Fred Goemans. Door deze winst
verzekerde de thuisploeg uit biljartcen-
trum Oegstgeest zich reeds op de voor-
laatste speeldag van de titel. Het eerste
team was in de derde divisie ook al
kampioen geworden. BV Jorissen
2000/4 – Biljartcentrum Osdorp 6 4-4.
De vierde remise van het seizoen kon
voor de Amsterdammers niet verhinde-
ren dat men hekkensluiter bleef. Team ’t
Wasbeertje – Van der Luyt Selfstorage 2
2-6. In Haarlem was de kortste partij

voor Jan Peetam die Cor Buitendijk met
25-23 na 45 beurten nipt versloeg en
daarmee de eer redde. Ben Boogaard
maakte drie caramboles te weinig tegen
Marcel van Delden. Wim den Heijer en
Hans Hoefnagels kwamen niet in de
problemen.

Vlnr: Marcel van Delden, Cor Buitendijk, Wim den Heijer en Hans Hoefnagels.
Foto: Robert Koster

Derde divisie poule 5

PTTKK ’06 stelt tweede plaats veilig
Speelronde 20
Autobedrijf Lion van Loon verloor met
0-8 van Rosmalen/De Hazelaar. Han
Gruijters maakte zijn 30 caramboles in
39 beurten. Rosmalen/De Hazelaar 4
speelde gelijk tegen BC Goirle. Met 2-6
verloor ADC Repro van Three Cushion.
Bij de gasten speelde kopman Volkan
Cetin 1.000. PTTKK ’06 wist van kampi-
oen ’t Ivoor 2 te winnen (6-2). BC Goirle
2 was met 6-2 beter dan Café ’t Steegje.
Leo Visser speelde 1.000 en Peter van
de Sande was in 37 omlopen klaar.

Speelronde 21
Three Cushion en PTTKK ’06 sloten met
4-4 af. Rosmalen/De Hazelaar 2 ging

met 2-6 onderuit tegen ADC Repro. Bij
de gasten kwam Berry Timmermans tot
1.029. BC Goirle verloor met 2-6 van
Autobedrijf Lion van Loon, terwijl BCOB
met 3-5 moest buigen voor Rosma-
len/De Hazelaar 4.

Speelronde 22
Café ’t Steegje bleef met 4-4 op gelijke
hoogte met Three Cushion. Rosma-
len/De Hazelaar 4 won met 6-2 van
GS vd IJssel. ADC Repro declasseerde
BC Goirle met 0-8. PTTKK ’06 stelde
met 8-0 op Rosmalen/De Hazelaar 2
de tweede plaats veilig. BC Goirle 2
kon het net niet redden tegen kampioen
’t Ivoor 2 en verloor met 3-5.

Derde divisie driebanden poule 3

Eekhoorn 3 sluit af
op derde plaats
In poule drie van de derde divisie drie-
banden is Eekhoorn 3 op de derde
plaats geëindigd. De Oosterhouters le-
ken in de eerste competitiehelft op een
kampioenschap af te stevenen. Met
slechts één punt uit de laatste drie wed-
strijden waren echter alle kansen verke-
ken. In speelronde 20 werd bij BH Keu-
kens nog gelijkgespeeld. Een week later
ging men in eigen huis met 2-6 onderuit
tegen Café de Pijp. De competitie werd
afgesloten met een 2-6 nederlaag tegen
plaatsgenoot Buro Balans.

Gewestelijke ronde driebanden teams
klasse B2 live te volgen op internet
Op 5 mei zal bij biljartvereniging
“Vriendenkring” in Barendrecht de ge-
westelijke kwartfinale driebanden klein
klasse B2 gespeeld worden. Deelne-
mende teams zijn O.G.B. uit district Rot-
terdam, H.Z.O. 5 uit district Dordrecht
en Bij ’t Hof 2 uit district Vlietlanden. De
beelden en het geluid zijn tijdens de
wedstrijden live te volgen op de website
van biljartvereniging Vriendenkring. De

wedstrijden beginnen om 10:30 uur en
zullen ongeveer tot 16:00 duren. Na
het aanmaken van een account, binnen
1 minuut geregeld, kunnen alle beelden
en standen recht-streeks bekeken wor-
den zodat bezoekers die niet naar Ba-
rendrecht kunnen komen, toch alles live
meekrijgen.
Het internet adres is: 
www.biljartenbarendrecht.nl

NBF finale 3e klasse
bandstoten
Op 28 en 29 april wordt bij J.B.C.W.
aan de Antoniusstraat 3 te Waalwijk de
NBF finale derde klasse bandstoten ge-
houden. De partijlengte is 45 carambo-
les en de moyennegrenzen zijn van
1.25 tot 1.80. Wedstrijdleider Henk
Groenendaal geeft op zaterdag om
11.00 uur het startsein.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Piet Schets De Laan 1.901
2. Jan Mol Kruisstraat 1.673
3. Leo van den Broek Landzicht 1.539
4. John Pieter Tyrell K.O.T. 1.442
5. John van Hest H.G.L. 1.406
6. Fred Heynen Kruisstraat 1.318

O.B.C.B. toernooi in Bergen op Zoom 

Eerste kampioenen bij Bellevue bekend 
Het O.B.C.B. biljarttoernooi voor senio-
ren dat bij Bellevue in Bergen op Zoom
wordt gehouden loopt op zijn einde.
Op 18 april zijn de eerste finale partij-
en gespeeld in de A-klasse ploegen.
V.O.F.E.2 werd eerste en N.Plus Ultra 2

eindigde als tweede. De finale drieban-
den A-klasse werd gewonnen door
Henk Schepers. De tweede plaats was
voor Jan Maas. In de B-klasse individu-
eel libre bleek Piet Dieriks de sterkste
voor Jan Geelhoed.

Achtste editie van Daaf Bron toernooi bij Horna

Leo Koomen en Jordy Jong grijpen titel
Bij biljartvereniging Horna in Hoorn is de achtste editie van het Daaf Bron
Top Libre Toernooi verspeeld. Bij dit toernooi worden de acht sterkste seni-
oren en jeugdspelers uit het district West-Friesland uitgenodigd. Het werd
een op alle fronten gedenkwaardig evenement wat zich kon verheugen op
een grote publieke belangstelling.

De zesde titel voor Leo Koomen was
een feit.

Bij de jeugd leek Jordy Jong (inder-
daad, de zoon van Kees en broer van
Ferry) simpel op de overwinning af te
gaan. Na de eerste vier partijen te heb-
ben gewonnen had hij in de vijfde ron-
de een absolute black-out tegen de
goed en voor eigen kansen spelende
Jordi Beers. Toch wist Jordy in de finale-
ronde via de gelijkmakende beurt de ti-
tel binnen te halen.

Bij de senioren debuteerden de natio-
nale talenten Sam van Etten (15 jaar) uit
Schermerhorn en Ferry Jong (17 jaar)
uit Zwaagdijk, youngster Hidde Lub (19
jaar) deed al voor de derde keer mee
bij de senioren. Hidde Lub, die dit jaar
zijn absolute doorbraak beleeft met top-
moyennes in het kader en libre, excel-
leerde in de vierde ronde met een per-
fecte gespeelde serie van 400 in de eer-
ste beurt, tegenstander Kees Jong kwam
tot één carambole.

De vijfde ronde werd gekenmerkt door
een gedenkwaardige confrontatie  tus-
sen vader (Kees) en zoon (Ferry) Jong.
Kees start van acquit met 15 en ziet ver-
volgens zoon Ferry (met als passende
achtergrondmuziek het nummer Daddy-
Cool”” van Boney M) met een prachtige
serie van 400 in één beurt uitgaan, het-
geen met veel applaus en ook de nodi-
ge emoties gepaard gaat (vader Kees
Jong nog nooit zo blij gezien na een
verliespartij). Ook de jongste deelnemer
Sam van Etten liet in de vierde ronde in
rap tempo (een prachtige nabeurt van
320) en vijfde ronde (een slotserie van
336) zien wat hij allemaal in huis heeft.
Routinier en winnaar van de eerste edi-
tie Germ Bot en vijfvoudig winnaar Leo
Koomen moesten in de finale uitmaken
wie de sterkste was. Leo Koomen kon
een beduidend beter moyenne overleg-
gen (141 om 89). Bot had in vier beur-
ten zijn 400 punten op het scorebord.
Zonder enig spoor van spanning en ze-
nuwen wist Koomen resoluut de ontbre-
kende serie van 153 op tafel te leggen. www.biljartpoint.nl
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Dorpshuis
de Vroone

Thuisbasis van o.a. eredivisieteam Martens Cleaning

CD Vereekestraat 74
4421 CE Kapelle
0113-341954
info@vroone.nl
www.vroone.nl

Biljartcentrum J.B.G.B.
Maassingel 474 – ’s-Hertogenbosch

Thuislokaal voor 140 biljarters
o.a. Topteam jeugd ’s-Hertogenbosch

tel: 073-6137563
e-mail: biljartcentrumjbgb@telfort.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 keureparaties

Het adres voor uw sportprijzen

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 

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838

www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Biljart Centrum Oegstgeest

Bij Café De Ponderosa in Bergen op Zoom

Nathaniël Nguyen 
wint derde Markiezencup

Het waren de jonkies die de dienst uit
maakten tijdens de derde Markiezen-
cup in Bergen op Zoom. Nathaniël
Nguyen bleek de sterste, gevolgd door
Wilbert van Dijke, terwijl Jean-Paul Rens
op fraaie wijze het brons wist te be-
machtigen. Jan Verdult de winnaar van
vorig jaar eindigde net naast het podi-
um op de vierde plaats. Het toernooi
verliep vrij soepel en in een goed gevul-
de biljartzaal van café de Ponderosa
werd door het toegestroomde publiek
vier dagen lang genoten. Nathaniël
Nguyen was als enige zeer dicht bij
een partij in een beurt uit maar met 143
op de teller miste hij een voor het zicht
niet te missen stootje. Hierdoor waren
Wilbert van Dijke, Frans van de Luijt-
gaarden en Nathaniël (liefst 3x) met
een partij in twee beurten het snelst uit.
De hoogste serie van 143 werd dus ge-
maakt door de Kampioen. Voor de af-
vallers bij de poulewedstrijden was er
de degradatiepoule, hier werd gestre-
den alsof er levens vanaf hingen. Spor-
tief maar op het scherpst van de snede
werd er met vlagen zeer fraai spel op

tafel gelegd. Debutant Gerrit de Regt,
die als reserve was opgeroepen deed
het erg goed en speelde tegen Harry de
Jong in zeven pogingen uit.
In de finalepoule kwam het verwachte
vuurwerk. Weliswaar geen 150 klap-
per in één beurt uit, maar Nathaniël
Nguyen was er in de eerste partij tegen
Marius van Nispen wel heel dichtbij
door met 143 van aquit te gaan. Er wa-
ren in de finalepoule slechts twee partij-
en waar de volle tien beurten voor ver-
bruikt werden. En wanneer er partijen
in 2, 3, 4 en 5 beurten uitgespeeld wor-
den kan elk foutje fataal zijn. Dat onder-
vond Jean-Paul Rens tegen Van Nispen
(die in 4 beurten uit was) door in de na-
beurt tot een serie van 82 te komen en
niet tot de vereiste 97 kukelde hij nog
bijna van het podium af. Jan Verdult de
titelverdediger uit 2011 kwam tot een
kortste partij van vier beurten (ook al te-
gen Jean-Paul). Frans van de Luijt-
gaarden liet in de laatste partij tegen
Marius van Nispen nog maar weer
eens zien dat hij het niet verleerd is en
speelde met een serie van102 uit. Wil-
bert van Dijke was de enige speler in de
finalepoule die twee maal een serie van
boven de 100 produceerde.

Eindstand finalepoule
Naam Moy HS
1. Nathaniël Nguyen 26,54 143
2. Wilbert van Dijke 18,183 132
3. Jean-Paul Rens 17,71 87
4. Jan Verdult 10,90 69
5.  Marius van Nispen 13,64 75
6.  Frans van de Luijtgaarden 19,19 114

Eindstand degradatiepoule
7.  René Boersen 11,05 70
8.  Johan Cloots 10,81 75
9.  Harry de Jong 11,34 62 
10.  Gerrit de Regt 9,76 48
11.  Peter Hussaarts 12,55 65
12.  Coby Hugens 13,81 64

Nathaniël Nguyen

Vierde divisie driebanden poule 5

Derde plaats voor Eekhoorn 5 
Speelronde 20
Eekhoorn 5 kon met 5-3 overeind blij-
ven tegen RCD/Kloens Bestrating. Eek-
hoorn 7 – A. Kooistra Schilderwerken
werd 2-6. Rosmalen/De Hazelaar 6
verloor met 0-8 van Böhnke/Maxx
Bouw. Kopman Jan Vermeulen van de
gasten speelde in 38 beurten de beste
partij. De Maasstad gaf Eekhoorn 6 met
7-1 een flink pak slaag.

Speelronde 21
Böhnke/Maxx Bouw sloeg weer met
8-0 toe, deze keer was De Maasstad de
dupe. Brabant Service speelde tegen
Eekhoorn 7 gelijk. Met 8-0 won Rosma-
len/De Hazelaar 6 van Eenbeetje-
stout.nl. Arno van Teefelen was met

0.757 de beste speler. A. Kooistra
Schilderwerken en Eekhoorn 5 kwamen
remise overeen. Eekhoorn 6 moest met
3-5 buigen voor De Staart/TVM. Wil-
fred Tempelaars van de thuisclub pre-
senteerde zich met 25 uit 31 als beste
speler.

Speelronde 22
Eekhoorn 5 bleef met 6-2 tegen Brabant
Service goed overeind. Eekhoorn 7 en
Eekhoorn 6 kwamen tot 2-6. De Staart/
TVM bleef gezien de 4-4 eindstand in
evenwicht met Böhnke/Maxx Bouw. De
Maasstad verloor met 2-6 van Rosma-
len/De Hazelaar 6. Gert Swinkels van
de gasten speelde in 38 beurten zijn 30
caramboles bij elkaar.

Derde divisie driebanden poule 2

De Distel Biljarts slaat in laatste
ronde toe

Speelronde 20
Samonda-Die Haghe kreeg visite van
De Distel Biljarts en kwam tot 4-4.
Hans Boeren van de Roosendalers was
de beste speler en verzamelde zijn 35
caramboles in 33 beurten. De West-
hoek/Van der Lee Schilderwerken ver-
loor met 2-6 van Cafedepijp.nl.

Speelronde 21
De Distel Biljarts won met 6-2 van lijst-
aanvoerder Cafedepijp.nl. en plaatste
zich hiermee in een riante positie. Ludo
Alberts tikte zijn 30 caramboles via een

serie van tien in 23 pogingen bij elkaar.
Ook Jos van Peer was op bord vier met
1.000 sterk. De Nieuwe Prins kwam te-
gen De Westhoek/Van der Lee Schil-
derwerken tot 4-4.

Speelronde 22
In de laatste speelronde wist De Distel Bil-
jarts met een 4-4 gelijkspel bij De West-
hoek/Van der Lee Schilderwerken in Dru-
nen het poulekampioenschap binnen te
halen. Daniël van der Geld van De West-
hoek/Van der Lee Schilderwerken speel-
de als kopman met 0.875 de beste partij.

De Distel Biljarts wist met 4-4 de titel binnen te halen.
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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

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

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

Nieuweweg 2
Hulst
0114-

311729

O B.V. Reynart
O P.V. de Herleving

www.eetcafedeherleving.nl

Biljartdemonstraties bij De Ploeg in Herpt
30 caramboles te
maken. Gerwin stok-
te op 50. Huub Adri-
aanse zag Frans van
Kuyk in 36 beurten
winnen.
Na een gezellig eten-
tje werd aan de laat-
ste ronde begonnen
waarin Jan van Enge-
len in 37 omlopen
van Huub Adriaanse
won. Op de andere
tafel was het Frans
van Kuyk, die na een
verloren competitie
duel tegen Gerwin,
nog iets recht wilde
zetten. Na een moei-
zame start kreeg Van
Kuyk zijn revanche
en trok met enkele se-
ries de partij in 31
pogingen naar zich
toe. Ook de arbiters
(leden van DGP) heb-
ben genoten. On-

danks dat de publieke belangstelling iets
beneden verwachting was, zal deze
dag in Herpt zeker een vervolg krijgen.

Op 14 april mochten Jan van Engelen en Huub Adri-
aanse hun kunsten tegen twee toppers vertonen. Wat
Frans van Kuyk en Gerwin Valentijn op de matchtafel
kunnen is geen geheim meer, de kleine tafel is toch iets
anders. Tijdens de voorstelling bleek dat er door drie
spelers aan 45 nationale finales is mee gedaan, een
schat aan ervaring dus. 

V.l.n.r.: Frans van Kuyk, Huub Adriaanse, Gerwin Valentijn
en Jan van Engelen

Het publiek zou de grote winnaar zijn
om deze coryfeeën bezig te zien. Frans
van Kuyk begon tegen Jan van Engelen
en speelde super. Frans is een meester
in losbanders en liet het publiek hier re-
gelmatig van smullen. Met 70 caram-
boles in 23 beurten en een serie van 13
was de Willebrorder uit, Jan van Enge-
len had met 26 van de 30 caramboles
ook niet te klagen. Op de andere tafel
maakte Gerwin Valentijn zijn 70 ca-
ramboles in 27 pogingen, terwijl  Huub
Adriaanse met 35 van de 50 uit de
strijd kwam. Gerwin liet in deze partij
zien dat hij de contraballen goed be-
heerst. In de tweede sessie zorgde Jan
van Engelen voor de verrassing door in
21 beurten tegen Gerwin Valentijn de

Oosterhoutse formatie kampioen
B1 Midden Brabant 

In Dongen-Vaart werden de beslissings-
wedstrijden gespeeld om het kampioen-
schap driebanden B1 van het district
Midden-Brabant. Houtepen Caravan
Techniek, die als thuishaven De Eek-
hoorn in Oosterhout heeft en poulewin-
naar van de wintercompetitie speelde
daar tegen de twee poulewinnaars van
de zomercompetitie Eekhoorn 1 en 't
Rijens Vat. In de eerste ontmoeting ging
Frans van Duuren als een tornado van
start maar kwam één treffer tekort en
zag Sjaak Geerts van ’t Rijens Vat met
0.484 als eerste finishen. De volgende
hindernis voor Van Duuren was Geof-
frey Molenschot van Eekhoorn en zag
deze in 42 beurten uitspelen (0.642).
Op de andere tafel trof Jeff Fijneman
Danny Kok eveneens van Eekhoorn.
Kok nam afstand maar zag Fijneman
sterk terug komen, toch moest laatstge-
noemde in 50 pogingen buigen. Met
drie gespeeld en drie verloren zag het
er voor Houtepen Caravan Techniek
niet best uit.
In ronde drie speelde Jeff Fijneman te-
gen Kees Bink van 't Rijens Vat erg goed
en was na 32 beurten aan de meet
(1.093). Erik van Woerkom won zijn

partij tegen Kevin
Rombouts van 't
Rijens Vat duide-
lijk. Ook Johan
Leeman van Eek-
hoorn viel ten
prooi aan Erik van
Woerkom. 
Danny Kok van
Eekhoorn  ging ten
onder tegen Kees
Bink van 't Rijens
Vat. In de laatste
wedstrijd moest
Geoffrey Molen-

schot van Eekhoorn 1 nog spelen tegen
Mike van der Veeken van 't Rijens Vat.
Als Van der Veeken deze wedstrijd zou
winnen dan was 't Rijens Vat kampioen.
Houtepen Caravan Techniek werd dan
tweede. Geoffrey nam vanaf het begin
de leiding en bleef continu enkele pun-
ten voor om de partij met een ge-
middelde van 0.692 in 39 pogingen
naar zich toe te halen.
Aangezien alle teams twee matchpun-
ten en zes wedstrijdpunten hadden,
moesten de gemaakte caramboles de
beslissing brengen. Houtepen Caravan
Techniek had 94.95 % gescoord, Eek-
hoorn  84.48 % en 't Rijens Vat 75.77
%. De gespeelde teammoyenne ‘s wa-
ren 0.686 voor Houtepen Caravan
Techniek, 0.526 voor Eekhoorn en
0.519 voor 't Rijens Vat. Hiermee was
Houtepen Caravan Techniek drieban-
denkampioen B1 van Midden Brabant.
Eekhoorn 1 gaat met hun mee naar de
gewestelijke finale op zondag 6 mei in
Burg-Haamstede waar dan wordt ge-
speeld voor het kampioenschap van
Zuid-Nederland en de afvaardiging
naar de landelijke finale in juni in
Nieuwegein.

Het kampioensteam met v.l.n.r. Jeff Fijneman, Erik van 
Woerkom, Peter Houtepen en Frans van Duuren

Nationale kadercompetitie poule 6

Titel naar Kaderteam ’s-Lands Welvaren 
Speelronde 20
De Wellse Vaert was met 8-0 duidelijk
tegen hun huisgenoten De Wellse Vaert
2. Frans van de Luijtgaarden had in vijf
omlopen zijn 120 benodigde treffers bij
elkaar. De Ram verloor thuis kostbare
punten tegen HWA Boele. Bij de gasten
was J. Vlot met 63.33 de beste speler.
Honky Tonk 2 snoepte een puntje af van
Kaderteam ’s-Lands Welvaren.

Speelronde 21
Kaderteam ’s-Lands Welvaren diende
De Ram weer een nederlaag toe, het
werd 7-1. Ronny Mathysen redde de
eer voor de Roosendalers, die hun kam-
pioenskansen verloren zagen gaan. De
Wellse Vaert 2 kwam thuis tot een 6-2
overwinning op Nieuw Rubroek Griffi-
oen. Jurgen Monster speelde de kortste
partij, hij verzamelde zijn 110 caram-

boles in zes beurten. HWA Boele strafte
concurrent De Welse Vaert met 6-2 af,
waardoor ook de Welbergenaren een
illusie armer werden.

Speelronde 22
De Ram won de vooruit gespeelde wed-
strijd tegen Honky Tonk 2 met 6-2. Ton
van Eekelen had niet meer dan zes po-
gingen om zijn 270 caramboles te ma-
ken. Nieuw Rubroek Griffioen verraste
HWA Boele met 5-3, waardoor ook de
gasten uit Alblasserdam ontwaakten uit
hun kampioensdroom.  De Wellse Vaert
ontving Kaderteam ’s-Lands Welvaren
en verloor met 3-5. In Kwadendamme
kon dus, mede door het verlies van
HWA Boele, de kampioensvlag wel
worden uitgehangen. HWA Verhaar
BKS zag de winst met 3-5 naar De Well-
se Vaert 2 gaan.

NBF Waalwijk/Kaatsheuvel

Uitslag derde
klasse bandstoten
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. John van Hest LBV 10 2.14 10
2. John Pieter Tyrell KOT 8 1.44 8
3. Leo van den Broek Landzicht 6 1.53 9
4. Frans van Dongen Nooit Gedacht 4 1.31 8
5. Peter Ypelaar KOT 2 1.34 10
6. Stephan van den Broek 0 1.18 8



De Biljart Ballen, 17e jaargang, mei 2012 pagina 20

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 

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

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

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

Klasse B1 Gesp.       Punten     
1.  K.O.T.Zundert 1 27 860.27 - 744.45
2.  DOS 1 27      857.63 - 737.14
3.  BVT 2 27      845.98 - 755.88
4.  BVT 1 27      816.26 - 762.37
5.  Baracuda 1 27      809.96 - 785.17
6.  DOS 2 27      801.07 - 775.96
7.  Gouden Leeuw 1 27      762.85 - 816.36
8.  DTZL 1 27      748.31 - 842.64
9.  Kempenaars 1 27      718.69 - 852.64

10.  De Vriendschap 1 27      710.12 - 858.53
Klasse B2
1.  Amicitia 1 24      722.49 - 649.86
2.  Baracuda 2 23      708.81 - 639.57
3.  De Laan 1 24      705.48 - 698.78
4.  DOS 4 24      703.29 - 683.27
5.  De Vriendschap 2 24      700.14 - 686.78
6.  D.Z.D. 1 24      697.88 - 687.23
7.  Le Carambole 1 23      686.63 - 646.91
8.  K.O.T.Fijnaart 1 24      684.38 - 707.48

9.  O.G.G. 1 24      677.47 - 705.06
10.  't Zwaantje 1 24      669.09 - 685.85 
11.  DOS 3 24      662.80 - 700.55
12.  SNA 1 24      648.30 - 703.74
13.  D.P.P. 1 24 643.44 - 715.12
Klasse L2
1.  De Vriendschap 3 31      992.35 - 834.81
2.  Vredeshof 1 31      974.97 - 845.53
3.  K.O.T.Zundert 2 31      964.68 - 815.90
4.  Le Carambole 2 32      945.24 - 920.57
5.  De Poedels 1 31      935.36 - 876.23
6.  D.Z.D. 2 31      907.21 - 887.81
7.  De Kwast 1 32      906.79 - 971.69
8.  K.O.T.Fijnaart 2 30      906.73 - 854.97
9.  D.P.P. 2 31      906.23 - 921.62

10.  Amicitia 2 31     904.92 - 910.77
11.  O.B.C. 2 30      901.21 - 847.03
12.  O.B.C. 1 31      892.72 - 914.48
13.  De Fotsers 2 31      863.19 - 937.83
14.  De Fotsers 1 31      860.49 - 939.15

15.  Vredeshof 2 31      847.51 - 967.09
16.  't Veerhuis 1 30      827.24 - 942.75
17.  P.W.A. 1 31      825.18 - 973.79
Klasse L3 
1.  D.P.P. 3 32      1003.5 - 896.79
2.  Nooit Volleerd 1 31      958.14 - 853.09
3.  D.P.P. 4 31      943.57 - 884.59
4.  De Ram 1 31      924.24 - 923.28
5.  K.O.T.Zundert 3 31      923.57 - 898.32
6.  D.Z.D. 3 31      923.31 - 903.95
7.  De Poedels 2 31      920.92 - 923.30
8.  De Rode Bal 1 31      919.89 - 888.32
9.  't Posthuis 1 31      919.19 - 910.42

10.  De Drie Zwaantjes 1 31      915.61 - 916.91
11.  K.O.T.Fijnaart 3 31      910.37 - 896.56
12.  Le Carambole 3 31      904.12 - 903.61
13.  't Veerhuis 2 31      893.55 - 921.39
14.  De Vriendschap 4 31      888.97 - 915.15
15.  De Fotsers 3 31      869.90 - 940.31
16.  Vredeshof 3 31      858.47 - 931.80
17.  O.G.G. 2 31      812.67 - 982.29
Klasse L4 
1.  De Vriendschap 5 26      1061.8 - 999.27
2.  Real Biljartbal 2 26      1037.2 - 1003.7

3.  Real Biljartbal 1 25      1023.5 - 922.40
4.  De Ram 2 25      990.41 - 977.89
5.  O.B.K. 2 25      986.20 - 980.17
6.  DTZL 2 25      984.80 - 965.93
7.  K.O.T.Zundert 4 25      984.75 - 973.38
8.  SNA 2 25      983.59 - 973.28
9.  DOS 5 25      981.50 - 975.69

10.  O.B.C. 3 25      962.72 - 962.75
11.  D.Z.D. 4 25      956.02 - 967.66
12.  K.O.T.Fijnaart 4 25      945.01 - 1003.3
13.  P.W.A. 2 25      929.06 - 1010.5
14.  D.P.P. 5 25      906.14 - 1016.8
Klasse L5 
1.  D.Z.D. 5 20      837.88 - 717.06
2.  Le Carambole 5 20      819.92 - 692.08
3.  D.P.P. 6 20      815.89 - 747.73
4.  O.B.C. 4 20      812.38 - 724.55
5.  't Posthuis 2 20      809.95 - 744.33
6.  Real Biljartbal 3 20      771.35 - 768.71
7.  De Poedels 3 20      766.44 - 757.00
8.  DOS 6 20      745.50 - 813.86
9.  De Ram 3 20      723.92 - 814.15

10.  K.O.T.Zundert 5 20      713.22 - 844.95
11.  Nooit Volleerd 2 20      660.69 - 852.72

Standen t/m ronde 29

NBF Brabantse Biljart Regio

Thuisbasis BV Sportcafé RKC

BV De Hofstede

06 - 53 97 91 65

Akkerlaan 2 Waalwijk

Seizoen 2011-2012

Teamkampioenschappen 
Zuid-Nederland afdeling 1
A klasse
De Eekhoorn 19 mei 11.00 uur
Seterseweg 4 Oosterhout

Geplaatste teams
De Hoef
De Westhoek 2
’t Pleintje 2
D.B.A. 5

B1 klasse
Sportcentrum Westerschouwen

6 mei 10.00 uur
Daleboutsweg 9 Burh-Haamstede

Geplaatste teams
De Eekhoorn
Kruisstraat
Ad Dekkers Recreatie

B2 klasse
De Ram 20 mei 11.00 uur
Kalsdonksestraat 135 Roosendaal

Geplaatste teams
BSV
Nooit Volleerd
Alm 2
Baracuda

C1 klasse
Biljartcentrum Bet Kolen

20 mei 11.00 uur
Broekhovenseweg 111 Tilburg

Tweede divisie driebanden poule 2

Alex Voets speelt met 2.333 seizoenrecord

Speelronde 20
Polka Print speelde 4-4 gelijk tegen
Sprundel 2. Meerten Dallinga mocht
toezien hoe Alex Voets in vijftien pogin-
gen zijn 35 caramboles verzamelde en
met 2.333 de beste seizoenprestatie
van de gehele tweede divisie behaalde.
Teletronika verloor met 2-6 van De Well-
se Vaert. Houtepen Caravan Techniek

zag de buit met dezelfde cijfers naar
Ad Hordijk Bilj. Art. gaan. Eekhoorn 2 –
Lynn-Somers eindigde in 4-4. Gommers
Grondwerken won met 8-0 van ‘s-Lands
Welvaren.

Speelronde 21
De Wellse Vaert bleef met 6-2 de baas
over Eekhoorn 2. Degradant Houtepen
Caravan Techniek verloor met 2-6 van
Gommers Grondwerken. Met dezelfde
cijfers ging TOVV.NL/MCR 3 onderuit
tegen Polka Print. De gasten hadden
met Koen Saver (1.176) de beste spe-
ler. BV Sprundel 2 zette ’s-Lands Welva-
ren met 6-2 opzij.

Speelweek 22
Polka Print bracht Lynn-Somers een 6-2
nederlaag toe. Met 2-6 moest ’s-Lands
Welvaren het onderspit delven tegen
TOVV.NL/MCR 3. ’t Stamineke verloor
met 3-5 van De Wellse Vaert. Eekhoorn
2 kreeg een zware domper te verwer-
ken en zag Ad Hordijk Bilj. Art. met 0-8
winnen. Teletronika had geen moeite
met degradant Houtenpen Caravan
Techniek en won met 7-1.

Alex Voets

Geplaatste teams
’t Vosje
De Kwast 5
Carambowl
Boulevard

C2 klasse
De Ponderosa 12 mei 11.00 uur
Fluwelenbroekstraat 47
Bergen op Zoom

Geplaatste teams
‘t Gelagh
De Kroon
De Kroon

C3 klasse
Café De Molenvliet6 mei 11.00 uur
Laageinde 30 Waalwijk

Geplaatste teams
‘t Raadhuis
De Kannebuis
Steenbergen

Dames
Sportzaal Duyvenvoorde

19 mei 10.00 uur
Dongestraat 107 Oost Souburg

Geplaatste teams
BVWG
‘t Dobbertje
Bellevue
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Van 10 tot en met 13 december

Mosconi Cup 2012 in Londen
Matchroom Sport heeft medegedeeld
dat de historische York Hall in Bethnal
Green te Londen de locatie is waar
Europa en de USA elkaar voor de
negentiende keer treffen. Europa won
editie 2011 in Las Vegas en bleek in
2010 in Londen ook al te sterk. De York
Hall was al eerder strijdtoneel, te weten

van 1997-2002. Het evenement vindt
niet in het weekend plaats maar begint
op maandag 10 december en duurt tot
en met donderdagavond 13 december.
Dit in verband met veel concurrentie op
TV in het weekend, met o.a. UK Snoo-
ker Championship, PDC Darts en
Premiership football etc. 

Binnen vijf jaar naar de wereldtop

Talentenselectie pool bekend

Het vertrouwen van NOC*NSF in het
topsportprogramma KNBB-pool is be-
stendigd door het toekennen van een
subsidie voor een talentcoach. Alex Lely
heeft een talentenselectie opgezet voor
spelers in de leeftijd van 18-23 (com-
pensatie mogelijk tot 25). Lely heeft de
laatste vijf jaar naam opgebouwd als
coach/trainer waarbij hij vooral de af-
gelopen twee jaar, ook in diverse lan-
den, steeds actiever werd. Alex Lely
heeft als speler een imponerende staat
van dienst en was Europees kampioen,
Eurotourwinnaar en World Pool Master.
Ook is hij bekend als commentator bij
Eurosport en gemeenteraadslid. Stu-
deert eveneens aan het Johan Cruyff
Institute. Hij werkt vanaf 1 maart 2012
voor tenminste 1 jaar gedurende 20 uur
per week als talentencoach. De subsidie
is toegekend voor 2012 en moet gezien
worden als een kans. Een kans voor de
sectie pool, afdeling topsport, de talent-

coach en de talen-
tenselectie, om aan
te tonen dat ze een
sterke topsportcultuur
en -structuur kunnen
bouwen. De mate
waarin men daarin
slaagt en de resulta-
ten die daarmee
worden bereikt zijn
een toetssteen bij
toekomstige bespre-
kingen over verlen-
ging van deze subsi-
die. Van de niet-
olympische sporten
staat poolbiljart in de
top 3 voor wat be-
treft de medaillespie-
gel. 
Het topsportklimaat
is niet het doel op
zich. Het doel is de-
ze talentenselectie
zodanig te facilite-
ren, dat in ieder ge-
val één, liefst twee
spelers binnen vijf
jaar tot de wereldtop
behoren. Het werk
binnen de talenten-

selectie moet de brug bouwen naar de
huidige toppers. Bij-effecten zijn de sti-
mulans die hiervan uitgaat naar de
topspelers en de stuwende kracht voor
het spelniveau in het Nederlandse
wedstrijdcircuit. Er is gekozen om te
starten met een selectie van 9 man. Op
die manier is er een mooie combinatie
van vers uitgestroomde Jong Oranje-
spelers, oud-Jong Oranje spelers en
twee mannen die het talent en de am-
bitie hebben om grote stappen te ma-
ken. Gebrek aan commitment tot uiting
komend in het niet nakomen van af-
spraken, of ontegenzeggelijk tegenval-
lende resultaten of veranderde per-
soonlijke omstandigheden van de spe-
ler kunnen motief zijn om voortijdig de
samenwerking te beëindigen. Begin
april vond al een battle plaats voor uit-
zending naar de Eurotour in Treviso.
Ivar Saris en  Donny van Oosterhout
bleken de besten.

Op zondag 1 april heeft KNBB talentcoach Alex Lely,
voorafgaand aan de Grand Prix in sportcentrum Ames
te Deurne, de nieuwe talentenselectie (18-23 jaar) be-
kendgemaakt. Het betreft in willekeurige volgorde: Ivo
Aarts, Marco Teutscher, Ivar Saris, Marc Bijsterbosch,
Donny van Oosterhout, Stefan Sprangers, Dave Ver-
hoeve, Anthony Wever en Mitch van den Berg. Dank-
zij de aanwezigheid van bondsraadslid Harry Diks
kreeg de bijeenkomst een officieel tintje.

Vlnr: Marco Teutscher, winnaar battle 2011 in het 
Neo programma en Alex Lely.  

GP straight pool

Huidji See heeft langste adem 
in sportcentrum Ames te Deurne

wicki 75-54 en Ernst
Jan Driessen 75-36
werd de laatste acht
bereikt. Daarin was
Anthony Wever met
100-13 de mindere.
Marc Bijsterbosch
haakte tegen hem af
met een totaal van
24. In de finale tus-
sen Huidji See en
Stefan Sprangers re-
aliseerde See al snel
een serie van 84.
Sprangers kwam
nog wel in de wed-
strijd maar het was
Huidji See die om
22.00 uur met 100-
71 aan het langste
eind trok. De jeugd-
spelers Jan van Lie-
rop en Lars van Dijk
werden in verliezer-
sronde 3a uitgescha-
keld door respectie-
velijk Oi Chung
Chan en Lesley Wee-
terings.
De top 10 op de
KNBB nationale Ran-
king na deze GP van
1 april 2012 is:

Naam                                         Pnt
1. Nick van den Berg 2190
2. Huidji See 1850
3. Marco Teutscher 1760
4. Stefan Sprangers 1710
5. Donny van Oosterhout 1620
6. Niels Feijen 1390
7. Gilliano Smit 1220
8. Marc Bijsterbosch 1110
9. Gijs van Helmond 930

10. Ivar Saris 910

See won al zijn zes partijen. Hij begon
tegen Eltjo Bosselaar met 75-8, Dave
Verhoeve 75-15 en Anthony Wever 75-
16. Ivar Saris ging in de kwartfinale met
100-2 hard onderuit. In de halve eind-
strijd was er flinke tegenstand gezien de
100-90 cijfers tegen Marco Teutscher.
Het beslissende duel werd gespeeld te-
gen Stefan Sprangers. Deze Rotterdam-
mer zette in de eerste ronde Tarmon
Rietdijk met 75-17 opzij. Via Martin Sa-

De GP straight pool is in sportcentrum Ames te Deurne
een prooi geworden voor Huidji See, wereldkampioen
10-ball. In de finale versloeg hij Stefan Sprangers
met 100-71. De wedstrijdleiding was in handen van
Michaja Heijnemans. 

Vlnr: Huidji See en Stefan Sprangers

Euro-Tour 10-ball in Treviso

Nick van den Berg derde in Italië

Het is Nick van den Berg niet gelukt om
de finale te bereiken van de Euro-Tour in
het Italiaanse Treviso. In de halve eind-
strijd verloor hij met minimaal verschil
van slechts één rack van de Spanjaard
David Alcaide: 8-7. 
De 31-jarige Zaandammer had in de
halve finale steeds het initiatief in han-
den. De Spanjaard wist echter goed te
volgen en hield het verschil in de race
naar acht gewonnen racks beperkt. Bij
de stand 7-7 brak Van den Berg droog,
Alcaide schoot het beslissende rack
koelbloedig leeg en won met 8-7. Nick
van den Berg was de laatst overgeble-
ven landgenoot in dit toernooi. Eerder
sneuvelden Niels Feijen, Marco Teut-
scher, Ivar Saris en Donny van Ooster-
hout. Huidji See moest met 8-4 buigen
voor Van den Berg. De Duitser Dominic

Jentsch won de finale overtuigend met
8-3 van David Alcaide. Jentsch verdien-
de met deze zege € 3.400,00. Het
was voor hem de eerste zege in de Eu-
ro-Tour. Zijn beste plaats tot dan toe was
een zeventiende. 
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.eurotouronline.eu.
De Top 10 Euro-Tour Rankings
Naam Nat Ptn
1. Chris Meling GBR 2280
2. Dimitri Jungo SUI 2235
3. Ralf Souquet GER 2230
4. Nick van den Berg NED 2160
5. Mark Gray GBR 2130
6. Albin Ouschan AUT 2115
7. Marcus Chamat SWE 2045
8. Konstantin Stepanov RUS 2000
9. Darren Appleton GBR 1990

10. Serge Das BEL 1960

Foto: EPBF/AMM

www.debiljartballen.nl

Vereniging Onder Ons uit Stein 
bestaat 40 jaar 
In 1972, na de sluiting van café Brassé in de Kruisstraat, verhuisde de
daar gevestigde vereniging HGK naar de Dikke Stein in Elsloo. De familie
Smeijsters en nog een handvol biljartliefhebbers besloten in Stein te blijven
en stichtten samen met kastelein Jan Paulissen op de Mauritsweg een nieu-
we biljartvereniging Onder Ons genaamd.
In 1979, nadat de familie Verjans de
zaak had overgenomen, groeide de
vereniging gestaag zodat er in 1988
een tweede biljart moest komen en de
naam van het café, ‘t Kempke werd
aangenomen. Na diverse verbouwin-
gen bleek de locatie aan de Maurits-
weg toch te klein en werd er met ver-
eende krachten de voormalige dans-
zaal Duckers opgeknapt en verhuisde
men naar de Smeetsstraat. 
De vereniging onderscheidde zich door
de jeugdopleidingen, wat in de jaren
negentig resulteerde in vijf jeugdkampi-
oenschappen, met een nationale titel in
2001. De hiermee verworven bekend-
heid veroorzaakte een ledengroei die

zelfs werd afgeremd met een ledenstop.
In 2006 werd de vereniging tengevolge
van een conflict opgesplitst, waarbij een
deel zich afscheidde onder de naam ’t
Kempke en Onder Ons in de Kruisstraat
onder de oude naam verder ging. Sinds
enkele jaren beschikt men ook hier weer
over 2 uitstekende biljarts en gaat het
Onder Ons weer voor de wind. Ko-
mend seizoen wordt dan ook aan de
competitie deelgenomen met een kader-
team, een driebandenteam, maar liefst
drie 1e klasse teams en verder teams in
de 2e, 3e, 4e of 5e klasse. Als klapstuk
volgde onlangs nog de persoonlijke
Nederlandse titel kader 38/2 van lid
Andy Verjans. 
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MYWEBSPORT op de sprong naar Nederland

De MYWEBSPORT gemeenschap groeit en groeit en groeit. En met het
enthousiasme van allen die het systeem gebruiken. Over een training die
er in deze vorm en kwaliteit nog niet was. Of voor wedstrijden die verder
reiken dan de eigen clubmogelijkheden.
Wedstrijden tussen Oostenrijkse steden
Innsbruck en Wenen, of zoals de Duitse
steden Stuttgart of Essen vinden regel-
matig plaats. Of voor internationele
toernooien die zonder reisstress kunnen
plaatsvinden.
De zes MYWEBSPORT locaties BSA
Innsbruck, de Weense verenigingen
WBA en Union, in Stuttgart en in de pri-
véruimtes van de beide topspelers Mar-
tin Horn (Essen/D) en Andreas Efler
(Niederösterreich/A) kunnen aan elk
toernooi deelnemen. De interesse voor
de revolutionaire techniek reikt al ver
over de Europese grenzen. Tot aan
Zuid-Korea, Japan en Colombia.

Grote interesse in Nederland 
en België
Ook in Nederland is de interesse in de
Oostenrijkse uitvinding groot. Steeds
meer verenigingen, spelers, trainers en
functionarissen erkennen, dat MYWEB-

SPORT bij spel, training en ook bij wed-
strijden een revolutie kan zijn. Uitvinder
Jimmy Riml staat nauw in contact met
verschillende clubs en eind april zal een
grote delegatie naar Innsbruck reizen
om in Riml’s thuisclub het systeem gron-
dig te testen. De beoordeling in Belgie
is vrij gelijkaardig. Begin deze maand
bezocht Riml meerdere Belgische vere-
nigingen en topspelers. In de komende
weken zijn verdere intensieve gesprek-
ken gepland. Men is benieuwd, zoals
ook in Nederland waar de première ge-
vierd wordt en wie het innovatieve start-
voordeel krijgt bij aanschaf van het eer-
ste systeem.

Weekly High run is de 
koploper geworden
Over MYWEBSPORT worden al meer-
dere internationale toernooien afgewik-
keld. Onder andere de Team Challenge
waar over vier locaties 2550 euro ver-

deeld wordt. Nog hoger is het prijzen-
geld bij Weekly High run. Zo wordt al
vanaf het begin van deze toernooiserie
4000 euro verdeeld. Dat deze modus
de runner wordt, was al zichtbaar bij
de eerste ronde. Zo probeerden 24
deelnemers van de vijf aangegeven po-
sitieballen een zo hoog mogelijke serie
te spelen. Martin Horn is gefascineerd
van deze wekelijkse toernooivorm: „Bij
elk toernooi leer ik iedere keer weer iets
nieuws en het is absoluut fantastisch. Ik
kan onder wedstrijdomstandigheden
mijn taktische spelkennis uitstekend oe-
fenen.“

10.000 euro toernooi met de 
finale in Nederland
Jimmy Riml, de Oostenrijkse uitvinder
van deze trendsettende technologie,
denkt alweer aan een volgend toernooi
dat waarschijnlijk  voor veel opschud-
ding zal zorgen. „Zodra het eerste
systeem in Nederland geinstalleerd is,
wordt er een 10.000 euro toernooi uit-
geschreven, verraadt de Tiroler. Iedere
geregistreerde MYWEBSPORT speler
kan aan de voorronden die bij de MY-
WEBSPORT locaties gehouden worden
deelnemen. De finale zal in Nederland

plaatsvinden. Ik verwacht en hoop, dat
vele goede spelers deze gelegenheid
niet voorbij laten gaan“.

Hoe functioneert 
MYWEBSPORT?
De MYWEBSPORT technologie bestaat
uit een high-defenition camera, twee
precisielasers, multifunctionele afstand-
bediening, computer en beeldscherm.
Het hart is de geavanceerde software,
die Jimmy Riml in samenwerking met de
Tiroolse firma H&H Systems heeft ont-
wikkeld. 
Het systeem neemt de positie van de
ballen op de tafel op, slaat deze op en
stuurt dit bij een wedstrijd aan verschil-
lende plaatsen per internet door. Voor-
waarde voor het gebruik van deze vele
mogelijkheden is dus slechts een inter-
netverbinding. Zo kan men ook de da-
tabank benutten, waarin al ca. 2500
posities - natuurlijk met de daarbij be-
horende oplossingen en stoottechnische
toelichtingen - opgeslagen zijn. Ze zijn
op elk moment beschikbaar en de posi-
tie van de ballen wordt met behulp van
de precisielaser op de tafel geproject-
eerd.

Alle verdere informatie onder:
www.mywebsport.com

Kontakt: info@mywebsport.com
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Kader poule 1

Buiting Staalconstructie 
eindigt op tweede plaats 
Hanze Zonwering/De Ghesellen –
dT De Harmonie Groningen 6-2. In de-
ze topwedstrijd zorgde Jurgen Toorne-
man tegen Berend Erends voor de kort-
ste partij met 170-46 na zes beurten.
Zijn hoogste serie was 110. Jan Kief-
tenbeld bleef met honderdvijftig uit ne-
gen ook onder de tien pogingen. De
6-2 betekende de eerste nederlaag voor
de kampioen uit Groningen. Hanze
Zonwering/De Ghesellen – Buiting
Staalconstructie 4-4. Jurgen Toorneman
kreeg maar zeven kansen van Edwin
Zweers, die een reeks van honderdne-

gentig realiseerde. Marc Kamstra redde
het niet in de acht omlopen die hij van
Gijs van Hattum kreeg. Bert Evenhuis
Schilderwerken – Buiting Staalconstruc-
tie 6-2. Martin Boomkens 200 uit 7,
Jaap Spaargaren 120 uit 9 en Sietze
Jongsma 110 uit 9 kwamen sterk voor
de dag. Dimitris Gkotsopoulos redde
dankzij 20.00 moyenne de eer. Met 27
punten na 21 duels bezet Buiting Staal-
constructie de tweede plaats achter
dT De Harmonie Groningen en komt er
dus een vervolg in de strijd om de
Nederlandse titel.

Kader poule 2

Buiting Staalconstructie 2 verslaat Overkamp
Buiting Staalconstructie 2 – 't Centrum
’47 4-4. Robin Jonker versloeg Robert
Prakke met 330-164 na acht beurten.
De Pelikaan Zutphen – Overkamp 4-4.
De kortste partij was voor Wilfred
Schigt met honderdvijftig caramboles
na zeven pogingen. Bij de bezoekers
realiseerde Peter Heutinck 20.00 moy-
enne. Overkamp – Apeldoornse Boys
6-2. Rob Pot was de snelste met hon-
derdtachtig treffers na zes omlopen en
daar was een serie van 135 bij. Brian
ter Braak scoorde honderdzestig uit
acht en Peter Heutinck honderdzestig
uit negen. Apeldoornse Boys – JWB
Koerier/Zandweerd 7-1. Henk van

Tongeren zette Johan ten Hag met
120-12 (5) opzij. Buiting Staalcon-
structie 2 – Overkamp 6-2. In Deventer
gaf Brian ter Braak zijn visitekaartje af
met honderdzestig uit vier. Dat mocht
niet baten voor zijn team. Pavlos Kara-
beris bleef met honderdnegentig ca-
ramboles na zeven omlopen ook on-
der de tien beurten. Door deze neder-
laag besloot Overkamp uit Eibergen
de competitie op de vijfde positie en
mist daardoor de play-offs. De Poedel
werd met grote voorsprong kampioen
en wordt gevolgd door de Korenmolen
2, Pomerans 1928 en de Pelikaan
Zutphen.  

Kader poule 3

Moira blijft BIOS, De Veemarkt 
en Willemsen/Ons Huis voor 
In speelronde 20 verloor Kabelrups
.com/Kronenhuis met 2-6 van Billard-
café De Veemarkt. De twee partijen on-
der de tien beurten kwamen op naam
van de gasten Bart Siebelink en Bennie
van Raaij die hun respectievelijk 140 en
120 caramboles na acht pogingen bij
elkaar hadden. BIOS – De Markt/De
Vos Management 8-0. Bram Vonhof,
reeks van 111, wees Johan Schluter met
160-116 (9) terug. Zijn kopman Erik
van der Linden realiseerde een serie
van 124. De Markt/De Onderbouw –
De Korenmolen 6-2. Maarten Broers
gaf met tweehonderd uit zeven het goe-
de voorbeeld. Billardcafé De Veemarkt
– Willemsen    Bestratingen/Ons Huis 7-
1. In Doetinchem kwam de kortste partij
op naam van Ronald van Gooswilligen
via honderdzeventig punten na negen
omlopen. Zijn tegenstander William
Willemsen maakte een reeks van 123.
Zaal Verploegen – De Markt/De Onder-
bouw 2-6. Rein(der) Peters vertrok met
de winst na honderddertig caramboles
en zes pogingen. Zijn teamgenoot
Maarten Broers behaalde een moyenne
van 25.00. De Markt/De Vos Manage-
ment – Kabelrups.com/Kronenhuis 0-8.
Jan Tijdink bleek de snelste met hon-

derdveertig uit vijf. Herman Woeltjes
(230) en Jeroen van Alst (120) hoefden
maar zeven keer naar het biljart. Wil-
lemsen Bestratingen/Ons Huis – De
Markt/De Vos Onderbouw 7-1. Roy
Gierkink met 160 uit 6, William Wil-
lemsen via 210 uit 8 en Frank Ubbink
na 110 uit 9 waren in vorm in de slot-
week. Kabelrups.com/ Kronenhuis –
BIOS 6-2. Erik van der Linden redde de
eer met 280 treffes na zes omlopen.
Moira – Billardcafé De Veemarkt 6-2. In
dit titelduel hoefde Sven Nabuurs met
honderdzestig caramboles na acht
beurten de minste keren van zijn stoel.
André Meijer en Harry Rullman wonnen
ook, zodat het kampioenschap naar
Moira ging. Bart Siebelink redde de
eer. De Markt/De Onderbouw –
Carambole/All Stars 6-2. In Doesburg
bevestigde Maarten Broers zijn vorm
met tweehonderd punten na vijf pogin-
gen. Rein Peters produceerde honderd-
dertig uit negen. Als de balans na de
competitie wordt opgemaakt, eindigt
BIOS als tweede en wordt gevolgd door
Billardcafé De Veemarkt en Willemsen
Bestratingen/Ons Huis. Kabelrups.com/
Ons Huis viel op de vijfde positie net
buiten de prijzen.  

Kader poule 4

Slechts één competitienederlaag
BC Maarland/Arrows Dakservice
Halfweg – BC Tegelen 7-1. Piet Volle-
berg zorgde in eigen huis met hon-
derdzeventig caramboles na zes beur-
ten voor de kortste partij. Herman
Robins had negen pogingen nodig.
Ames/Optiek van Gool/De Peel –
Maarland/Arrows Dakservice 2-6. In
Deurne waren John van Glabbeeck met
180 uit 6 en Maurice Sangen met 190
uit 7 de besten van iedereen namens
de kampioensformatie uit Eijsden. 't
Zwaantje – VOP/DWH 6-2. In café-
zaal Groentjes te Rijkevoort finishte
Theo Derks na zeven omlopen en hon-
derdvijftig punten. Bij de gasten reali-
seerde Guido Kauffeld honderdnegen-
tig uit negen. BouwCenter Van Hoppe
– Ames/Van Esch Biljarts/De Peel 5-3.
De enige partij onder de tien beurten
kwam met honderddertig treffers na ne-
gen pogingen op naam van bezoeker
Noud Janssen. Ames/Van Esch Bil-
jarts/De Peel – Halfweg 6-2. Ook nu
was Janssen de beste in sportcentrum
Ames gezien zijn honderddertig treffers
na zeven pogingen. BC Tegelen –
't Zwaantje 3-5. Harrie van den Boo-

gaard en Sjef Jansen deelden de buit
middels 220-230 (8). Theo Derks
scoorde een reeks van 121. Op de
Klos – Ames/Optiek van Gool/De Peel
5-3. Van Asten maakte in de tweede
omloop een serie van 107 en zag deze
door Wiel Wolters met een reeks van
98 worden beantwoord. Ze hielden el-
kaar na slechts vier beurten met 170-
130 in balans. Teun Wolters won na
evenveel beurten met een totaal van
110. Jos Verberne was de enige bij de
gasten die twee punten meenam na
honderdtien uit negen. Ames/Optiek
van Gool/De Peel – VOP/DWH 4-4.
Piet van Rengs haalde uit met een to-
taal van honderdtwintig na vijf beurten.
Winst was er na negen pogingen voor
Thieu Vinken en Leon Elbers. 't Zwaan-
tje – Ames/Van Esch Biljarts/De Peel 2-
6. Noud Janssen gaf het goede voor-
beeld na honderddertig caramboles en
acht pogingen. 't Kempke Layani/v.d.
Lee – BC Tegelen 2-6. Harrie van den
Boogaard en Sjeng Burhenne waren
beiden na negen beurten succesvol na
respectievelijk 220 en 210 treffers.

Kader poule 7
Remise BCO/Van der Luyt Selfstorage en Padoc
't Groene Hart – BCO/Van der Luyt
Selfstorage 6-2. De kortste partij was
met honderdveertig uit zes voor Mike
Nijman. Ian van Krieken verloor met
140-240 na zeven pogingen van Paul
Witteman, die serie van 126 maakte.
BCO/Van der Luyt Selfstorage –
Carambole/Ridder Kassa 5-3. Paul
Witteman bleef met 240 uit 9 als enige
onder de tien omlopen. Padoc –
't Groene Hart 6-2. De eerste en tevens
laatste overwinning van het seizoen
kwam tot stand na zeges van Tommie
van Dopperen, Hennie Overbeek en

Bas van der Wilt. BCO/Van der Luyt
Selfstorage – Padoc 4-4. Paul Witte-
man, alweer hij, verzamelde de twee-
honderdveertig treffers na zeven po-
gingen en dat leverde een moyenne
van 34.28 en serie van 112 op. Bij de
gasten stond Bas van der Wilt met hon-
derdtien uit eveneens zeven ook win-
nend aan de finish. Kampioen werd
HWA Alblasserdam, dat Carambo-
le/Ridder Kassa één punt voorbleef.
BCO/Van der Luyt Selfstorage eindig-
de als zesde en Padoc bezette als num-
mer acht de laatste positie.    

Eerste divisie topteam

Osdorp-V-Catering.nl kampioen

Speelronde 10
Dekkers Biljarts Rosmalen verloor met 0-
6 en 1-5 van De Graafschap Biljarts 2.
MCR Metaalconservering klopte Topte-
am Macrogenix in de eerste ontmoeting
met 4-2. De tweede confrontatie eindig-
de in 3-3 gelijk. Osdorp V-Catering.nl
opende tegen Topteam De Veemarkt
eveneens met 4-2 om vervolgens gelijk
te spelen. Germ Bot zag Johan Devos
bij het kader in vier en drie beurten win-
nen. Reedijk Banden/Wellse Vaert
opende met een 4-2 winst op De Haze-
laar Rosmalen en verloor vervolgens
met 0-6.

Speelronde 11
Binnenmars Horeca Groep/Zandweerd
verloor eerst met 2-4 van Dekkers Bil-
jarts Rosmalen, om vervolgens met 4-2
te winnen. De Hazelaar Rosmalen
kreeg twee keer met 0-6 uitgemeten van
Osdorp-V-Caterong.nl. Topteam Macro-
genix vond de eerste 4-2 winst op HWA
Alblasserdam niet voldoende en strafte
de gasten vervolgens met 6-0 af. Ro-
land Filippo speelde met 175 uit 4 een
kadergemiddelde van 43.75. De Vee-
markt en MCR Metaalconservering
kwamen tot 2-4 en 4-2. Boudewijn Alink
speelde voor De Veemarkt zijn partij li-
bre van 250 caramboles in twee beur-
ten uit.

Speelronde 12
Hektisch Biljartschool ontving Topteam
Macrogenix, het werd 0-6 en 4-2.
Dekkers Biljarts Rosmalen won twee
keer met 4-2 van Zaal Verploegen.
Sven Nabuurs maakte bij het libre een
serie van 238. HWA Alblasserdam
kreeg tegen Topteam De Veemarkt zo-
wel in de eerste als in de tweede ont-
moeting met 0-6 om de oren. Osdorp-
V-Catering.nl stelde door de 4-2 en de
6-0 overwinningen op Reedijk Ban-
den/Wellse Vaert het kampioenschap
veilig. MCR Metaalconservering
moest met 2-4 en 0-6 twee keer verlies
incasseren tegen De Hazelaar Rosma-
len.

Speelronde 13
De Hazelaar Rosmalen won met 6-0 en
4-2 van HWA Alblasserdam. In Steen-
bergen was er voor Reedijk Ban-
den/Wellse Vaert een 4-2 winst en 2-4
verlies tegen MCR Metaalconservering.
Ludo Kools beëindigde het libre twee
keer in drie beurten. Topteam De Vee-
markt wist beide confrontaties met Hek-
tisch Biljartschool met 4-2 te winnen. In
de tweede ontmoeting tekende Uwe
Klein voor een bandstootgemiddelde
van 15.00. Topteam Macrogenix
bracht Dekkers Biljarts Rosmalen twee
keer met 4-2 ten val.

Osdorp-V-Catering.nl
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DE DISTEL BILJARTS
DEALER VAN:                           EN

Graag verwelkomen wij u in onze nieuwe 500 m2 grote showroom. 
Altijd een ruim assortiment aan nieuwe en 2e hands biljarts en pooltafels op voorraad.               

Ook voor biljartkeuen en biljartartikelen bent u bij ons aan het goede adres.
Tevens zijn wij gespecialiseerd in onderhoud van keuen en biljarttafels.

Ook verkopen wij tafeltennistafels, tafelvoetbaltafels, fitnessapparaten en airhockeytafels.

Voor ons complete assortiment 
verwijzen wij u graag naar onze 

website: www.dedistelbiljarts.nl

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal 

T 0165 820 997

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag 13:00 t/m 17:00 uur

Zaterdag 13:00 t/m 16:00 uur
Mocht u binnen deze winkeltijden 

niet kunnen, kunt u altijd op afspraak 
langs komen.
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