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De beste producten onder één dak
De Belgische IWAN SIMONIS NV, werelwijd marktleider in de sector van
de biljartlakens, heeft het genoegen u de overname aan te kondigen van de
Belgische SALUC NV, wereldleider in de productie van ARAMITH-biljartballen.
Deze complementaire producten van Belgische makelij zijn geliefd bij zowel
professionele biljartspelers als bij amateurs en zijn over de hele wereld gehomo-
logeerd door de meeste federaties en organisatoren van kampioenschappen en
toernooien. Dankzij de samenvoeging van IWAN SIMONIS-biljartlakens en
ARAMITH-biljartballen kunnen we deze twee vermaarde producten van top-
kwaliteit nog beter internationaal promoten.
SIMONIS: Sinds 1680 - De meest gespecialiseerde producent van biljartlakens.
ARAMITH: Sinds 1923 - Producent van de technisch meest volmaakte biljart-
ballen uit echte fenolhars.

Van 22 t/m 24 juni staat biljartend Nederland weer in het teken van de Si-
monis Biljartlakens Landsfinale. Tijdens dit megabiljartfestijn zullen de ge-
westelijke teamkampioenen en de kampioenen uit de tweede, derde en
vierde divisie driebanden uit gaan maken wie zich het komende seizoen
kampioen van Nederland mag noemen.
In Sportcomplex Merwestein aan het
Merweplein 1 te Nieuwegein zullen ver-
deeld over drie dagen totaal 516 wed-
strijden worden gespeeld. Hiervoor zijn
24 kleine tafels, vier matchtafels en één
matchtafel voor artistiek beschikbaar.

Dagelijks zijn er 56 arbiters in touw om
de partijen in goede banen te leiden.
Voor vrijdag 22 juni staat de opening
om 9.15 uur op de agenda, waarna de 

Vervolg op pagina 4

Touché B1 uit ’t Fabeltje te Oss
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Snel & goedkoop al uw biljart benodigdheden? Eenvoudig on-line of deskundig in de winkel, natuurlijk bij...

www.championshop.nl
Evert Hulleman Koninklijk onderscheiden

Op vrijdag 27 april 2012 kreeg Evert
Hulleman, Erelid en bestuurslid van KNBB
vereniging Carambole door burge-
meester H.C.P. Noten van de gemeente
Dalfsen een Koninklijke Onderscheiding
uitgereikt. De 64-jarige Hulleman werd
voor de vele verdiensten die hij voor de
maatschappij en de biljartsport heeft ge-
realiseerd benoemd tot Lid in de orde van
Oranje Nassau. Hieronder een beknopte

samenvatting van de
activiteiten die de
Nieuw-Leusdenaar
achter zijn naam
heeft staan:  
• 1968 – 1990;

Diverse bestuurs-
functies, lid organi-
satiecomité en
wedstrijdleider bil-
jartvereniging De
Lichtmis

• 1977 – 1991;
Voorzitter KNBB,
district Zwolle e.o. 

• 1982; Lid Werk-
groep 350-jarig
bestaan van de
gemeente Nieuw-
leusen

• 1982 – 1985; Medeoprichter en
voorzitter stichting Midzomeravond-
festival 

• 1994 – 2003; Voorzitter KNBB
Gewest Noord-Oost Nederland 

• 1995; Lid plaatselijke organisatie
Welcome Again Veterans 

• 1997 – heden; Bestuurslid KNBB
Vereniging Carambole en bestuurs-
commissie.

Uit handen van burgemeester Noten mocht Evert Hulleman
de onderscheiding in ontvangst nemen. 
Foto: Marcel van Saltbommel, www.fotobommel.nl

Driebanden groot 1e klasse

John Schollink prolongeert 
Nederlandse titel overtuigend

Heuvel geklopt door
Wil Janssen, die een
serie van tien maak-
te. Hoefnagels zette
Nicky van Venrooy
opzij. In de vijfde
sessie speelden Wil-
jan van den Heuvel
en Bert Hoefnagels
gelijk. John Schollink
kwam toen alleen
aan de leiding want
hij maakte geen fout

tegen Rob Mans. Met een moyenne van
1.346 zette de titelverdediger de kortste
partij in de boeken. De beslissing viel al
in de voorlaatste sessie. Schollink ver-
sloeg Van den Heuvel via 35-21 na 29
beurten. Op de andere matchtafel reali-
seerde Bert Hoefnagels tegen Rob
Mans met elf de hoogste serie van het
toernooi en kwam daarmee in de ne-
gende omloop op een 22-2 voor-
sprong. De speler van De Wellse Vaert
viel echter stil en Mans profiteerde
middels 35-32 (32) winst. Door dit re-
sultaat kon John Schollink al zijn feestje
vieren. In de slotronde bleef Schollink
door een remise tegen Hoefnagels
ongeslagen. Van den Heuvel versloeg
Esvelt waardoor Wil Janssen net naast
het erepodium eindigde. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. John Schollink Carambole 12 1.108 7
2. Bert Hoefnagels De Wellse Vaert 9 0.971 11
3. Wiljan van den Heuvel De Zwaantjes ’82 9 0.906 7
4. Wil Janssen De Oude Molen 9 0.830 10
5. Rob Mans BC Tegelen 6 0.905 7
6. Gert-Jan Esvelt DVS 5 0.829 7
7. Nicky van Venrooy Touché 4 0.828 5
8. Jildo Keur De Friesche Club 2 0.802 8

Foto: Emile van Steenis, www.historischuitslagenarchief.nl

Bandstoten groot eerste klasse

George Kenter van invaller naar 
Nederlands kampioen in Mariënberg

Na zes  ronden waren er nog drie spe-
lers over die gingen strijden om de gou-
den plak. Lijstaanvoerder Martien van
den Tillaart had negen punten en 5.35.
George Kenter stond op acht punten en
5.56. Gert-Jan Veldhuizen volgde met
zeven punten en 6.40. In de slotronde
mocht Wiel van Gemert het opnemen
tegen Martien van den Tillaart. Na ne-
gen beurten was het Van Gemert die
met 100-57 aan het langste eind trok en
met een algemeen moyenne van 8.23
promoveerde hij naar de ereklasse in
deze spelsoort. Op biljart twee ging de
strijd onvermoeid door tussen George
Kenter en Gert-Jan Veldhuizen. Het be-
gin verliep erg stroef om maar geen ca-
deautjes weg te geven aan de tegen-
stander. Aan het einde van de partij

had Kenter de zenu-
wen iets beter in be-
dwang en versloeg
Veldhuizen met een
serie van 27 via
100-94 (21). In dit
NK werd door Geor-
ge Kenter en Wiel
van Gemert de
hoogste serie be-
haald van 63. Gert-
Jan Veldhuizen had
de kortste partij van
drie beurten.
De afgevaardigde
van de KNBB Gerrit
van der Put kwam

zwaar beladen met medailles het bil-
jartcentrum binnenlopen om te genieten
van de zeer mooie partijen die er deze
zondag gebiljart werden. De kampioen
bedankte vereniging Den Mariënberger
voor de perfecte organisatie en de ge-
zellige sfeer onderling met de spelers.
Tekst en foto met dank aan Eric Binnen-
mars. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. George Kenter Sport 10 5.41 63
2. Martien van den Tillaart Wapen van Liempde 9 5.43 57
3. Wiel van Gemert Reuver '03 8 8.23 63
4. Gert-Jan Veldhuizen Carambole 7 5.97 41
5. Herold Slettenaar Woezik 7 4.95 31
6. Ludo Kools Wellse Vaert 7 4.81 22
7. Gert van Beek Almere '83 6 5.02 45
8. Robert van Stevendaal Den Ouden Arend 2 4.73 42

Foto: Theun Veldhuizen, www.tanteannie.nl

In huize Vijverberg te Almelo

Editie 10 van Roché
Vijverbergbokaal
Het driebandentoernooi bij Erik Vijver-
berg thuis om de Roché Vijverbergbo-
kaal wordt voor de tiende keer gehou-
den. Poulewedstrijden van 14 tot en met
16 juni en 28 plus 29 juni. Op zater-
dag 30 juni zijn de finales met de be-
ruchte BBQ er direct achter aan. Bij de
deelnemers van dit jaar zijn o.a. Jef Phi-
lipoom, Rob Lamboo, Herman van Daa-
len en Rob Scholtes. Als speciale gast
speelt dit jaar zoontje en naamgever
van het toernooi zelf ook voor de eerste
keer mee.

Na drie ronden waren John Schollink
en Wiljan van den Heuvel nog zonder
puntverlies tijdens het NK driebanden
groot eerste klasse. In La Plaza te
Hoensbroek stond Bert Hoefnagels der-
de met één punt achterstand. Halverwe-
ge het toernooi speelde Schollink remise
tegen Gert-Jan Esvelt en werd Van den

Bandstoten op 13 juni en driebanden op 14 juni

NK dagcompetitie in Hoogeveen
Op woensdag 13 juni wordt het NK
bandstoten dagcompetitie georgani-
seerd in biljartcentrum L‘Acquit aan
Terpweg 2 te Hoogeveen. Een dag later
vindt het NK dagcompetitie driebanden
in hetzelfde lokaal plaats. Aanvang bei-
de dagen 9.00 uur. 

Bandstoten 1e klasse Woonplaats Gem Car
1. T. van de Zwaag Gasselte 2.80 70
2. B. Deegens Borculo 2.62 65
3. D. Wayboer Steenwijk 2.50 65
4. A. Nijman Apeldoorn 2.30 60

Bandstoten 2e klasse
1. W. Bakker Stadskanaal 2.27 60
2. R. ten Dolle Ruurlo 1.90 50
3. R. Jager Kampen 1.87 50
4. H. Muller Apeldoorn 1.40 35

Bandstoten 3e klasse
1. A. van de Veen Stadskanaal 1.09 30
2. A. Derksen Didam 1.03 30
3. K. Nijboer Musselkanaal 0.86 25
4. B. Maaijer Apeldoorn 0.84 25
Driebanden 1e klasse
1. F. Meulensteen Amersfoort 0.822 36
2. K. Wemmenhove Coevorden 0.701 32
3. F. Frunt Schijndel 0.595 24
4. H. van Capel Ter Aar 0.576 24
Driebanden 2e klasse
1. C. Kalkman Poortugaal 0.536 24
2. B. Ubink Ter Aar 0.500 24
3. P. de Haan Hoogeveen 0.431 18
4. T. van Beekveld Heeswijk-D 0.426 18
Driebanden 3e klasse
1. T. Kost Zwartsluis 0.390 16
2. A. Mulder Katwijk aan Zee 0.358 16
3. L. van Zoggel Rosmalen 0.348 14
4. T. van der Nes Alphen a.d. Rijn 0.302 14

Alle inschrijfgerechtigde spelers 
voor nationale voorwedstrijden
seizoen 2012-2013 kunnen zich
tot 15 juni 24.00 uur inschrijven

via www.knbb-pk.nl/aanmelden.php
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NK 4e klasse banstoten in Bergen op Zoom

Titel Bas van der Wilt na zinderend slot
Nadat Bas van der Wilt in de tweede
ronde door Fons van Brakel op een
nederlaag was getrakteerd, kon hij
zich geen fout meer veroorloven.
Edwin Tieman bleef tot ronde vijf onge-
slagen, maar moest toen Robert Prent
voor laten gaan. In de finalepartij dus
een confrontatie tussen Van der Wilt en
Tieman, beiden met tien punten. Edwin
Tieman was met een veel beter ge-
middelde in het voordeel en zou al met
remise op het bovenste schavot belan-
den. Bas van der Wilt had duidelijk an-
dere plannen en wist na een achttien
beurten durende zinderende partij met
55-52 winnend af te sluiten. De titel
was voor de biljarter uit Waddinxveen

een feit. Fons van Brakel speelde de
hoogste serie van 25 bij elkaar. Zowel
Robert Prent als Edwin Tieman wisten
een partij in dertien beurten te winnen.
Plaatselijke favoriet Cees Hopmans
(70 jaar) werd achtste.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy Hs
1. Bas van der Wilt Centrum 12 2.67 16
2. Edwin Tieman BCA 10 3.10 14
3. Jac Janssen De Zwaan 8 2.25 15
4. Robert Prent Steenwijk 7 2.33 14
5. Fons van Brakel Almere ‘83 6 2.27 25
6. Milco Habets Sibbe ‘63 6 1.76 11
7. Cees Suurmond Onder Ons 5 1.96 14
8. Cees Hopmans Bellevue 2 1.51 11

Districtsfinale Den Bosch in de B1 klasse

’t Zuid pakt titel in Het Wapen van
Eerschot te Sint-Oedenrode 

Vlnr: Toon van de Ven, Tim Bax, Tonnie van Veghel en Marcel Verhoeven. 
Foto: www.hetwapenvaneerschot.nl  

Met de teams ’t Zuid, Hooghuys/Toelen
& Partners 2 en Overberg werd in Het
Wapen van Eerschot gestreden om de
districtstitel ’s-Hertogenbosch in de B1
klasse. In een nek-aan-nekrace versloeg
’t Zuid uit Schijndel de formatie van
Hooghuys/Toelen & Partners 2 met 27-
26. In de kortste partij trok Tonnie van
Veghel met 39-39 na 37 beurten aan
het langste eind tegen Rob Verbruggen,
die nog zes treffers te gaan had. Marcel
Verhoeven bleef aan de goede kant van
de score, terwijl Toon van de Ven onder-
uit ging. Hooghuys/Toelen & Partners 2
zette Overberg met 30-27 opzij. Harry
Arts realiseerde met 1.027 het hoogste
moyenne. Overberg trok met 23-29
aan het kortste eind tegen ’t Zuid. Mar-
cel Verhoeven en Tim Bakx waren in
Sint-Oedenrode succesvol. Ondanks het

feit dat ’t Zuid twee keer had gewon-
nen, eindigde de formatie toch gelijk
met Hooghuys/Toelen & Partners. Beide
kwamen tot 56 punten. In percentage
bleek ’t Zuid met 94.95 echter net iets
beter dan de 94.25 van Hooghuys/Toe-
len & Partners 2. 
Vereniging Pnt %
1. ’t Zuid 56 94.95
2. Hooghuys/Toelen & Partners 2 56 94.25
3. Overberg 50 87.07  

Eerste talentendagen 
in Hattem en Rosmalen

In Rosmalen waren er zestien deelnemers

Voor het eerst in de geschiedenis is er
op zaterdag 28 april een nationale ta-
lentendag georganiseerd. Dit gebeurde
zowel bij De Hazelaar in Rosmalen als
bij DOS in Hattem. Ondanks, dat deze
talentendag gelijk viel met de finale
Landscompetitie jeugd in Zuid-Neder-
land waren er in Rosmalen toch nog
zestien aanmeldingen. In Hattem had
men, mogelijk door aanvang van de va-
kantie, vier deelnemers. Demi Pattiruhu,
Guido Kauffeld, Sam van Etten en Ferry
Jong van de kernploeg waren in Ros-
malen aanwezig om een onderling toer-
nooi te spelen en zo te laten zien wat
het effect kan zijn van veel trainen en
doorzettingsvermogen.
De talenten in Rosmalen zijn beoor-
deeld door de bondstrainer, Patrick
Niessen en assistent bondstrainers Frans
van Hoeij, Ad Klijn en door de kersver-
se assistent bondstrainer Leo Koomen.

In Hattem waren de assistent bondstrai-
ners René van Hinthum en Henri Tille-
man aanwezig. Voor Henri Tilleman en
Leo Koomen was dit hun eerste optre-
den als assistent bondstrainer. Zij gaven
na afloop aan heel veel geleerd te heb-
ben van de “oude rotten” in het vak. De
resultaten van de beoordelingen zijn
nog niet bekend gemaakt, maar er is
wel een aantal zeer getalenteerde spe-
lers gesignaleerd die de trainers zeker
in de gaten willen houden. De spelers
die niet in de gelegenheid waren i.v.m.
gewestelijke finale of vakantie, krijgen
op een andere datum de gelegenheid
om hun talenten te tonen. De datum
hiervoor is nog niet bekend.

Finale dertiende Mart van der Heijden
arbiterstoernooi in Rosmalen
Het door de inmiddels overleden Mart
van der Heijden opgerichte arbiter-
stoernooi wordt dit jaar voor de der-
tiende keer gespeeld. Deelname aan
het al enkele jaren eerder, als eerbe-
toon aan Mart, omgedoopte MvdH-
toernooi  is mogelijk voor club, district
of hogere arbiters. Dit jaar zijn er 183
inschrijvingen door 106 arbiters, die
door het hele land in poules voorwed-
strijden hebben gespeeld in vijf spels-
oorten. Voor de finale treden in het
weekeinde van 6, 7 en 8 juli in Sport-
foyer de Hazelaar te Rosmalen 40 ar-
biters aan in de spelsoorten libre,
bandstoten, kader, driebanden klein
en driebanden groot. In de voorgaan-

de edities is gebleken dat in de finale
wel wordt gestreden om de winst,
maar dat de gezelligheid en weder-
zijdse kennismaking of weerzien nog
belangrijker is. De eindstrijd werd de
eerste paar jaar gespeeld op sport-
park de Lemelvelden in Hapert  en is
daarna voor drie jaar verhuisd naar
biljartcentrum ’t Pumpke in Ravenstein.
Vanaf de tiende editie beleeft men in
Rosmalen geweldig gezellige finale-
weekeinden. De uitbaters Marco en
Frank hebben afgelopen jaar hun zaak
uitgebreid en voorzien van o.a. airco
en men kan gebruik maken van vijf
kleine en vier grote tafels. Het belooft
dus weer een geweldig weekeinde te
worden, waarbij de deelnemers tegen
een schappelijk tarief kunnen over-
nachten in het nabij gelegen Van de
Valk hotel Nuland.  
Dit herboren toernooi kwam tot stand
door Hans Berkhout die als voorzitter
van de groep de spin in het web is,
Betty van Dijk die de penningen be-
waakt en Paula Boers die veel tijd
heeft besteed aan het plannen van de
poules voorwedstrijden in het hele
land. Arbiters, die niet hebben inschre-
ven, kunnen het best een dagje de
sfeer komen proeven op 6, 7 en 8 juli. 
Het verlangen naar volgend jaar mee-
doen is dan haast gegarandeerd. Voor
inlichtingen kan men terecht bij Peter
Boers op e-mail paulab@hetnet.nl.
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wedstrijden aanvangen voor de recrean-
ten, C3 en vierde divisie driebanden. Za-
terdag 23 juni is het na de opening van
9.15 uur de beurt aan de B1, B2, C1 en
kader, evenals de tweede en derde divi-
sie driebanden. Op de laatste dag, zon-
dag 24 juni treden naast de dames, de
C2 en de teams in de A klasse aan. Op
vrijdag en zondag zal de huldiging om
18.30 uur plaatsvinden, op zaterdag
wordt dat 20.00 uur. In een aparte aan-
grenzende ruimte worden doorlopend
demonstaties artistiek gegeven.

Biljartclinics in Scheldemond College Vlissingen schot in de roos

“De jeugd kent onze biljartsport
helaas niet”

Overweldigende belangstelling in de aula van het Scheldemond college te 
Vlissingen

Om de jeugd kennis te laten maken met
de biljartsport heeft de Stichting Drie-
bandenpromotie Zeeland een biljart la-
ten plaatsen in de aula van het Schelde-
mond college te Vlissingen. De twee bil-
jartclinics die Raymond Ceulemans en
Glenn Hofman met medewerking van
Jean-Paul de Bruijn daar op 9 mei heb-
ben gegeven bleken een schot in de
roos. Menig eredivisieteam moet tijdens
thuiswedstrijden met aanzienlijk  minder
belangstelling genoegen nemen. De
jeugdspelers Joey de Kok uit Lewedorp
en Michael Vink uit Groede waren aan-
wezig om aan te tonen dat door de
jeugd goede resultaten kunnen worden
behaald. 
In samenspraak met de schoolleiding is
het biljart daar de gehele maand blij-
ven staan. In die periode waren Jo Al-
leijn, Sjaak Westdorp en Jaap Labrujere
om beurten aanwezig om leerlingen te
begeleiden en aanwijzingen te geven.
“Ik dacht werkelijk eerst hier komt niets
van, want de eerste opmerking die wij
kregen was waar zijn de gaten? De
meeste leerlingen hadden nog nooit een
biljart zonder gaten gezien. Maar het
ongelooflijke is geschied, de belangstel-
ling was overweldigend. Dagelijks wa-
ren er 20 á 30 leerlingen aan de bil-

jarttafel. Het is hartverwarmend om te
zien hoe de jeugd plezier beleeft met
het carambole biljarten. Meestal ston-
den er al leerlingen te wachten tot de
biljartmeneer verscheen. Het enthousi-
asme is zo aanstekelijk dat wij met veel
plezier weer naar school gingen. Voor
mij is duidelijk dat de biljartsport bij de
jeugd wel degelijk kan leven mits deze
jeugd op een goede wijze kennis maakt
met onze mooie sport. De jeugd kent
onze biljartsport helaas niet. Wij moe-
ten daar als KNBB dus zeker werk van
gaan maken” Aldus een enthousiaste
Jaap Labrujere. Lof had de voorzitter
van de KNBB Vereniging Carambole
ook voor de directeur van het college
de heer Fagg en de overige leraren,
want ook zij straalden enthousiasme uit
en speelden soms ook een partijtje mee.
Vanuit de jeugd is er vraag naar een
vervolg, waar VEGABV uit Oost-Sou-
burg, die vier tafels ter beschikking
heeft, gehoor aan gaat geven. Voorzit-
ter Meerten Dallinga van de organise-
rende stichting is niet minder in zijn nop-
jes met deze overweldigende belang-
stelling. “We gaan hier zeker mee door
en zijn na de vakantie graag te gast bij
andere onderwijsinstellingen” was zijn
reactie.

Programma Simonis Biljartlaken Landsfinale 2012
Klasse A zondag 22 juni

Team District
DBA Maastricht en omstreken
DVO West-Friesland
BV Rosmalen 's Hertogenbosch
OBKlub 1970 Twente

Klasse B1 poule 1 
zaterdag 23 juni
De Eekhoorn Midden-Brabant
’t Fort Veen- en Rijnstreek
Touche Oss
De Viersprong Noord-Oost Overijssel

Klasse B1 poule 2 
zaterdag 23 juni
De Oase Zuid-Limburg
Club Rio Deux Den Haag
Betty Boop Het Sticht
B.V.V. '75 Berkel en Slinge

Klasse B2 poule 1 
zaterdag 23 juni
Steeds Vooruit Midden-Brabant
W. v. Landsmeer Zaanstreek-Waterl.
Pop. Trefpunt 's Hertogenbosch
D'oale Delle Noord-Oost Overijssel

Klasse B2 poule 2 
zaterdag 23 juni
Heer Biljartclub Maastricht en omstreken 

De Plas Veen- en Rijnstreek
Krijt Op Tijd Eem- en Flevoland
Pelikaan Deventer Stedendriehoek e.o.

Klasse C1 poule 1 
zaterdag 23 juni
Boulevard West-Brabant
De Plas Veen- en Rijnstreek
Touche Oss
KBC 1911 Zwolle en omstreken

Klasse C1 poule 2 
zaterdag 23 juni
De Koikarpers Kempenland
B.V. 't Spatje Dordrecht
B.V. '75 Eem- en Flevoland
B.V. De Keu Doetinchem en omstreken

Klasse C2 poule 1 
zondag 24 juni
F.F.C. De Kroon West-Brabant
ROAC 79 Veen- en Rijnstreek
B.B.B. Oss
De Pomerans Zwolle en Omstreken

Klasse C2 poule 2 
zondag 24 juni
B.C. Keer Maastricht en omstreken
Sp. Door Spel Noord-West Nederland
BV De Taveerne Betuwe-Veenendaal
B.C.A. Twente

Klasse C2 poule 3 
zondag 24 juni

VEGABV Delta Zuid-West
De Pepersteeg Veen- en Rijnstreek
Rio-Bar 's Hertogenbosch
De Trefkoele Zwolle en omstreken

Klasse C2 poule 4 
zondag 24 juni
Paesjsjtal Zuid-Limburg
CIOS West-Friesland
ABC Rembrandt Amsterdam
B.C.A. Twente

Klasse C3 poule 1 
vrijdag 22 juni
De Vierlinden Delta Zuid-West
Onder Ons '67 Duinstreek
Heideroosje Nijmegen
Hoogenweg Noord-Oost Overijssel

Klasse C3 poule 2 
vrijdag 22 juni
De KraanvogelKempenland
De Pui Dordrecht
Texsaloon Eem- en Flevoland
't Centrum Doetinchem en Omstreken

Klasse C3 poule 3 
vrijdag 22 juni
Steenbergen West-Brabant
BV Stolwijk Midden-Holland
Rembrandt Veluwezoom
Veenlust Noord-Oost Overijssel

Klasse C3 poule 4 
vrijdag 22 juni
Onder Ons Zuid-Limburg
The Outsider Dordrecht
De Buitenweg Betuwe-Veenendaal
BV 't Heukske Berkel en Slinge

Dames poule 1 
zondag 24 juni
’t Dobbertje West-Brabant
Turnlust Noord-West Nederland
Moira Nijmegen
District Zwolle Zwolle en omstreken

Dames poule 2 
zondag 24 juni
Los Band Maastricht en omstreken
De Plas Veen- en Rijnstreek

Team Utrecht District Utrecht
N-O OverijsselNoord-Oost Overijssel

Recreanten poule 1 
vrijdag 22 juni
Den Bolder Midden-Brabant
BCCD Den Haag
Krijt Op Tijd 's Hertogenbosch
OBV Groningen-Drenthe

Recreanten poule 2 
vrijdag 22 juni

O.B.V. Delta Zuid-West
Bollenstreek Duinstreek
Gooi en Vechtstr.Het Sticht
Zwolle en Omstr.Zwolle en Omstreken

Tweede divisie driebanden
groot zaterdag 23 juni
Hultermans Dongen
Business & FunDelft

Derde divisie driebanden
groot zaterdag 23 juni
De Haven 1 Hengelo
HCR Prinsen 2 Haarlo
’t Ivoor Boxtel
De Zwaan Bakel

Vierde divisie driebanden
groot vrijdag 22 juni
Rietlander Spijkenisse
Bierwinkeltje Sas van Gent
Nog niet bekend
Nog niet bekend

Euro-Tour poolbiljart

Oostenrijk Open prooi 
voor Nikos Ekonomopoulos
In St. Johann legde de Griek Nikos
Ekonomopoulos beslag op de eerste
plaats tijdens de Dynamic Austria Open.
Hij versloeg in de finale Wojciech
Szewczyk met 9-4 en verdiende daar-
mee 3.400 euro. Het was een opval-
lend toernooi want in de kwartfinales
stonden acht verschillende landen. In de
halve eindstrijd waren drie van de vier
deelnemers nog nooit zover doorge-
drongen. De twee finalisten behoorden
daar ook bij. Niels Feijen bleek de
beste Nederlander maar werd bij de
laatste acht via 2-9 uitgeschakeld door
Marcus Chamat. Chamat eindigde het
toernooi als derde. Nick van den Berg
ging bij de laatste zestien met 6-9
onderuit tegen Bruno Muratore. Hij
staat als enige landgenoot in de top tien
van de Euro-Tour rankings. Met 2190
punten deelt Van den Berg de tweede
plek met Darren Appleton. De Zwitser
Dimitri Jungo voert met 2235 punten de
ranglijst aan. Foto: EPBF/AMM 
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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

De Vriendschap 3 uit Wagenberg
weer kampioen 

De kampioenen, v.l.n.r.: Koos van Vugt, Cees de Ridder, Cor Cas, 
Louis van Tetering, Henk van Meer en Peter van Oosterhout. Erica en John Prins,
uitbaters van de Ruif als trouwe supporters eveneens op deze foto.
Biljartteam de Vriendschap 3 uit
Wagenberg is voor het derde opeen-
volgende jaar kampioen geworden in
de tweede klasse libre van de West
Brabantse Biljart Regio van de NBF.
Het team bestaande uit de spelers Koos
van Vugt, Peter van Oosterhout, Henk
van Meer, Cor Cas, Louis van Tetering
en Cees de Ridder moest uit de laatste
wedstrijd uit tegen DZD in Zevenber-
gen zestien punten behalen om zich
kampioen te mogen noemen. Al aan
het begin van de competitie had de
Vriendschap zich gemengd in de strijd

om de bovenste plaats. In één van de
laatste wedstrijden werd met 35-27.82
gewonnen van de directe concurrent
Vredeshof uit Roosendaal. Gesterkt
door dit goede resultaat togen zij naar
Zevenbergen om de strijd aan te bin-
den tegen DZD. De Vriendschap trok
daar met een overtuigende zege van
33.43- 26.50 het kampioenschap ruim-
schoots naar zich toe. Door dit resultaat
mogen zij op 10 juni a.s. naar het
algemeen teamkampioenschap libre
2e klas van de Nederlandse Biljart
Federatie.

2e klasse bandstoten NBF Waalwijk/Kaatsheuvel

Dick van Haren kampioen 
bij De Molenvliet

Dick van Haren is bij café De Molenvliet
in Waalwijk kampioen geworden in de
tweede klasse bandstoten van de NBF
regio Waalwijk/Kaatsheuvel. De biljar-
ter van BCW bleef een punt voor op
Kees van Wijk van de Kromme Keu en

Dick van Haren

NBF finale 3e klasse bandstoten
Leo van den Broek domineert in Waalwijk

Leo van den Broek bleek tijdens de NBF
finale in Waalwijk een niet te nemen
hindernis. De biljarter van Landzicht
won al zijn partijen en behaalde met
2.027 het hoogste algemeen gemiddel-
de. In zestien pogingen zette hij ook de
kortste partij in de boeken. Van den
Broek nestelde zich in de tweede ronde
op kop om later met vier punten voor-
sprong te eindigen.  Jan Mol uit Roo-
sendaal speelde de hoogste serie van
dertien bij elkaar. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Leo van den Broek Landzicht 10 2.027 11
2. John Pieter Tyrell KOT 6 1.671 12
3. Jan Mol Kruisstraat 6 1.657 13
4. S. Rijsdijk Kruisstraat 5 1.672 9
5. Frans van Dongen Nooit Gedacht 2 0.965 11
6. Henk Groenendaal BCW 1 1.294 9Leo van den Broek

speelde de hoogste serie van twaalf bij
elkaar. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dick van Haren BCW 11 1.525 12
2. Kees van Wijk Kromme Keu 10 1.726 10
3. Mart Moolenschot Euphonia 8 1.478 10
4. Gerrit Geenen BCW 5 1.581 11
5. Patrick van Breemen OOG 4 1.322 9

District Den Haag

Finale 3e klasse
driebanden
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Hein Beerdsen Burck du 12 0,442 4
2. Rakesh Khoen Khoen Kroon de 10 0,446 6
3. Sudeshkumar Bikha Kroon de 10 0,400 3
4. Andre van Zanen Rio Deux 7 0,314 3
5. Harm Godwaldt Nieuw DK 6 0,391 4
6. Erik Dekker Jorissen 2000 6 0,361 7
7. Nico Groot Jorissen 2000 3 0,267 3
8. Bertus Honkoop Rio Deux 2 0,363 4
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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

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

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
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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

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

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

Thuisbasis BV Sportcafé RKC

BV De Hofstede

06 - 53 97 91 65

Akkerlaan 2 Waalwijk

Derde klasse driebanden Midden-Brabant

Krachtig slot van Peter Nederpelt
bij Kerkzicht in Raamsdonksveer

Bij café Kerkzicht in Raamsdonksveer
toonde Peter Nederpelt zijn klasse tij-
dens de finale derde klasse driebanden
klein van het district Midden-Brabant.
Alleen op de eerste wedstrijddag liet de
biljarter van De Westhoek een steekje
vallen. In de tweede ronde moest hij Ton
Hamers voor laten gaan. Met twee pun-
ten achterstand en een slechter percen-
tage moyenne dan tegenstander Christ
Schaafstra begon Nederpelt aan zijn
laatste duel. In een geweldige partij
speelde hij zijn 20 benodigde treffers in
21 pogingen bij elkaar en zette met
0.952 niet alleen het hoogste partijge-
middelde in de boeken, maar haalde
hierdoor ook de titel naar zich toe. Zijn
algemeen gemiddelde van 0.476 was

voldoende voor directe promotie naar
de tweede klasse. Peter Vesters van
VOO gaat het district vertegenwoordi-
gen tijdens de gewestelijke finale van
12 tot 14 oktober in het district Delta
Zuid-West. De organisatie was in han-
den van biljartvereniging DVO.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1.  Peter Nederpelt De Westhoek 12 0,476 5
2.  Christ Schaafstra De Hofstede 12 0,337 4
3.  Ine van Wordragen ‘t Raadhuis 8 0,282 4
4.  Ton Hamers VOO 6 0,415 5
5.  Peter Vesters VOO 6 0,382 4
6.  Marianne Oerlemans ‘t Raadhuis 6 0,232 3
7.  Wil Vermeulen VOO 4 0,277 5
8.  Johan van Noordennen ‘t Pleintje 2 0,237 3

NBF kampioenschap eerste klasse bandstoten

Peter van Dongen zegeviert in eigen huis

Op 18 en 19 mei vond bij Café De
Ram in Roosendaal de NBF finale band-
stoten eerste klasse plaats. De vier deel-
nemers speelden een volledige competi-

tie waarbij, ieder twee keer tegen el-
kaar, dus zes partijen moest spelen. Ge-
durende het toernooi bleek het niveau
hoog. Na de eerste dag had Peter van
Dongen alle drie zijn tegenstanders een
nederlaag bezorgd en voerde het klas-
sement aan. Piet van Steen volgde op
de tweede plaats. 
Na op de tweede dag zijn partij tegen
Danny Godschalk gewonnen te heb-
ben, moest Peter van Dongen aantreden
tegen Mark Reijnders. Deze ging met
vijftien van start, waarop Van Dongen
antwoordde met 22. Zo stond het na
drie beurten 38–36 in het voordeel van
Peter van Dongen. Dit niveau konden
de spelers niet handhaven, maar in der-
tien pogingen was het duel met 70-66
in het voordeel van Peter van Dongen
beslist. Hij was niet meer in te halen en
kon in zijn eigen zaak worden gehul-
digd.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Peter van Dongen De Ram 10 3,220 22
2. Piet van Steen SNA 8 3.472 18
3. Mark Reijnders SNA 6 3.815 22
4. Danny Godschalk De Ram 0 2.128 12

Peter van Dongen

Nieuwe biljartclub in Colijn
Naast biljartvereniging Delta dat zijn
thuishaven heeft in Café Juliana aan de
Voorstraat krijgt Colijnsplaat er vanaf
10 juni een nieuwe biljartvereniging bij,
BV Patrijs geheten. BV Patrijs bestaat uit
enkele oud-leden van BV Delta maar
van de twaalf leden bestaat het over-
grote deel uit nieuwkomers en vooral
ook jonge aspirant biljarters. Thuisha-
ven wordt Café De Patrijs, gelegen pal
aan de overkant van de Voorstraat.
Voorzitter wordt Rinus Mulder, secretaris

Joop de Fouw en penningmeester John
Traas. Op 10 juni wordt de club offici-
eel geïnstalleerd met een demonstratie
van Jaap Hameling uit Kwadendamme
en Peter de Bree uit Middelburg. Direct
daarna wordt een openingswedstrijd
gespeeld tegen een team van De Gouw
Gheyt uit Grijpskerke in het libre, band-
stoten en driebanden. De nieuwe vere-
niging start het nieuwe seizoen met één
driebanden team in de districtscompeti-
tie. 
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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

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

Dorpshuis
de Vroone

Thuisbasis van o.a. eredivisieteam Martens Cleaning

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

Ouderen Biljart Competitie Borgvliet

Ontknoping OBCB toernooi 
in Bergen op Zoom

Na de aanvang op 31 augustus 2011
is het OBCB toernooi in Bergen op
Zoom met de finale op 25 april tot
een ontknoping gekomen. Bij Bellevue
aan de Antwerpsestraat streden de
230 deelnemers gedurende die perio-
de in verschillende disciplines voor
een plaats op het erepodium. Bij de
teams (libre) werd de Jac Koolen tro-
fee in de A klasse gewonnen door
Non Plus Ultra 2, terwijl in de B klasse
’t Laantje met de hoogste eer ging strij-
ken. In het libre individueel werd A.
Mol van Ons Genoegen in de A klas-
se winnaar. P. Dierikx van ’t laantje
bleek in de B klasse over de langste
adem te beschikken. Bij de 60 drie-

banden deelnemers mocht in de A
klasse H. Schepers van De Korenaere
als beste gehuldigd worden. J. Gie-
ben (Wouw) was de sterkste speler in
de B klasse. Het OBCB toernooi werd
in 1989 voor het eerst gespeeld in ge-
meenschapshuis Eigenhaard, na een
aantal jaren kwam de verhuizing naar
Café De Valk. Sinds 2009 heeft men
bij Frans en Anita van Café Biljart
zaal Bellevue een geweldig onderko-
men. De deelnemende biljarters ko-
men uit  Lepelstraat, Halsteren, Bergen
op Zoom, Wouw, Wouwse Plantage,
Hoogerheide, Ossendrecht, Woens-
drecht, Putte, Essen, Putte-Kapelle en
De Wilderd.

Het Laantje was in de B klasse voor teams de sterkste

RBB bandstoten eerste klasse

Cees Broos veteranen en 
Connie Elst senioren kampioen 

Op 14, 15 en 16 mei werd bij Café De
Ram in Roosendaal gestreden om het
RBB kampioenschap bandstoten eerste
klasse voor zowel senioren als vetera-
nen. Bij de veteranen ging de strijd
voornamelijk tussen Cees Broeren en Je-
an Mailleur die beiden in aanloop naar
de finalepartij slechts één partij verlo-
ren. Jean Mailleur was in de beslissen-
de partij geen schim van de voorgaan-
de partijen, terwijl Cees Broeren sterker
en efficiënter speelde. Broeren werd dus
duidelijk kampioen.   

Eindstand veteranen
Naam Pnt Moy HS
1. Cees Broeren 12 2.088 14
2. Jean Mailleur 10 1.797 18
3. Jos van Peer 8 2.327 15
4. Fred Heijnen 8 1.660 12
5. Paul van Gastel 8 1.538 9
6. Ad Laros 4 1.411 14
7. Cees Vermeulen 4 1.625 9
8. Kees Lambregts 2 1.384 13

Bij de senioren liet Conny Elst vanaf de
eerste partij zien dat hij een goede
kanshebber was, maar het drietal van
De Kwast startte direct met partijen bo-
ven de 3.00. Dit konden ze echter niet
vasthouden. Alleen Carlo de Bruijn kon
goed volgen. John Heeren bleef zoals
altijd geloven in zijn kansen en werd
door winst op Conny Elst derde. Uitein-
delijk een finale tussen Conny Elst en
Carlo de Bruijn. Na een gelijk opgaand
eerste deel van de partij maakte Conny
Elst de partij snel uit met goede series
en kon als kampioen gehuldigd wor-
den.

Eindstand Senioren
Naam Pnt Moy HS
1. Connie Elst 12 2.18 11
2. Carlo de Bruijn 10 1.86 11

Connie Elst

Cees Broeren

3. John Heeren 10 1.04 10
4. Anton Bakx 6 1.06 8
5. Jolanda Hazenbroek 6 0.75 7

6. Lucia de Jong 6 0.83 6
7. Jan Kouters 3 1.25 9
8. Jan Hofkens 3 1.09 8

In Memoriam Frank van Brussel
Een vriend is ons ontvallen, op 21 mei 2012
stierf plotseling Frank van Brussel uit Waalwijk.
Frank  was een van de mede oprichters van
biljart vereniging de Hofstede, ontstaan uit een
aantal vrienden die iedere week een avondje
samen biljarten bij café de Hofstede. Samen
met zijn zus runde hij het café, dat sinds korte
tijd een andere bestemming kreeg. Vanaf het
begin was Frank wedstrijdleider van de vere-
niging en degene die het Hofstede invitatie-
toernooi opzette en dit jarenlang heeft geor-
ganiseerd. Hij was een gewaardeerd be-
stuurslid binnen de vereniging. Geen drukke
en late café uurtjes meer en wat meer tijd om
zelf een balletje te kunnen stoten, heeft dit he-
laas niet lang mogen duren. “Frank van de Hofstede”, ofwel Frank van Brussel
mocht slechts 48 jaar worden. Zijn kinderen en familie zullen hem ontzettend
missen, veel te vroeg moesten zij afscheid nemen.

’Een geliefd mens gaat niet dood’
Hoog in de hemel straalt een nieuwe ster, 
het lijkt dichtbij maar toch te ver.
Om zomaar even aan te raken. 
Je moet een leven reizen, tot die ster zo klein,
Maar aan het eind… zullen wij weer samen zijn.
We staren omhoog en zoeken jou in het zwart van de nacht,
We stellen ons voor dat jij daar bent en tegen ons lacht.
We zien je niet, we horen je niet, maar het is gewoon het gemis,
Zijn we van het feit doordrongen, dat daar boven ons iets is.
We sluiten onze ogen en beleven een intens moment,
We weten gewoon, we voelen gewoon, dat je dicht bij ons bent!
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Ad Koorevaar voor:

Zanger voor feesten en partijen
Komt naar u toe voor biljartlessen

en demonstraties

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

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

www.adkoorevaar.com
www.simyso.nl

D&A BILJARTKLEDING
Biljartvesten voor elke speler.

Topniveau voor een betaalbare prijs.

D&A Biljartkleding is onderdeel van 
DPS Projectkleding.

Kledingsponsor diverse
eredivisiespelers o.a. Dick Jaspers.

Uitgebreide stofkeuze.

telefoon (0180) 69 00 44

www.dpskleding.nl

Kampioenschap van Bergeijk driebanden groot

Nol van Dongen wint wederom 
Burgmans Biljarts wisselbeker 

Medio mei werd de finale gespeeld om
het kampioenschap van Bergeijk drie-
banden op de grote tafel en deze
kwam, net als vorig jaar, op naam van

Nol van Dongen uit Borkel en Schaft.
Ad Burgmans won weliswaar de finale-
partij tegen Van Dongen met een fan-
tastisch gemiddelde van 1.400 na 28
caramboles in 20 beurten. Dat was niet
voldoende om de zeer constant spelen-
de Nol van Dongen van het kampioen-
schap af te houden. Na zeven partijen
hadden beiden twaalf punten maar op
percentage van ieders gemiddelde
bleef de deelnemer uit Borkel met een
verschil van 3% de ondernemer van
Burgmans Biljarts net voor. Nol van
Dongen, als speler van Aannemersbe-
drijf van Hulst, speelt zijn thuiswedstrij-
den in BC Hoeks-van Gompel in de vier-
de divisie evenals Ad Burgmans die uit-
komt in de tweede divisie met zijn eigen
team Burgmans Biljarts. Na afloop van
een geslaagd biljartweekend werd de
wisselbeker, geschonken door Burg-
mans Biljarts, uitgereikt door Coby
Burgmans aan Nol van Dongen. 
Naam Pnt Gem %
Nol van Dongen 12 0.570 114.1
2. Ad Burgmans 12 0.689 111.1
3. Jan van de Ven 10 0.343 114.4
4. Jan Baselmans 6 0.304 86.8
5. Wim van Bakel 4 0.491 92.6
6. John Bax 4 0.226 90.6
7. Jac Verboven 4 0.357 89.2
8. Janus Houbraken 4 0.532 85.1                                                                          

Foto: Riek van Poppel-Theuws

Goed Geplaatst 2 en Ons Genoegen 2 succesvol 

Eerste finalisten NK biljarten teams 
met VG spelers bekend

Tijdens het weekend van 5 en 6 mei
hebben negen teams in Biljart- en Snoo-
kercentrum La Carambole in Veldhoven
gespeeld om een plaats te behalen in
de finale op 15 en 16 december, even-
eens in Veldhoven maar dan in NH Ho-
tel Koningshof. Op zaterdag waren vier
teams actief. Er kwam een verrassende
uitslag want men was een beetje ge-
spannen omdat het NK 2011 team ook
meespeelde. Deze formatie had zich al
wel geplaatst maar wilde graag wed-
strijdroutine blijven houden. Echter deze
kampioen, Goed Geplaatst team 1,
moest het onderspit delven en eindigde
de dag als vierde. Wel wist het tweede
team van Goed Geplaatst uit Duizel de
eerste plaats te behalen en daarmee
zich zeker te stellen voor de finale. Met
een klein verschil bezette De Vrolijke
Stoters uit Cuijk de tweede plaats en de
derde positie was voor Vizier uit Gen-
nep. 
Op zondag kwamen er twee teams uit

Roosendaal van BC Ons Genoegen en
zij speelden tegen Swing uit Breda, De
Pommerans uit Oirschot en Kempenha-
eghe uit Heeze. Ook deze dag was vol
positieve strijd en werd uiteindelijk ge-
wonnen door het tweede team van Ons
Genoegen, gevolgd door Swing. Ook
deze twee ploegen zullen in Veldhoven
terugkeren in december. Organisatie,
spelers en begeleiders hebben er weer
twee heel prettige speeldagen opzitten
en verheugen zich op de andere twee
dagen die na de zomer volgen. Daaruit
komen totaal nog zes teams om ook
mee te spelen op het NK. Dit toernooi
werd mede mogelijk gemaakt door de
verkoop van lootjes tijdens de beide da-
gen en de altijd weer belangeloze inzet
van de vele vrijwilligers tijdens de orga-
nisatie en arbitrage. Ook gastheren
Nick en Leo van het Biljart- en Snooker-
centrum spraken over gezellige en ge-
slaagde dagen. 
Tekst en foto: Petra Strijbos.

Ons Genoegen 2 uit Roosendaal. 

Speler van De Veemarkt uit Doetinchem

Thorsten Frings in het huwelijksbootje
Op 18 mei zijn Thor-
sten en Janine Frings
getrouwd. Hij was af-
gelopen seizoen kop-
man van Berendhaus
Groep/Horeca. De-
ze formatie heeft als
thuisbasis billardcafé
De Veemarkt in Doe-
tinchem en actief in
de eredivisie drie-
banden. In het nieu-
we seizoen speelt
men in de eerste divi-
sie. In België verde-
digt Thorsten Frings
de kleuren van
BC De Ploeg 2. Dit
viertal eindigde in de
tweede klasse als
runner-up en ook hier
fungeert de Duitser
als eerste man. In ei-
gen land komt hij in
Liga 3 uit voor
Rot Weiss Krefeld en
daar is promotie
naar de tweede
Bundesliga het doel.

NK tweede klasse bandstoten klein

Raymon Groot zegeviert in Schiedam
Onder toeziend oog
van biljartvereniging
De Haven toonde
Raymon Groot in
Schiedam zijn klas-
se. De biljarter van
Horna nestelde zich
in de tweede ronde
bovenaan de rang-
lijst en stond die
plaats niet meer af.
In de vijfde ronde
kon Groot zich zelfs
een verliespartij te-
gen Aaldies Hoek-
stra veroorloven. Met
twee punten voor-
sprong en een veel
beter gemiddeldeV.l.n.r.: Dennis Jansen, Raymon Groot en Jan Brueren

begon hij, al nagenoeg verzekerd van
de titel, aan de laatste opdracht tegen
de nummer twee Dennis Jansen. In acht-
tien beurten kwamen de heren tot 75-
75. Zowel het hoogste algemeen ge-
middelde als de kortste partij kwamen
ook op naam van Raymon Groot. Den-
nis Jansen realiseerde met 34 de hoog-
ste serie.  

Eindstand
Naam Vereniging Pnt moy HS
1. Raymon Groot Horna 11 4.48 25
2. Dennis Jansen Carambole 9 3.43 34
3. Jan Brueren SSV 8 3.92 28
4. George Ruymbeeck Troubadour 7 3.11 16
5. Aaldies Hoekstra De Bleek 7 2.92 24
6. Willem Vierwind Dorpzicht 6 2.53 19
7. Wilco van Diemen De Plas 4 3.50 26
8. Henk Bulte Vriendenkring 4 2.68 20

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

De Pol 3a Losser
053-5361437

De goedkoopste manier van printen!

*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

Levering van: pool-, snooker- en carambolebiljarts, tafelvoetbal, tafeltennis en overige spelen incl. accessoires
Van Ostadestraat 177 - 1073 TL Amsterdam - Tel: 020-6738470 - E-mail: info@vandenbroekbiljarts.nl

Op 25 en 26 augustus

Iedereen kan meedoen aan toernooi
artistiek in biljartcentrum Osdorp

In het weekend van 25 en 26 augustus
wordt in biljartcentrum Osdorp aan de
Jan Rebelstraat 24 te Amsterdam een
laagdrempelig toernooi artistiek geor-
ganiseerd. Iedereen kan meedoen. Be-
haalt men van de zeventig figuren 105

punten, kun je in ja-
nuari 2013 deelne-
men aan de eerste
klasse artistiek. Er
zijn veel inschrijvin-
gen mogelijk want
biljartcentrum Os-
dorp beschikt over
zes matchtafels.
Wereldkampioen
Sander Jonen, Erik
Vijverberg en een
aantal Nederlandse
toppers zullen be-
hulpzaam zijn. Al-
leen eigen libre- of
driebandenkeu mee-
brengen is voldoen-

de want voor het overige wordt ge-
zorgd. Het toernooi staat ook open voor
Belgen en Duitsers. Inschrijven voor
19 augustus. Opgeven via de e-mail:
info@sanderjonen.nl. Meer info op zijn
mobiel 06-55708178.

Erik Vijverberg. Foto: Ton Smilde

Wereldrecord aantal deelnemers bij CEB GP artistiek 

Haci Arap Yaman toont klasse in
de Veemarkt te Doetinchem

In de Veemarkt te Doetinchem werd een CEB GP artistiek georganiseerd
waarbij de Turk Haci Arap Yaman de beste bleek. Nog nooit hadden zich
zoveel spelers aangemeld om bij de spectaculaire spelsoort artistiek een
winnaar te bepalen. De deelname van bijna 50 spelers vergde natuurlijk
ook een enorme inzet van de organisatie.
Billardcafé de Veemarkt was helemaal
omgebouwd om voldoende ruimte te
creëren om nationaal een internationaal
publiek genoeg uitzicht op alle vier
matchtafels te kunnen bieden. De orga-
niserende vereniging Doetinchem
2000, met aan het hoofd Manfred He-
kerle, bood ook genoeg te zien aan.
Door de aanwezigheid van de gehele
Europese top moesten ook sommige Eu-
ropees- en wereldkampioenen door de
kwalificatie. De nummer twee van
Nederland, Erik Vijverberg, slaagde er-
in de hoofdronde te bereiken. De Frans-

man Kevin Tran, die een week eerder
nog de Franse titel behaalde, bleek dan
toch te sterk te zijn. Sander Jonen, als
nummer eerst geplaatst, moest het op-
nemen tegen Erik Vervliet, Belgisch kam-
pioen 2011, die uit de kwalificatie
kwam. Na een duidelijke 2-0 voor-
sprong voor Jonen wist Vervliet de vol-
gend drie sets met elk slechts één punt
verschil te winnen. Met boven 70%
speelde wereldkampioen Sander Jonen
wel een hoogstaand percentage. Mar-
tin van Rhee, geplaatst als nummer zes
moest het opnemen tegen de Fransman

Haci Arap Yaman. Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Michael Hammen. Met 84% liet de
Grollenaar zijn tegenstander geen kans
en mocht door naar de kwartfinales. De
wereldkampioen van 2009, Eric Dael-
man liet dan zien deze titel niet voor
niets te hebben gekregen en won in kor-
te tijd 3-0. Een halve eindstrijd was een
herhaling van de finale van het WK
2009. Deze keer won dan wel de Turk
Yaman van de Belg Daelman. De ande-
re halve finale was een klassieker: Tho-
mas Ahrens (Dui) heeft al lang niet meer
van Jean Reverchon (Fra) verloren,
maar deze keer kwam het anders. De

eerste set ging nog naar de Duitse kam-
pioen maar de volgend drie sets schreef
Reverchon op zijn naam. De finale was
een duidelijke prooi voor Haci Arap Ya-
man. De Turk moest helemaal door de
kwalificatie en bleek elk ronde sterker te
worden. Met een 3-0 eindstand liet hij
weten weer een topfavoriet te worden
op de wereldkampioenschappen in Tur-
kije in september. Gedetailleerde resul-
taten zijn te vinden op www.ciba-onli-
ne.net, waar ook meer dan 1700 toe-
schouwers in 4 dagen de livestream
volgden. Tekst:  Manfred Hekerle.

Nationale finale kaderteams bij De Wellse Vaert

BC Maarland blijft overeind 
in spannend slot

De Wellse Vaert in het kerkdorp Wel-
berg was van 1 t/m 3 juni het strijdto-
neel om de nationale titel voor kaderte-
ams. Op de tafels van de prachtige bil-
jartlocatie werden gedurende drie da-
gen 60 duels afgewerkt. Zaterdag was
er even een misverstand over een spe-
lerswisseling, waardoor een speler aan
twee tafels gelijk zou moeten verschij-
nen. Zoals in een sportieve ontmoeting

hoort, werd dat na redelijk overleg op-
gelost. Het bleef tot de laatste partijen
op zondagmiddag erg spannend. BC
Maarland had tegen De Poedel een
veer moeten laten en Moira liet twee be-
langrijke punten aan de latere kampi-
oen Maarland. Het gelijke spel tegen
Biljartcafé De Veemarkt bleek later fu-
nest voor Moira. De Poedel, die derde
werd, had in Moira een te sterke tegen-
stander en speelde gelijk tegen Biljart-
café De Veemarkt. De titel was dus voor
BC Maarland uit Eijsden. Sven Nabuurs
(Moira) speelde de kortste partij, hij
had tegen Geert Popma maar twee po-
gingen nodig om zijn 160 caramboles
te verzamelen. 

Eindstand
Team Gesp. Pnt. +/- %
1. BC Maarland 5 8 25 - 15 87.90
2. Moira 5 7 26 - 14 87.09
3. De Poedel 5 7 24 - 16 90.22
4. HWA Alblasserdam 5 4 18 - 22 78.14
5. Billardcafé De Veemarkt 5 3 16 - 24 70.70
6. FC/Popma Biljartservice 5 1 11 - 29 67.92

BC Maarland

Eerste divisie driebanden

Wijzigingen bij
BCA/A1 Biljarts
In het nieuwe seizoen zal in biljartcen-
trum Arnhem het team eerste divisie
driebanden enkele nieuwe gezichten
herbergen. BCA/A1 Biljarts gaat be-
staan uit o.a. Hans-Jürgen Kühl, Karl-
Heinz Gertzen, Ramazan Durdu, René
Gerrits en Karel Brand. Als teamleider
fungeert Arnoud de Vries.
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Dames gewest MN afdeling 2

District Veluwezoom wint 
bij 't Fabeltje te Oss

Het dames districtsteam Veluwezoom
legde in café-zaal 't Fabeltje te Oss
beslag op de eerste plaats tijdens de
gewestelijke finale Midden-Nederland
afdeling 2. Het viertal Riekie Arends,
Belinda Jonker, Marit Poelstra en Riekie
van Dam bleef met vijf punten ongesla-
gen. Er werd met 6-2 gewonnen van
Nijmegen en 5-3 winst werd geboekt te-

gen Oss. Met ’s-Hertogenbosch was er
via 4-4 een puntendeling. Het districts-
team Oss finishte met vier punten als
tweede. Nijmegen werd met een totaal
van twee punten derde en ’s-Hertogen-
bosch was hekkensluiter. District Velu-
wezoom gaat op zondag 24 juni in
Nieuwegein de strijd aan om de Neder-
landse titel. 

Recreantencompetitie teams

KOT 5 wint gewestelijke finale in
biljartcentrum JBGB te Den Bosch
In biljartcentrum JBGB in ’s-Hertogen-
bosch vond de gewestelijke eindstrijd
MN afdeling 2 voor recreantenteams
plaats. Het team KOT 5 uit Veghel be-
haalde vijf van de maximaal zes pun-
ten. De formatie bestond uit Theo van
Os, Tonny van de Weetering, Toon
van den Tillaart en Ad Kocken. Tegen
Paperclip 6, district Veluwezoom,

werd remise gespeeld en dat bleek het
enige verliespunt. Paperclip 6 won
eenmaal en speelde twee keer gelijk
en dat leverde de tweede positie op.
Schutterhof 60+ uit Vught eiste de der-
de plek op en Paperclip 4 was hek-
kensluiter. De recreanten biljarten op
vrijdag 22 juni in Nieuwegein om de
landstitel.

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Europese beker clubteams driebanden kozoom.com 7-10 juni
NK individueel VG biljarten Osdorp urlive.tv 17 juni
Wedkamp Jaspers-Caudron kozoom.com 27-30 juni
EK poolbiljart Brandenburg kozoom.com 28 juli – 12 aug
Eurotour 10-ball Brandenburg kozoom.com 15-18 aug
Superprestige Lommel kozoom.com 27 aug – 1 sept
WK driebanden Porto kozoom.com 5-9 sept 
Wereldbeker driebanden Korea kozoom.com 18-23 sept

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.

Op zondag 17 juni 2012  

Persoonlijk NK VG biljarten in 
biljartcentrum Osdorp te Amsterdam
Ook dit jaar wordt het persoonlijk Nederlands kampioenschap biljarten
voor verstandelijk gehandicapten weer georganiseerd in biljart- en dart-
centrum Osdorp. Plaats van handeling op zondag 17 juni, editie 9, is Jan
Rebelstraat 24 te Amsterdam. De aanvang is 10.15 uur en sluiting onge-
veer 19.15 uur. Alles is live en gratis te volgen via www.urlive.tv. 

De 36 deelnemers zijn ingedeeld in een
A en B klasse, met elk zestien spelers.
Na de verzoeken van sommige spelers
en begeleiders is vorig jaar besloten om
in twee klassen te gaan biljarten. Het
verschil qua moyenne is groot. Op deze
manier speelt iedereen vaker tegen een
vergelijkbaar niveau. Dus dit was een
goede stap. Conform aan het uitgangs-
punt: Normaal waar mogelijk, bijzon-
der waar nodig. 
Beide titelverdedigers doen weer mee.
Het betreft: Menno Hazenoot Neder-

lands kampioen 2011 klasse B en Vin-
cent van Schravendijk Nederlands kam-
pioen 2011 klasse A.
Clubs met de meeste deelnemers in de-
ze editie zijn BV Swing, BV de Reiger
en BV 1 en nog 5. Beste moyenne in de
NK’s tot nu toe: 4.70 door Harry
Binnenmars en deze biljarter heeft met
21 caramboles ook de hoogste serie op
zijn naam staan. 
Foto’s van voorgaande jaren zijn te vin-
den op www.1ennog5.nl 

Menno Hazenoot. Foto: Wil van Elk

Vincent van Schavendijk: 
Foto: Wil van Elk

Gewestelijke finale debutantenklasse jeugd ZN

Justin Huijs prima in Arcen
Zondag  20 mei 2012 kwamen vijf
jeugdbiljarters naar vereniging  Inaborg
te Arcen om te biljarten in de debutan-
tenklasse. Aangezien de jeugd landelijk
terug loopt, was het gewest Zuid-Neder-
land blij om vijf nieuwe jeugdspelers
welkom te heten. Justin Huijs speelde al-
le partijen grandioos en won ze alle-
maal en hield een gemidelde over van
0.61. Jeannette van den Hoof kwam
binnen met 0.26, eindigde op 0.33, en
behaalde een verdiende derde plaats.
Rick Verschuren stond goed zijn man-

netje en finishte op een mooie tweede
plek, Hij speelde 0.29. Pim ten Weste-
nend sloot af met twee punten en 0.22.
Als laatste eindigde Nicky Gilessen,
ook met twee punten alleen het moyene
was iets minder met 0.19. Het toernooi-
gemiddelde lag op 0.31 en de hoogste
series waren van Justin Huijs vijf en Rick
Verschuren vier. Iedereen ging met een
goed gevoel naar huis en hopelijk kan
er in het  seizoen 2012 – 2013 weer
een debutantenklasse gehouden wor-
den.

Ook pool’s’cool nieuw initiatief

De Europoolleague timmert aan de weg

De Europoolleague is een organisatie
die is opgestart in 2010 door meervou-
dig Nederlands kampioen Senioren Re-
né Peeters en meervoudige Nederlands
kampioene dames Tamara Peeters-Ra-
demakers. De Europoolleague is een
internationale poolbiljartcompetitie en
wordt gespeeld in de regio Limburg in
Nederland en aangrenzend ook in Bel-
gië en Duitsland. De maximale afstand
voor de teams is 1,5 uur. Het idee van
de Europoolleague is ontstaan doordat
er in de regio Limburg vrijwel geen com-
petitieverband mogelijk was, of met
zeer lange reisafstanden. Ook was het
interessant voor iedereen om eens an-
dere spelers tegen te komen in Duits-
land en België dan waar je gebruikelijk
in Nederland tegen speelt. Een andere
grote motivatie voor de spelers is het
prijzengeld. Er komt toch net wat meer
spanning bij kijken wanneer er geld te
verdienen is. Een andere grote motiva-
tie is dat alle wedstrijden live uitgezon-

den worden via livestream. Ook zijn al-
le duels naderhand terug te kijken. Op
dit moment bestaat de Europoolleague
uit negen teams, elk land drie. Door de
vele aanmeldingen van nieuwe teams is
er volgend seizoen uitbreiding. Er wordt
zelfs al nagedacht om de Europoollea-
gue in de toekomst te gaan verdelen in
klassen. Interesse om in de Europoollea-
gue te spelen, les te krijgen of om de Eu-
ropoolleague te ondersteunen, ga naar
www.europoolleague.com.

Pool’s’cool
Een ander initiatief vanuit de Europool-
league is het werven van nieuwelingen
en trainen van jeugd en gevorderde
spelers. Een voorbeeld hiervan is de
Pool’s’cool. Op dit moment bestaat de
Pool’s’cool uit 3 jongens en 3 meiden,
variërend tussen de 7 en 15 jaar oud.
René en Tamara trainen hen iedere vrij-
dag en gaan verschillende toernooien
af met de Pool’s’cool kids.

Foto: Melissa Rademakers

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

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

bestemming kunt geven, zoals een 
vergaderruimte of feestzaal.

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

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

de vloer zich weer volledig automatisch.

De biljartlift wordt volledig door 
Segeren Metaalwerken gefabriceerd en 

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

  

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

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

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*

Europees kampioenschap driebanden in Istanbul

Alleen Griek kan Raimond Burgman stoppen

Nadat hij het Kersttoernooi in Zundert
op zijn naam had gebracht voegde
Burgman daar enkele weken geleden
de Grand Prix overwinning in Rosmalen
aan toe. In Istanbul bewees hij weder-
om zijn huidige vorm en speelde zich
koel maar gedreven naar een finale-
plaats. In het begin van die finale wist
de speler van A1 Biljarts op gelijke
hoogte te bleven met zijn Griekse oppo-
nent. Toen Kasidokostas met 21-18 een
kleine afstand forceerde, liep het ver-
schil op en na 24 beurten haalde deze
met 40-26 de titel binnen. 

Filipos Kasidokostas kreeg in de aan-
loop naar de eindfase met Frédéric
Caudron, Daniël Sanchez en de thuis-
spelende Murat Naci Çoklu ook niet de
minste tegenstand voor de kiezen. 

Dick Jaspers, die in de achtste finales de
Turk Lütfi met een gemiddelde van
5.000 via een serie van vijftien aftroef-
de, werd een ronde later door zijn voor-
malig teamgenoot Martin Horn uitge-
schakeld. Jaspers kon niet in zijn ritme
komen en kwam niet verder dan een
voor hem teleurstellend gemiddelde van

Hoewel Filipos Kasidokostas in Istanbul gekroond kon worden als Euro-
pees kampioen driebanden 2012, mogen wij trots zijn op onze eigen
Raimond Burgman. Alleen de 28-jarige Griek wist tijdens de finale de op-
mars van onze landgenoot te stoppen. Burgman, die in de groepsfase pou-
lewinnaar werd voor Dick Jaspers, rekende verder af met Marco Zanetti,
Sava Bulut en Martin Horn.

0.960. Jean van Erp
had al in vroeger sta-
dium het toernooi
verlaten. In de
groepsfase bleef hij
met lege handen en
eindigde op de laat-
ste plaats in zijn pou-
le. Het organiseren-
de land Turkije was
met drie spelers bij
de laatste acht nog
duidelijk in de race.
Alleen Çoklu wist tot
de halve finale door te dringen maar
stuitte daar op Kasidokostas. De hoog-
ste serie van 23 werd neergezet door
Nikos Polygronopoulos in de poule-
wedstrijd tegen Tonny Carlson. In die
partij tekende Polygronopoulos ook
voor 4.285.

Eindstand

1. Filipos Kasidokostas Gr 1.798
2. Raimond Burgman NL 1.465
3. Martin Horn DE 1.682
4. Murat Naci Çoklu TK 1.587
5. Tayfun Tasdemir TK 2.090

6. Dick Jaspers NL 2.173
7. Daniël Sanchez ES 1.864
8. Savas Bulut TK 1.441
9. Frédéric Caudron BE 1.865

10. Jérémy Bury Fr 1.852

V.l.n.r.: Raimond Burgman, Filipos Kasidokostas, 
Murat Naci Çoklu, Martin Horn. Foto: www.kozoom.com
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Nieuwe opzet van de Grand-Prix toernooien driebanden
blijkt succes formule
De nieuwe opzet van de grand-Prix toernooien is door organisaties, deel-
nemers en publiek met enthousiasme ontvangen. Maar liefst 96 deelne-
mers hebben zich voor het eerste toernooi ingeschreven. Het eerste toer-
nooi is in Sportfoyer de Hazelaar te Rosmalen gehouden en naar volle te-
vredenheid van organisatie en deelnemers succesvol afgesloten. 
De organisatie in Rosmalen heeft na af-
loop van het toernooi te kennen gege-
ven dat het evenement voor herhaling
vatbaar is en zich reeds, in dezelfde pe-
riode, kandidaat gesteld voor een vol-
gende editie van deze Grand-Prix. De
wedstrijdleiding heeft tips en aanbeve-
lingen van deelnemers en organisatie
bereikt, die wellicht een verbetering van
de efficiency in deze opzet kunnen be-
tekenen. Deze aanbevelingen zullen
zorgvuldig worden overwogen en bij

gebleken meerwaarde zo spoedig mo-
gelijk worden geïmplementeerd en ge-
communiceerd.

Burgman sterke winnaar in
eerste Grand-Prix 2012
Raimond Burgman is erin geslaagd de
eerste Grand Prix van dit jaar op zijn
naam te schrijven. Hij had in de finale
in Sportfoyer De Hazelaar een veel be-
ter eindschot dan Jean Paul de Bruijn.

De uitblinkers van de Grand Prix in Ros-
malen verdeelden de hoofdprijs en het
zilver, maar Burgman was veruit de
sterkste: 40-20 in 20 beurten. Zie voor
uitgebreid verslag elders in deze uitga-
ve.

Tweede Grand-Prix toernooi
driebanden in Biljart- en dart-
centrum Osdorp Amsterdam
De volgende Grand-Prix in deze nieuwe
opzet zal van zaterdag 9 t/m zaterdag
16 juni in Biljartcentrum Osdorp aan de
Rebelstraat 24, te Amsterdam worden
gehouden. Voor dit toernooi kan niet
meer worden ingeschreven. 80 spelers
zullen hieraan deelnemen.

U kunt inschrijven voor de
derde en vierde 
Grand-Prix toernooien

Grand-Prix Oosterhout 
In Camping de Eekhoorn te Oosterhout,
wordt gehouden van 29 september t/m
6 oktober 2012. 

Grand-Prix Vlaardingen
In Café-Biljart het Oogh van Vlaardingh
te Vlaardingen, wordt gehouden van
10 t/m 17 november 2012.

Inschrijving geschiedt via www.knbb.nl
/ rankings / algemeen – klik op de in-
schrijvingslink onderaan de pagina. 

Hieronder treft u de poule-indeling. Voor
speelschema en resultaten verwijzen wij
naar de website van de KNBB:
www.knbb.nl / driebanden / rankings
/ Amsterdam. 

Play-Off’s eredivisie driebanden seizoen 2011-2012

A1 Biljarts na thriller kampioen
van Nederland
Holland Mineraal in spannende twee-
kamp op caramboles verslagen.

KAPELLE, 3 juni 2012 - Het team van
A1 Biljarts uit Apeldoorn is na een thril-
ler in Multicultureel centrum De Vroone
in Kapelle kampioen van Nederland,
eredivisieteams, geworden. In de finale
tegen Holland Mineraal eindigde de
tweekamp op de slotdag in 8-8. De ge-
maakte caramboles beslisten over de
eindzege. A1 Biljarts is de nieuwe kam-
pioen.
We kunnen op een uiterst succesvol

evenement terugblikken. Wedstrijdspan-
ning, alle dagen, tot de laatste caram-
bole. De zaal was alle dagen goed be-
zet en het publiek genoot van de span-
nende strijd en de sfeervolle ambiance.
Spelers, organisatie en publiek hebben
zich zeer enthousiast over dit evene-
ment uitgelaten.
Dankzij de live beelden van Kozoom
en het verslag van de finale van NOS
Studio Sport, is onze sport weer op een
promotioneel hoger niveau getild.
Dit smaakt naar meer… werd door ve-
len geroepen. Foto: Joop van den Oudenhoven
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Play-offs driebanden dames 

Karina Jetten nipt de beste in Het Wapen
van Eerschot te Sint-Oedenrode

Karina Jetten versloeg Ineke Kooistra
met 30-26 na 53 beurten. Van Gerrie
Geelen werd met 23-30 (47) verloren.
Haar kortste duel speelde Jetten tegen
Monique van Hamond die met 30-22
na 43 pogingen werd verslagen. De

0.697 betekende de
beste partij van de
play-offs. Karina Jet-
ten verzamelde dus
vier punten maar dat
deed ook Monique
van Hamond. Daar-
mee moest het moy-
enne de beslissing
brengen en het ver-
schil was met 0.580
om 0.573 minimaal
in het voordeel van
Jetten. Beiden had-
den 143 beurten
gehad waarin Van
Hamond slechts één
carambole minder
maakte. De hoogste
serie was voor de
twee speelsters met
vijf caramboles ge-
lijk. Ineke Kooistra
kreeg met acht ca-
ramboles de grootste
reeks op haar naam.
Gerrie Geelen pro-
duceerde 85 van
de maximale 90 tref-
fers. Zij verloor met
29-30 van Van Ha-

mond en met 26-30 van Kooistra.
Naam Pnt Gem HS
1. Karina Jetten 4 0.580 5
2. Monique van Hamond 4 0.573 5
3. Gerrie Geelen 2 0.527 4
4. Ineke Kooistra 2 0.445 8

Foto: Frede Nielsen, www.billiardsphoto.com

In Het Wapen van Eerschot te Sint-Oedenrode won Ka-
rina Jetten de play-offs driebanden dames. Dit toer-
nooi bepaalde de inschrijvingsvolgorde voor het inter-
nationale uitzendbeleid 2012, waarbij het WK drie-
banden in Japan. Therese Klompenhouwer was vrijge-
steld want zij wordt zonder meer afgevaardigd. Ove-
rigens bleek de volgorde tijdens de play-offs dezelfde
als de eindstand van het NK dames 2011.

Van 6 tot en met 25 augustus

Wapen van Eerschot opnieuw decor
van Kermis driebandentoernooi
Als vervolg op het succes van voorgaande editie zal het 9e Roois Kermis
driebandentoernooi ook dit jaar in het Wapen van Eerschot te Sint-Oeden-
rode worden georganiseerd. De ervaring van vorig jaar heeft geleerd dat
poules van 5 spelers gehandhaafd moeten blijven, maar dat de lengte van
de partijen ingekort dient te worden om de tijd van de wedstrijdavonden
onder controle te krijgen. 
Uitgegaan wordt dit jaar van 22 beur-
ten per partij wat ook de het maximum
aantal pogingen is. De partijlengte
wordt berekend over het gemiddelde
x 35 beurten plus 2 caramboles en dan
omgerekend naar 22 beurten om de
minder ervaren spelers niet bij voorbaat
kansloos te maken. De minimale partij-
lengte op de drie 2.30 biljarts wordt
9 caramboles. De periode is van maan-
dag 6 tot en met zaterdag 25 augustus.
Met uitzondering van woensdag en
zondag wordt er gepeeld op iedere
dag van deze periode. De moyenne-
grens loopt van 0 tot 1.100 (drieban-
den kleine tafel) en 0 tot 0.850 voor
spelers waarvan uitsluitend een ge-
middelde bekend is van driebanden
groot. Deelnemers met alleen een libre-
moyenne kunnen ook inschrijven. Alles
wordt omgerekend naar gemiddelde
driebanden klein. Wij proberen weer
net als vorig jaar 120 inschrijvingen te
krijgen. Er is een mogelijkheid om met
150 deelnemers te starten. Dan moeten
we ook op zondag spelen maar daar
gaan we vooralsnog niet van uit. 
Afhankelijk van dit aantal betekent dit
voor de eerste 3 ronden: 24 poules van
5 spelers; de nrs 1 en 2 gaan over + de
helft van de nrs. 3. Voor de finaledag op
zaterdag 25 augustus blijven dan nog
15 spelers over. Deze worden opnieuw
verdeeld over drie poules, waarvan al-
leen de nummers één overgaan, samen
met de beste nr. 2. Daarna volgen de

halve finales, gevolgd door de finale. 

Prijzenpot € 1.500,--
De prijzen liegen er niet om: 1e prijs
€ 400,- ; 2e prijs € 250,- ; 3e prijs
€ 150,- ; 4e prijs € 100,- ; 5e prijs
€ 75,- ; 6e prijs € 50,--. De 7e t/m 15e
prijs ieder € 25,-. Verder € 50,-- zowel
voor de hoogste serie, als voor de kort-
ste partij. Onder voorbehoud, omdat
we nog in onderhandeling zijn, ligt voor
iedere speler die zijn partij in maximaal
11 beurten uitmaakt een dinerbon klaar
van € 15,-- 

Schriftelijk aanmelden
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,-- De in-
schrijving gaat in volgorde van aanmel-
ding van uitsluitend goed leesbare en
volledig ingevulde inschrijfformulieren.
Deelnemers van de afgelopen 4 jaar
krijgen automatisch een formulier thuis.
Op verzoek ontvangt U een compleet
informatiepakket met antwoord-enve-
loppe.  Ook vindt u alle informatie en in-
schrijfformulier op de website van
www.wapenvaneerschot.nl. Insturen of
inschrijven via E-mail kan uitsluitend via
een volledig ingevuld inschrijfformulier
aan corvanalphen@upcmail.nl. Voor
vragen kunt u terecht bij de organisatie
die in handen is van Cor van Alphen
0413-490832 en 06-25384992 of Pie-
ter Hulsen 0413-474775. Het Wapen
van Eerschot kunt U tijdens openingstij-
den bereiken onder 0413-473668.

B1 klasse gewest MN afdeling 2

Touché blijft concurrentie voor 
in Het Wapen van Eerschot
Tijdens de gewestelijke B1 finale MN
afdeling twee toonde Touché zich in
Het Wapen van Eerschot te Sint-Oe-
denrode de beste. Het team, dat als
thuisbasis café-zaal 't Fabeltje in Oss
heeft, won alle drie wedstrijden. Jos
van Leur was twee van de drie partijen
succesvol. Peter van Venrooy bleef een-
maal aan de goede kant van de score.
Dirk Thiele wist zijn twee duels goed af
te sluiten. Matthijs Thiele scoorde hon-

derd procent dankzij nipte winst op Ar-
no Klaassen van BV Rembrandt. Deze
Arnhemse formatie verloor alleen van
Touché en eindigde met vier punten als
tweede. Huisman legde met twee pun-
ten beslag op de derde plek. De rode
lantaarn ging naar ’t Zuid. Touché komt
zaterdag 23 juni in actie tijdens de
Landsfinales in Nieuwegein. De foto
van het team staat op de voorpagina
van deze editie.    

C3 klasse gewest MN afdeling 2

Heideroosje 3 plaatst zich 
in biljartcentrum JBGB voor NK

In biljartcentrum JBGB te ’s-Hertogen-
bosch werd de gewestelijke finale MN
afdeling twee in de C3 klasse een prooi
voor Heideroosje 3, district Nijmegen.
De succesvolle formatie bestond uit Har-
ry de Leeuw, Ferdy Daemen, Bart Dae-
men en Jan Vendelo. Dit viertal verza-

melde de maximale zes punten. De strijd
om de tweede plaats ging tussen Riobar
5 en Touché 14. Beide behaalden drie
punten en elf partijpunten. Het percenta-
ge van Riobar 5 bleek met 96 hoger te
zijn dan de 92 van Touché 14. WCK 4
moest genoegen nemen met een bijrol.

Heideroosje 3

Gewestelijke C2 finale MN afdeling 2

BBB 4 winnaar bij de 
Markt/De Onderbouw in Doesburg

Vereniging De Markt organiseerde in
biljart- en zalencentrum De Onderbouw
te Doesburg de gewestelijke eindstrijd
C2 MN afdeling twee. Het werd een
bijzonder spannend evenement want
heel lang stonden alle ploegen gelijk.

Uiteindelijk kwam
BBB 4 namens
district Oss als win-
naar voor de dag.
Deze ploeg behaal-
de vier punten en
tien partijpunten. Dat
deed ook de Breede-
weg maar hun per-
centage bleek met
86.43 lager dan de
91.93 van BBB 4.
D’n Uutkiek verza-
melde twee punten
en werd dankzij acht
partijpunten en
92.40% derde.
DVS/De Zwaan 3

wist eveneens twee punten en acht par-
tijpunten bijeen te krijgen maar zij ble-
ven steken op 89.61%. BBB 4 gaat op
zondag 24 juni in Nieuwegein een
gooi doen naar het Nederlands kampi-
oenschap. 

BBB 4. Foto: Guido Wasterval

www.beursgezondenwel.nl
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Knappe prestatie van Frans Bevers in nationale bekerfinale driebanden 

TOVV.nl/MCR forceert vroegtijdige
beslissing in Zundert

TOVV.nl/MCR voor het eerst bekerwinnaar. V.l.n.r.: Eddy Merckx, Frans van Kuyk,
Dave Christiani en Richard Bitalis. Foto: Harry Van Nijlen
Voordat officieel de laatste carambole was gespeeld, mocht TOVV.nl/MCR
zich op zondagmiddag 13 mei al bekerwinnaar noemen. In de finale te-
gen DBL Holland Mineraal won Frans van Kuyk met 3-0 van Anno de
Kleine en Dave Christiani zette Jelle Pijl met 3-1 op een zijspoor. De wed-
strijd kon toen in partijpunten nog gelijk komen, maar TOVV.nl/MCR leid-
de met 10-4 in sets en DBL Holland Mineraal kon deze kloof in de nog te
spelen sets niet meer overbruggen.
Toen Dave Christiani zijn laatste caram-
bole maakte tegen Jelle Pijl, zo hadden
de rekenmeesters al gezien, was de be-
ker definitief binnen. Een blik op de sco-
reborden was voldoende om de felicita-
ties uit te delen. TOVV.nl/MCR wist
voor het eerst de beker te veroveren.
Tweede man Frans van Kuyk mocht het
na eerdere successen bij andere teams
voor de elfde keer ervaren. De streekfa-
voriet speelde een sterk toernooi en liet
het publiek ruimschoots genieten van
zijn losbanders. In de poulewedstrijd te-
gen FDV Jacoby/Schuler Cues trakteer-
de hij Steven Van Acker vanaf acquit op
een serie van vijftien. Van Acker mocht
alleen opstaan om aan de volgende set
te beginnen. Van Kuyk zegevierde met
15-12, 15-0 en 15-13 en een ge-
middelde van 2.142. Eddy Merckx was
eerder tegen Murat Naçi Çoklu met
veertien van acquit gegaan en zag de
setbal op een haartje missen. In de
kruisfinale lietTOVV.nl/MCR tegenstan-
der ’s Lands Welvaren/Visjes gezien de
8-0 eindstand met lege handen achter.
Weer was Van Kuyk een smaakmaker
door tegen Ronny Daniels in de eerste

set met een reeks van elf uit te gaan om
vervolgens de volgende set weer met
een elf te openen.

Frans Bevers
Frans Bevers, dat om bekende redenen
na de eerste wedstrijd de rest van het
toernooi met maar drie spelers aan tafel
kon verschijnen, leverde een knappe
prestatie. De formatie uit Sluiskil, die
verder iedere wedstrijd met een 2-0
achterstand moest beginnen, knokte
zich desondanks toch nog op de derde
plaats. Teamleider Jan Kikken: “Ik kan
alleen maar trots zijn, we zijn zelfs met
drie spelers ongeslagen gebleven.’’
DBL Holland Mineraal, dat met Stefan
Galla wegens ziekte een van zijn bete-
re spelers moest missen, sloot met zilver
eveneens goed af. Teamleider Ronny
Hazewinkel zag in de kruisfinale tegen
het gehavende Frans Bevers zijn kop-
man Murat Naçi Çoklu van Eddy Lep-
pens verliezen terwijl een dag eerder
Jelle Pijl Glenn Hofman had mogen feli-
citeren. Anno de Kleine hield zijn team
door winst op Jean-Paul de Bruijn als-
nog in de strijd om het goud.

Eindstand

Van 9 tot en met 16 juni 2012

GP Amsterdam driebanden 
in biljartcentrum Osdorp
Op zaterdag 9 juni begint de tweede driebandenranking van 2012. Na de
succesvolle première in de Hazelaar te Rosmalen, verschijnen nu tachtig
deelnemers aan de start in biljart- en dartcentrum Osdorp. Plaats van han-
deling is Jan Rebelstraat 24 te Amsterdam. Dick Jaspers ontbreekt vanwe-
ge verplichtingen in Portugal en Jean van Erp had al een vakantie geboekt.
De strijd om de opvolging of titelprolongatie van Raimond Burgman duurt
tot en met zaterdag 16 juni.  
Zaterdag 9 juni beginnen de eerste
wedstrijden in de pré-pré kwalificatie
om 11.00 uur. De laatste duels staan
dan om 21.30 uur op het programma.
Zondag 10 en maandag 11 juni is de
pré-kwalificatie vanaf eveneens 11.00
uur. Op maandag wordt om 19.00 uur
ook een begin gemaakt van de kwalifi-
catie. De kwalificatie is dinsdag 12 juni
de gehele dag. Het hoofdtoernooi  heeft
als aanvang woensdag 13 juni vanaf
11.00 uur. Dan spelen onder andere:
Ad Koorevaar, Therese Klompenhou-
wer, Jean-Paul de Bruijn en Jeffrey Joris-
sen. Om 13.00 uur starten Jan Arnouts,
Harrie van de Ven, Martien van der
Spoel en Herman Slikker. Donderdag
14 juni om 11.00 uur probeert Rai-
mond Burgman zijn successen voort te
zetten. Ook Tom Beemsterboer, Dave
Christiani en Frans van Schaik maken
dan hun opwachting. Dat geldt om
13.00 uur voor Glenn Hofman, Huub
Wilkowski, Barry van Beers en Ruud

Hölscher. De knock-out fase is vrijdag
15 juni om 13.00 en 15.30 uur. Dan
zijn om 19.30 uur de kwartfinales. Slot-
dag zaterdag 16 juni heeft om 13.00
uur de halve eindstrijd waarna de finale
om 15.30 uur plaats zal vinden. 

EK voetbal met groot scherm
Zoals inmiddels wel bij iedereen be-
kend is, wordt het EK voetbal gehouden
vanaf vrijdag 8 juni. Om de biljart- en
voetballiefhebbers beiden in de gele-
genheid te stellen om hun favorieten te
volgen, is er in biljart- en dartcentrum
Osdorp tijdens de live-uitzendingen van
het voetbal de mogelijkheid om deze
op groot scherm te volgen.

Erespeld in Goud en Ambassadeur

Rob Wong neemt afscheid 
na 50 jaar arbitrage 
Na afloop van de bekerfinale driebanden in Zundert werd Rob Wong uit
Veldhoven het middelpunt van de belangstelling. Nadat hij in 1962 begon
met zijn loopbaan als arbiter, was de bekerfinale zijn laatste toernooi.
Wong ontving uit handen van Santos Chocron de onderscheiding KNBB
Erespeld in Goud en werd benoemd tot Ambassadeur van de KNBB, sectie
driebanden. 
Rob Wong begon in 1962 in het
district. In 1967 slaagde hij als natio-
naal arbiter (er waren toen geen ge-
westelijk arbiters). De reden dat hij als
arbiter begon, was zijn instelling, dat
als een ander voor mij moet scheids-
rechteren, ik dat ook voor anderen moet
doen. Dit principe hanteerde hij ook in
zijn tweede hobby, het basketbal. Ook
daar heeft hij 29 jaar op vele velden
zijn plicht gedaan.
Via de BWA volgde Rob Wong de weg
naar CEB en UMB. Omdat twee sporten
zoveel tijd in beslag namen, is hij een
aantal jaren uit het biljartgebeuren ge-
weest. Hij heeft zich toen uitsluitend met
de arbitrage in het basketbal bemoeid.
Vele worldcups, ook in België, Duits-
land, Oostenrijk, Frankrijk en de USA
heeft Wong mogen meemaken. Daar-
naast de rankingtoernooien, vele
Masters en bekerfinales en vier wereld-
kampioenschappen. Natuurlijk ook de
finales van de Gehandicapten.
Rob Wong vond het een schitterend pe-
riode en 1962…..2012, er zit 50 jaar
tussen. Hij kan nu meer vrije tijd maken
voor zijn kleinkinderen, in het bijzonder

de zwaar gehandicapte kleinzoon. Dat
is de reden dat Wong er een punt ach-
ter zet. Vele mooie herinneringen, in het
bijzonder de BWA-tijd, zal hij altijd blij-
ven koesteren.

Foto: Harry Van Nijlen

Van 5 tot en met 29 juni

Caves mini-pentathlon toernooi 
in Wintelre
Op Golf- en Recreatiepark 't Caves aan
Veneind 5 te Wintelre organiseert de
gelijknamige biljartclub een mini-pen-
tathlon toernooi. Op 5 juni is begonnen
met de eerste poulewedstrijden. Op 12
juni begint de tweede ronde. Vanaf 19
juni vinden de eindrondes plaats met de
finale op 29 juni.
Er is rekening gehouden met de voet-

balwedstrijden van Oranje tijdens het
EK. Dan speelt men niet bij 't Caves zo-
dat iedereen voetbal kan kijken. De
wedstrijden beginnen om 20.00 uur en
in de gehele maand juni is het nage-
noeg elke dag biljarten. De organisatie
is in handen van Toon van Boxem, Hans
Voorjans en Huub van Rooij namens
’t Caves.
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Wedstrijd over 600 caramboles driebanden

Spectaculaire wedkamp 
tussen Caudron en Jaspers

Het initiatief komt van Kozoom-directeur
Xavier Carrer, de organisator is Juanjo
Trilles, een groot biljartliefhebber uit
Marxuquera. De wedstrijd, die tijdens
die dagen live wordt uitgezonden door
Kozoom, is uniek en nog nooit ver-
toond: de twee spelers treffen elkaar in
een wedstrijd over zeshonderd caram-
boles driebanden in een bijzondere
sfeer, waarin niet alleen biljarten cen-
traal staat. De inzet van de tweekamp:
de winnaar verdient tienduizend euro,
de andere speler vijfduizend.

Hoe, wat, waar en wanneer? 
Het interview met Juanjo Trilles:

Wat is de 'Juanjo Trilles Challenge'
eigenlijk?

Juan Trilles: ,,Het is een originele wed-
kamp in carambole biljart, waarin de
twee beste spelers van de wereld elkaar
ontmoeten in een lange wedstrijd (nor-
maal gesproken over vier dagen) om te
bepalen wie werkelijk ’s werelds beste
speler is in deze marathon. Doordat het
een wedstrijd is over zo veel carambo-
les, verwachten we dat de factor geluk,
die vaak een grote invloed heeft op re-
guliere wedstrijden met kortere afstan-
den, te minimaliseren. In de Challenge
zal de speler winnen die kan worden
beschouwd als de allerbeste.’’

Waar komt het initiatief van dit idee
vandaan?

JT: ,,Het komt van Xavier Carrer, CEO
van Kozoom. Hij is een zeer intelligent
mens met een groot talent tot inspireren
en een persoon die mijn vertrouwen ge-
niet. Hij stelde mij het idee en de basis-
structuur van de Challenge voor en heeft
gevraagd of de Stichting, die mijn
naam draagt, de benodigde financiële
middelen zou kunnen bieden en ge-
bruik kon maken van de organisatie en
de faciliteiten die al waren gebruikt in
de Juanjo Trilles Cup vorig jaar. Ik heb
dat voorstel graag geaccepteerd.’’

Het wordt een tweekamp in drieban-
den, hebt u nog andere disciplines op
het oog voor de toekomst?

JT: ,,In eerste instantie gaat het om drie-
banden, maar de deur staat open om in
de toekomst ook andere disciplines kan-
sen te bieden als het voor het publiek
interessant is.’’

Wanneer en waar zal de tweekamp
worden gespeeld?
JT: ,,Het toernooi, bestaande uit een
wedstrijd tot 600 caramboles drieban-
den, verdeeld over tien sessies, gaat
van start op woensdag 27 juni en
duurt tot zaterdag 30 juni 2012.
De plaats is dezelfde biljartzaal waar-
in om de ’Juanjo Trilles Beker van
Creative Artistic Billiard’ is gespeeld in
september vorig jaar in Marxuquera,
Valencia (Spanje).

Wie zijn de deelnemers in deze eerste
editie en wat zijn de prijzen?

JT: ,,Voor deze editie zijn Dick Jaspers,
de huidige wereldkampioen en Frédéric
Caudron, de huidige nummer één van
de wereld uitgenodigd. Beiden hebben
de invitatie aanvaard. Wat de financiële
bonus betreft: de winnaar ontvangt een
trofee en tienduizend euro contant. De
andere speler een trofee en 5000 eu-
ro.’’

Zal de wedstrijd live worden uitgezon-
den?

JT: ,,Jazeker, de hele wedstrijd zal live te
zien zijn op Kozoom, dat zelf mede-or-
ganisator is. De voorwaarde is alleen
dat kijkers een Premium pas voor Ko-
zoom moeten hebben. Het team van
Kozoom komt de wedstrijden registre-
ren met de best mogelijke apparatuur,
met professionele camera’s, die
prachtige beelden van de wedstrijden
en slow-motions zullen vastleggen, inter-
views en alles wat nodig is voor een
professionele benadering. Het zal een
van de meest aantrekkelijke uitzendin-
gen worden in de geschiedenis van het
carambole biljart.’’

Kunnen mensen de wedstrijd ook live
komen volgen in de toernooizaal? Zo
ja, wat kost het om een uitnodiging te
krijgen?

Foto: www.fogra.nl

MARXUQUERA – Biljartliefhebbers over de hele wereld opgelet. In de zo-
mer van dit jaar wordt een wedkamp gelanceerd waar veel spelers, fans
en andere liefhebbers van carambole biljarten met grote belangstelling
naar zullen uitkijken. Dick Jaspers, wereldkampioen driebanden, speelt in
Valencia (Marxuquera, Spanje) een tweekamp tegen Frédéric Caudron, de
huidige nummer één van de wereld.

JT: ,,Ja, het is mogelijk om dat te doen.
Mensen kunnen een uitnodiging kopen
voor de volledige vier dagen durende
kamp. Een entreebewijs, gekoppeld
aan één lunch per dag, plus gratis
drankjes, snacks en een uitnodiging
voor het slotbanket kost 500 euro.’’ Als
u daarnaast wil reserveren voor een ho-
tel (kamer met ontbijt), waarbij vervoer
van en naar de toernooizaal wordt ver-
zorgd, zijn de kosten duizend euro. De
kosten voor twee personen, die een ho-
telkamer delen, zijn 1500 euro. Dat zijn
zeer redelijke prijzen, rekening hou-
dend met de tijd van het jaar. Belang-
stellenden moeten zich haasten, omdat
de beschikbare plaatsen beperkt zijn en
omdat de volgorde van aanvragen

wordt gerespecteerd. U kunt een reser-
vering doen op de website van de Cha-
lenge: www.juanjotrilleschallenge.com.
En klik dan op: ,,I want to attend.’’

Het lijkt erop dat dit evenement een
groot succes zal worden met twee spe-
lers van zo’n hoog niveau en een orga-
nisatie die zich heeft bewezen. Wij feli-
citeren u met dit idee.

JT: ,,Het is ons doel om er een zeer ge-
slaagd evenement van te maken. Als er
niets vreemds gebeurt, zal het een ge-
weldige tweekamp worden. Ik verwacht
dat er vele duizenden biljartfans in de
wereld zijn die van deze tweekamp zul-
len genieten.’’

In Sportfoyer De Hazelaar Rosmalen

Raimond Burgman wint 
eerste Grand Prix nieuwe stijl

De eerste Grand Prix nieuwe stijl die van 12 t/m 19 mei in Sportfoyer De
Hazelaar te Rosmalen is gehouden mag succesvol genoemd worden. De
96 ingeschreven spelers waren over het algemeen tevreden en vol lof over
de organisatie. Johan Roijers van Burgman Biljarts leverde een mooie
prestatie door vanuit de voorselectie tot de achtste finales door te dringen.
Kanshebbers als Dick Jaspers, Jean van Erp en Glenn Hofman moesten al
voor de halve finales het toernooi verlaten.
Martien van der Spoel, die eerder
wereldkampioen Dick Jaspers naar huis
stuurde, trof tijdens de halve finale in   Je-
an-Paul de Bruijn (2.000) een te sterke
tegenstander. De Bruijn maakte drie se-
ries van zeven om tot slot met een zes de
partij op de eindstand 40-21 te bren-
gen. Raimond Burgman plaatste zich
voor de eindstrijd door met 40-22 uit 30
van Barry van Beers te winnen. Na
twaalf beurten stond het 20-10 in het
voordeel van Burgman, die vervolgens
met een korte inzinking te kampen
kreeg. De speler van A1 Biljarts wist
zich echter te herpakken en sloot in 30
beurten met 40-22 winnend af. Met
Burgman en de Bruijn was er in de fina-
le het nodige vuurwerk te verwachten.
Raimond Burgman had immers geduren-
de het toernooi al flink uitgehaald. Zo
elimineerde hij in de achtste finales Jan
Arnouts met een gemiddelde van 2.500
en liet een ronde later Harrie van de Ven
met 1.600 in het stof bijten. Jean-Paul de
Bruijn liet tijdens deze Grand Prix zien

weer tot de Nederlandse top te behoren
en had voor zijn confrontatie met Van
der Spoel al afgerekend met Huub Wil-
kowski en Johan Roijers. In de poule-
wedstrijden zette de Zeeuw tegen Jeffrey
Jorissen een reeks van veertien in de
boeken.
Na tien pogingen in de finale stond het
13-11 in het voordeel van Burgman, die
toen een tandje bijzette om uiteindelijk
met een slotserie van acht de Grand Prix
zege binnen te halen. (40-20 uit 20).
Na het kersttoernooi in Zundert zijn
tweede grote succes van het seizoen.
Burgman gaf aan tevreden te zijn met
zijn algemeen gemiddelde van 1.676.

Eindstand
Naam Moy HS
1.  Raimond Burgman 1.676 10
2.  Jean Paul de Bruijn 1.556 14
3.  Martien van der Spoel 1.270 8
4.  Barry van Beers 1.206 8
5.  Dick Jaspers 1.590 10
6.  Glenn Hofman 1.427 7
7.  Harrie van der Ven 1.158 8
8.  Huub Wilkowski 1.013 7
9.  Ad Koorevaar 1.500 11

10.  Dave Christiani 1.359 7
11. J.L.M. van Erp 1,279 10
12. Tom Beemsterboer 1,079 9
13. Jan Arnouts 1,031 9
14. Johan Roijers 0,976 11
15. Jeffrey van Nijnatten 0,975 10
16. Frans  van Schaik 0,951 9

De finalisten Raimond Burgman en Jean-Paul de Bruijn. Foto: Henry Thijssen

Fashion
Specialist in 

kleding voor:

Biljarten
Darten

Muziek

•  Met de betere pasvorm

•  Uitmuntende stof kwaliteit

•  Informatie en bestellingen

•  Opmeten en bezorgen

Boxtel: 0411 - 611166

Fax: 0411 - 675095

Mobiel: 06 - 26 54 45 56

Email: jbfashion@home.nl

J.B. de Vocht
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Raimond Burgman forceert beslissing in Kapelle

Landstitel op spectaculaire wijze
naar A1 Biljarts

A1 Biljarts wist op spectaculaire wijze het landskampioenschap te veroveren.
Foto: Harry Van Nijlen

Zowel voor- als tegenstanders van de play-offs hebben mogen ervaren,
dat bij De Vroone in het Zeeuwse Kapelle een promotioneel geweldig eve-
nement is neergezet. Met als ingrediënten daar aan toegevoegd het hoge
sportieve niveau, de grote publieke belangstelling en de enorm spannen-
de ontknoping, mag biljart minnend Nederland hier haar vingers aan af-
likken.

Op de eerste wedstrijddag zag het
thuispubliek hun favorieten van Frans
Bevers sneuvelen tegen A1 Biljarts, met
daarin op bord drie de nog steeds in
blakende vorm verkerende Raimond
Burgman. Voor Frans Bevers lukte het al-
leen de jeugdige Glenn Hofman zijn
twee partijen tegen Martien van der
Spoel te winnen. Eddy Leppens mocht
toezien hoe Dion Nelin hem met 46-50
en 45-50 aftroefde. Jean Paul de Bruijn
had vooral in het eerste treffen met Rai-
mond Burgman geen schijn van kans en
ging in 21 beurten met 27-50 kopje on-
der. De tweede ontmoeting moest de bil-
jarter uit Hulst weer buigen, het werd
40-50. Frédéric Caudron verliet na zijn
41-50 nederlaag tegen Michael Nils-
son teleurgesteld de arena. In de her-
kansing kwam de kopman van Delta
met 50-50 op gelijke hoogte, maar dat
kon het tij niet meer keren, A1 Biljarts
ging naar de finale.
Niet minder verrassend was de uitscha-
keling van TOVV.nl/MCR door Holland
Mineraal. Hoewel het verschil met 3-5
en 4-4 minimaal was, smaakte de pil
niet milder. Holland Mineraal, dat zich
dankzij een sterk offensief in de eindfa-
se van de competitie voor deze play-offs
had geplaatst, bood met Stefan Galla
een krachtig verweer tegen Frans van
Kuyk. De Duitser wist het eerste treffen
met 50-31 te winnen om enkele uren la-
ter wederom de felicitaties in ontvangst
te nemen (50-49). Jelle Pijl moest ver-
volgens toezien hoe Ricard Bitalis twee
keer winst pakte. Met volle teugen kon
het publiek genieten van de ontmoeting
tussen Murat Naçi Çoklu en Eddy
Merckx. Met twee series van vijf wist
Merckx na een achterstand van 40-49
als eerste aan te komen. De kleine Turk
bleef koel en benutte de gelijkmakende
beurt (50-50). Later op de dag was het
weer Merckx die een achterstand weg
poetste en het eerst tot vijftig kwam. Nu
had Çoklu met nog zes te gaan minder
succes en kon na twee treffers zijn keu
in pakken. Mede dankzij een sterk ope-
rerende Anno de Kleine, die met 50-26
en 50-46 van Dave Christiani won,
mocht Holland Mineraal een dag lan-
ger in Kapelle vertoeven.

Finale A1 Biljarts – 
DBL/Holland Mineraal
Waar Michael Nilsson twee dagen eer-

der nog de nummer één van de wereld-
ranglijst, Frédéric Caudron wist te be-
dwingen had hij nu geen antwoord op
de sterke Murat Naçi Çoklu en kon zich
na een 24-50 nederlaag gaan voorbe-
reiden op de beslissende fase. Eerder
had Dion Nelin van Stefan Galla een te-
leurstelling van 44-50 te verwerken ge-
kregen. Martien van der Spoel ontnam
Jelle Pijl met 50-27 even alle illusies en
Raimond Burgman week niet voor Anno
de Kleine en won overtuigend met
50-31. Met de stand 4-4 dus een ga-
rantie voor een spannende ontknoping.
In de tweede en allesbeslissende fase
trof Stefan Galla een op revanche be-
luste Dion Nelin. De Deen gaf Galla
geen gelegenheid goed in zijn spel te
komen en vond in een vlot tempo zijn
weg naar de finish. Bij de stand 30-42
sloot Nelin met een serie van acht zijn
Zeeuws avontuur winnend af. Voor Hol-
land Mineraal wist Jelle Pijl zich na zijn
eerdere nederlaag te herpakken en
overklaste Martien van der Spoel. In 29
beurten kwam Pijl via een acht en een
slotserie van zes op 50-34. Van der
Spoel kon in de gelijkmakende beurt
maar één keer scoren, veegde teleurge-
steld met de keu zijn krijtje van het bil-
jart om vervolgens Jelle Pijl te feliciteren.
Wat nodig is om een dergelijk toernooi
een extra dementie te geven gebeurde,
bij aanvang van de laatste twee partij-
en nog geen afscheiding. In die beslis-
sende fase was het Murat Naçi Çoklu
die voor Holland Mineraal via een
reeks van dertien duidelijk afstand nam
van Michael Nilsson. Ondanks, dat
Nilsson terug vocht, strandde deze op
50-42 en moest de winst aan Çoklu la-
ten. Alle ogen dus gericht op de titanen-
strijd tussen Raimond Burgman en Anno
de Kleine. Zoals het gehele toernooi,
was het weer Burgman die de partij
naar zijn hand zette en in omloop 24
de nog zes benodigde caramboles ver-
zamelde (50-34). 
De handen gingen de lucht in, het kam-
pioenschap voor A1 Biljarts was een
feit.

Eindstand
PP MP

A1 Biljarts 19 6
Holland Mineraal 17 5
TOVV.nl/MCR 7 1
Frans Bevers 5 0

Vrijdag 17 augustus in Heeswijk-Dinther

Driebanden klein jeugd

Raymon Groot heerst in NK 
bij Overkamp te Eibergen 

Het NK driebanden klein jeugd werd in
biljartcentrum Overkamp in Eibergen een
tweestrijd tussen Raymon Groot en Jordy
de Kruyf. Voor de slotronde hadden bei-
den de maximale acht punten maar be-
schikte Groot met 1.100 over een beter
moyenne dan de 0.909 van Jordy de

Kruyf. In hun afsluitende onderlinge partij
liet Groot nog maar eens zien dat  alleen
hij recht had op de Nederlandse titel. De
speler van vereniging Horna verzamelde
de dertig caramboles al na 21 beurten
en dat leverde 1.428 op. De Kruyf stond
toen overigens ook al op een totaal van
22. Raymon Groot eindigde met het
beste algemeen gemiddelde van 1.153
en realiseerde middels 1.500 tevens de
kortste partij. De hoogste serie kwam met
acht caramboles op naam van runner-up
De Kruyf. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Raymon Groot Horna 10 1.153 7
2. Jordy de Kruyf Carambole 8 0.928 8
3. Brian Bakkers Amorti 4 0.663 7
4. Kay Arends De Veemarkt 4 0.615 5
5. Luke Arends De Keu 2 0.593 6
6. Joey de Kok LBV 2 0.571 7

Foto: Johan Jansink

Tweede klasse driebanden Midden-Brabant

Titel voor 
Wesley Verhagen
Naam Vereniging Pnt Car HS
1 Wesley Verhagen BSV 8 129 5
2 Anton Smulders Vaartje 8 114 7
3 Mark Pijnenburg VOO 6 99 4
4 John van der Sanden BSV 4 99 3
5 Toine van Berkel De Hoef 2 104 4
6 Maurice van Riel De Eekhoorn 2 102 6
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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

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

Tweede De Ram Kadertoernooi

René Kuijstermans goede winnaar 
in Roosendaal 

Het tweede De Ram Kadertoernooi
heeft een overwinning opgeleverd voor
René Kuijstermans. De twaalf deelne-
mers werden via loting ingedeeld in
twee poules. In poule 1 voltrok zich een
hevige strijd, maar in de afsluitende fa-
se werd een duidelijke afscheiding ge-
maakt. De bovenste drie plaatsten zich
voor de winnaarspoule, terwijl de on-
derste drie hun toernooi in de verliezer-
spoule konden vervolgen.
In poule 2 was het verschil tussen de
winnaar en de rest iets groter. René
Kuijstermans steeg met een moyenne
van 16.05 en slechts een half verlies-
punt boven iedereen uit. Piet Schets
werd tweede en Gerrit de Regt derde.

René Kuijstermans

Eindstand poule 1
Naam Pnt Moy HS
1. Theo v. Meel 46.153 5.12 22
2. Peter van Dongen 45.250 6.13 31
3. William Vervaart 42.833 3.72 12
4. Wilbert van Dijke 37.923 8.21 46
5. Marty Jongmans 32.250 4.52 36
6. Ferry Lopulalan 31.000 4.42 21

Eindstand poule 2
Naam Pnt Moy HS
1. René Kuijstermans 49.500 16.05 51
2. Piet Schets 42.875 7.29 50
3. Gerrit de Regt 42.111 7.73 46
4. René Boersen 40.125 5.44 32
5. Eric Harten 39.000 4.33 28
6. Francine van Yperen 34.833 4.01 29

Op zaterdag en zondag vonden de
wedstrijden in de winnaars- en verlie-
zersronde plaats. Ondanks, dat na ver-
loop van tijd de vermoeidheid een rol
ging spelen werden er toch nog partijen
uitgespeeld in vier, vijf, zes en zeven
beurten. Wilbert van Dijke maakte de
hoogste serie van 84. Francine van Ype-
ren en Gerrit de Regt speelden beiden
een keer in vier beurten naar winst.

Eindstand
Naam Pnt Moy HS
1. René Kuijstermans 42.833 12.73 54
2. Piet Schets 41.375 7.02 50
3. Gerrit de Regt 41.333 7.90 46
4. William Vervaart 36.333 3.80 23
5. Peter van Dongen 35.125 5.40 31
6. Theo van Meel 34.714 4.32 22
7. Wilbert van Dijke 50.000 9.93 84
8. Marty Jongmans 43.625 5.14 33
9. Francine van Yperen 38.500 3.57 29

10. Eric Harten 35.333 3.68 28
11. Ferry Lopulalan 34.875 4.50 31
12. René Boersen 30.500 4.41 32

Vijfde De Ram Zomercup
•  Libre dames, deelname uitsluitend voor dames
•  Libre 2e klas  ( tot 3,00 moyenne)
•  Driebanden 1e klas ( v.a. 0,500 moyenne en 25 car.)
•  Driebanden 2e klas ( tot 0,500 moyenne)

De wedstrijden worden gespeeld in Café De Ram, Kalsdonksestraat 135, 4702
ZC Roosendaal en duren de gehele zomer, in de voorronden wordt in poules
een halve competitie gespeeld, waarbij de poulegrootte afhankelijk is van het
aantal deelnemers (2010 en 2011 ong. 100 deelnemers). Tijdens de voorron-
den hoort de taak van teller en schrijver uitgevoerd te worden door alle deel-
nemers.

De speeldagen zijn:
Donderdag: libre 2e klas aanvang 14 juni
Dinsdag : libre dames aanvang 12 juni
Vrijdag: driebanden 1e klas aanvang 8 juni
Woensdag: driebanden 2e klas aanvang 13 juni
De finalewedstrijden zullen plaatsvinden op 17, 18 en 19 augustus.

De deelname is € 12 per persoon en/of toernooi, te betalen voorafgaand aan
het toernooi. Voor aanmelding kun je gebruik maken van onderstaand formulier
of per email pvandongen@cafederam.nl, door de in het aanmeldformulier
gevraagde informatie door te geven. 

Aanmelding De Ram Zomercup 2012

Naam: ............................................................ Vereniging: ..........................................
Geb. datum: .......................... Tel: ............... Email: ...................................................
Spelsoort: ..................................... Dames / Heren * Actueel gem.: .......................

Ik kan niet spelen op: ( weeknr(s) ............................................... of data: ...............

$

Biljartlessen...
voor jong en oud

voor beginners
en gevorderden

www.fransvanhoeij.nl

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

Thuisbasis van: 
eredivisieteam DE HAZELAAR

en biljartvereniging ROSMALEN

- 4 Matchtafels
- 5 Caramboletafels
- 1 Pooltafel

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

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 

BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

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

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33

POOL • BILJART • DART

Hoge Rijndijk 3b • Woerden

Tel.: 0348 - 417 118

8 Buffalo Pro 9ft Pool-tafels 

4 Padoc Bocxe 2.30 Biljarts 

5 dartbanen

WWW.PADOC.NL

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

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

Aelbrechtskolk 45B
Rotterdam

Tel 010-4257716
info@poolcafedelfshaven.nl

Voor openingstijden zie website: 
www.poolcafedelfshaven.nl 

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

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

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

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

B ELLEVUE
C AFÉ -  BILJART -  FEESTZAAL

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

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

Tot ziens bij Anita, Eline en Frans van Nispen

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

Biljartcentrum 

”Roothaert”
D.J. Jittastraat 2

5042 MX Tilburg
Tel: 013-4634552

3 Tafels 2.85
5 Tafels 2.30

Wilbert van Dijke 
wint Paastoernooi bij De Ram
Tijdens de paasdagen werd bij café De
Ram in Roosendaal weer het Teletronika
driebanden paastoernooi georgani-
seerd. Dit jaar waren er achttien deel-
nemers die in drie poules de voorron-
den speelden. Eerste paasdag werd
door iedereen drie partijen gespeeld en
op tweede paasdag twee. Na de voor-
ronden waren Jan Hofkens, Robin v.d.
Bosch, Wilbert van Dijke en Paul van
Gastel de vier beste spelers. Zij gingen
naar de halve finale. 
Wilbert van Dijke en Paul van Gastel
plaatsten zich voor de eindstrijd, terwijl
Jan Hofkens en Robin van den Bosch
zich op konden maken voor de strijd om
de derde en vierde plaats. Hierin bleek
Robin van den Bosch de sterkste. In de
finalepartij liet Wilbert van Dijke zien
dat hij naast het libre ook zijn mannetje
staat bij het driebanden en versloeg
Paul van Gastel met 16 tegen 5. Daar-
mee was hij voor het eerst winnaar van
het Teletronika driebandentoernooi.

Eindstand 
1. Wilbert van Dijke
2. Paul van Gastel
3. Robin v.d. Bosch
4. Jan Hofkens
5. Piet v. Steen
6. Peter v. Dongen

7. Frank de Graaf
8. Maarten den Hollander
9. Wim Brand

10. Francine v. Yperen
11. Maikel Jansen
12. Jos Verschuren
13. Jolanda Hazenbroek
14. Paul Hendrickx
15. Anton Jansen
16. Ad v. Opdorp
17. Loet de Hooge
18. Peter de Rooij

Gewest Zuid-Nederland  

Kampioenen in afdeling Zuid 1 zijn bekend

Ook in afdeling 1 van het gewest Zuid-
Nederland zijn de teamkampioenen be-
kend. Bij De Eekhoorn in Oosterhout
werd gestreden om de titel in het drie-
banden groot en daar bleef DBA uit
Maastricht ongeslagen. Het B1 team van
Eekhoorn ging in Goes met de eer strij-
ken en bleef de huisgenoten Ad Dekker

Recreatie net voor.
BV Steeds vooruit
Waalwijk tekende bij
De Ram in Roosen-
daal voor het kampi-
oenschap. In Tilburg
werden de prijzen
verdeeld voor de C1
klasse. Het team van
Boulevard was daar
met afstand de beste.
Bij De Ponderosa in
Bergen op Zoom
kwamen de districts-
kampioenen uit de
C2 in actie. 
De Kroon 5 dwong
daar een afvaardi-

ging voor het NK af. Café De Molenvliet
in Waalwijk was het trefpunt in de C3.
De Vier Linden haalde daar net voor BV
Steenbergen het kampioenschap binnen.
De dames verschenen in Oost Souburg
voor een spannende strijd aan tafel.
Daar ging de overwinning met een klein
verschil naar ’t Dobbertje.

Kampioensteam van BSV in de B2 met John v.d. Sande,
Mitchell Schilders, Erik Wilhelm

Jan Tieben benoemd tot Bondsridder
Tijdens de algemene ledenvergadering
van het district Delta Zuid-West, die in
Kwadendamme werd gehouden, is Jan
Tieben benoemd tot Bondsridder van de
KNBB. De voorzitter van de KNBB vere-
niging Carambole was aanwezig om
hem persoonlijk deze onderscheiding
toe te kennen. Tieben heeft acht jaar zit-
ting gehad in het districtsbestuur en
naast zelf te fungeren als district –en ge-
westelijk arbiter was hij ook arbiters co-
ördinator. Daarnaast heeft hij voor het
district Delta Zuid-West de website op-
gezet. Verder heeft Jan Tieben al vier
jaar zitting in de commissie reglementen
en wedstrijdwezen van de KNBB vere-
niging Carambole. “Het is iets, wat ik

niet had verwacht en erg verguld mee
ben” was de spontane reactie van de
gedecoreerde.

““ 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

Nieuweweg 2
Hulst
0114-

311729

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

www.eetcafedeherleving.nl
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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

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)

NBF finale 2e klasse bandstoten in Wagenberg

Henk van Meer kampioen bij De Ruif

Achter v.l.n.r.: Wim Bezuijen, Henk van Meer en Dick van Haren. Voor v.l.n.r.
William Vervaart, Cees van Wijk en Simon van Noort. Foto: www.fogra.nl

Op 4 en 5 mei is bij café de Ruif in Wa-
genberg de NBF finale bandstoten
tweede klasse gespeeld. Voor deze fi-
nale, die werd georganiseerd door BV
de Vriendschap, hadden zich zes spe-
lers van verschillende regio’s geplaatst.
Het werd een mooi toernooi dat tot aan
de laatste partij spannend was. Na de
eerste dag voerden Dick van Haren en
Simon van Noort samen de ranglijst
aan met vier punten. De tweede dag
werd het nog spannender, want bij het
ingaan van de laatste ronde stonden
drie spelers met zes punten op de eerste
plaats. Mede kanshebber op de titel
Willem Bezuijen kon het tegen William
Vervaart niet bolwerken en verloor.

Hierdoor konden Simon van Noort en
Henk van Meer in de afsluitende partij
uit gaan maken wie zich kampioen
mocht noemen. Uiteindelijk wist Henk
van Meer van de organiserende vereni-
ging de titel naar zich toe te halen. Wil-
lem Bezuijen uit Klundert behaalde met
vijftien caramboles de hoogste serie.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Henk van Meer De Vriendschap 8 2.01 13
2. Simon van Noort Kruisstraat 6 1.72 14
3. Willem Bezuijen Amicitia 6 1.62 15
4. Dick van Haren BCW 4 1.71 10
5. Cees van Wijk Kromme Keu 4 1.67 13
6. William Vervaart Vredeshof 2 1.59 12

Kampioenschap van Amsterdam driebanden groot

Titel Frans van Schaik en record 
Sander Jonen in biljartcentrum Osdorp
Het kampioenschap van Amsterdam driebanden groot is een prooi ge-
worden voor Frans van Schaik. Hij rekende in de finale af met Derek Brink.
Sander Jonen vestigde in zijn biljart- en dartcentrum Osdorp de aandacht
op zich door in de strijd om de vijfde plaats in één set de vijftien carambo-
les al na twee beurten te verzamelen.  

In poule A zette Frans van Schaik tegen-
stander Veldman vlot opzij. Tegen Daan
Kalkhoven moest Van Schaik een set
prijsgeven. Deriga werd met 15 uit 10
en 15 uit 7 vlot verslagen. In de kwartfi-
nale tegen John Doodeman kwam Van
Schaik niet in de problemen. Dat leek
ook op te gaan voor Sander Jonen die
tegen Derek Brink een 2-0 voorsprong
in sets nam. Brink won vervolgens twee
sets op rij en kwam daarmee op gelijke
hoogte. De sensatie was compleet toen
Derek Brink de beslissende vijfde set
met 15-11 (12) voor zich opeiste. Ben
Katwijk kwam met 0-2 achter tegen Van
Lith maar stelde daarna op de zaken.
Richard van der Erf schakelde Daan
Kalkhoven met 3-0 uit. In de halve eind-
strijd verzamelde Frans van Schaik de
vijftien caramboles tegen Ben Katwijk
na veertien, zestien en tien pogingen.
Derek Brink kwam ook tegen Richard
van der Erf met 0-2 achter maar herstel-
de zich met dubbele winst en was in de
beslissende vijfde set met 15-13 net iets
beter. 
De strijd om de zevende plek tussen
John Doodeman en Daan Kalkhoven
kreeg een 1-2 eindstand. Sander Jonen
begon de partij om de vijfde positie met
6-15 (11) verlies tegen Van Lith. Aan-
sluitend verzamelde Jonen de vijftien
treffers na negen beurten om daarna
met vijftien uit twee een nieuw setrecord
te vestigen van 7.500 moyenne. Zijn
hoogste serie daarbij was acht. De laat-
ste dertig caramboles werden in elf po-
gingen verzameld en over de gehele
wedstrijd was het gemiddelde 1.636.
Het brons werd beslist in de ontmoeting
tussen Ben Katwijk en Richard van der

Erf en Katwijk bleek de meerdere met
30 uit 28. De finale ging tussen Frans
van Schaik en de verrassende Derek
Brink. Van Schaik was via 15-3, 15-10
en 15-13 een maatje te groot voor
Brink. De 45 uit 38 leverde 1.184 op.
De kampioen behaalde een toernooige-
middelde van 1.013 en gaf slechts één
van de zestien sets af. De hoogste serie
van negen kwam op naam van Ben Kat-
wijk. Daarmee bleef het oude record
met elf treffers op naam van Cor Zomer-
dijk. Zoals al eerder vermeld was de
beste set met een moyenne van 7.500
voor Sander Jonen. Het oude record
stond met 5.000 op naam van Frans
van Schaik. Het kampioenschap van
Amsterdam driebanden klein wordt 23
en 24 juni eveneens in biljart- en dart-
centrum Osdorp georganiseerd.   

Kampioen Frans van Schaik. 
Foto: Olaf Deriga 
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Landelijke beker KNBB Sectie Pool in Rotterdam

Emmen bekerwinnaar bij Poolcafé Delfshaven
Tijdens de bekerfina-
le van de KNBB Sec-
tie Pool, die op 20
mei bij Poolcafé
Delfshaven in Rotter-
dam werd gehouden
bleek het team van
Emmen over de lang-
ste adem te beschik-
ken. Acht teams uit
drie landelijke divi-
sies hadden zich ge-
plaatst. Uit de eredi-
visie waren dit Dijkje
Nootdorp, Strokes of
Genius (Amsterdam),
titelverdediger Son-
ny's Billiard Supplies
(Panningen) en Thur-
ston Rotterdam. Deel-
nemers uit de eerste
divisie waren Em-
men en HOB Arn-
hem. Tot slot de
tweede divisieteams
Padoc uit Woerden
en Broeja-Ziebers uit
Rotterdam. Het for-
mat van de wedstrijd
was: 1 partij 8-ball, 1 partij 9-ball,
1 partij 10-ball, 1 partij 14.1-continu-
ous en één koppelpartij 8-ball. Al tij-
dens de kwartfinale struikelde titelverde-
diger Sonny’s Billiard Supplies over Pa-
doc met Arthur de Groot in de gelede-
ren. In de halve finale ontdeed Emmen
zich met 3-2 van HOB Arnhem en wist
Thurston Rotterdam zich ten koste van
Padoc van een finaleplaats te verzeke-
ren. In de finale moesten de Rotterdam-
mers de beker prijsgeven aan het sterk
spelende eerstedivisieteam Emmen.
Hiermee zette Emmen met Michel
Drenth, Eddy Lutjes, Marc Bijsterbosch,
Raymond Bos, Richard Diphoorn,
Christian Bults en Harry Hadderingh
een mooie prestatie neer.

Uitslagen

Kwartfinales
Dijkje Nootdorp 1 – 3 Emmen
HOB Arnhem 3 – 2 Strokes of Genius
Thurston Rotterdam 3 – 1 Broeja- Ziebers
Padoc 3 – 2 Sonny’s Billiard Supplies 

Halve Finales
Emmen 3 – 2  HOB Arnhem
Thurston Rotterdam 3 – 1 Padoc

3e en 4e Plaats
Padoc 1 – 3 HOB Arnhem

Finale
Emmen 3 – 1 Thurston Rotterdam

Foto: Yvo van Musscher

Wildcard maar geen budget KNBB

Dordtse poolbiljarter zoekt hulp 
bij deelname aan EK

nancieren.” Het gaat om een bedrag
tussen de 1.500 en 1.800 euro, be-
staande uit reis-, inschrijf- en verblijfs-
kosten. Worung hoopt op sponsors uit
de (pool)biljartwereld. Net zoals zijn
materiaalsponsors zullen de namen/
logo’s van de sponsors vermeld worden
op zijn wedstrijdshirts.
Ze kunnen hem voor meer informatie
bereiken via: 
jswworung@gmail.com .

Foto: EPBF/DK

Eredivisie pool

Titel voor Thurston Rotterdam 2

Op zaterdag 12 mei 2012 werden de
laatste wedstrijden van de eredivisie
pool gespeeld in 't Dijkje Leiden. Thur-
ston Rotterdam 2, bestaande uit Geor-
die Sahilatua (captain), Stefan Spran-
gers, Gijs van Helmond en Jimmy Wo-
rung, begonnen met een voorsprong
van vier punten op titelverdediger
Club8 Amsterdam. Beide teams tra-
den in de sterkste opstellingen aan.

Club8 met Nick van
den Berg en Marco
Teutscher in de gele-
deren haalde met
7-0 genadeloos uit
tegen CAD Gronin-
gen. Thurston 2 ver-
loor met 3-4 van
HOB Weert. Dit
hield in dat het kam-
pioenschap in de
laatste wedstrijd be-
slist zou worden.
Dit keer speelde
Thurston 2 tegen
CAD Groningen en
Club8 moest het te-
gen Nootdorp op-
nemen. Thurston 2
begon sterk en

kwam snel op een grote voorsprong.
Op dat moment hoorden zij dat Club8
twee punten had laten liggen, doordat
Marco Teutscher tweemaal verloor van
Jelle Kijlstra. Het kampioenschap was
daardoor een feit voor het team uit
Rotterdam dat het seizoen hiervoor
ook al kampioen werd in de eerste di-
visie. 
Tekst en foto: Jimmy Worung. 

Vlnr: Gijs van Helmond, Jimmy Worung, Stefan Sprangers
en Geordie Sahilatua

Honderden deelnemers in Luxemburg

Nick van den Berg pakt met 
overmacht titel Ardennencup
De Ardennencup 2012 is op overtui-
gende wijze een prooi geworden voor
Nick van den Berg. Hij rekende bij de
laatste 64 met 6-2 af met Noel Bruyn-
ooghe. Ralf Mrenka was daarna met
dezelfde cijfers het volgende slachtoffer.
Philipp Stojanovic bleef zelfs met lege
handen tegen Van den Berg. Bij de
beste acht schakelde de Zaandammer
opponent Schwerdtfeger met 6-1 uit.
Op een andere pooltafel bleek Ivar Sa-
ris in een Hollands onderonsje toen met
6-3 te sterk voor Stefan Sprangers. In de
halve eindstrijd wees Van den Berg zijn
jeugdige tegenstander Saris met 6-4
terug waardoor Saris op de fraaie der-

de plaats eindigde. In de finale trof
Nick van den Berg de Duitser Dennis
Waldecker. Ook nu liet hij er geen twij-
fel over bestaan gezien de 6-1 uitslag.
Overigens was Niels Feijen in de 1/16
eindstrijd met 2-6 onderuit gegaan te-
gen Waldecker. 
Bij de dames werd Kynthia Orfanidis bij
de laatste zestien uitgeschakeld. Tama-
ra Peeters ging bij de beste acht nipt de
boot in. De Noorse Martine Christian-
sen pakte de titel. Cyriel Ledoux werd
bij de pupillen pas in de halve finale de
weg versperd naar verder succes.Ivar Saris: Foto: Melissa Rademakers

Nick van den Berg. Foto: Marc Meyer

Padoc Open Woerden 9-ball Tournament

Marco Teutscher 
wint voor de derde keer op rij  
In een zeer sterk bezet deelnemersveld heeft Marco Teutscher voor de 3e
keer op rij het Open Woerden 9-ball Tournament gewonnen. In de finale
versloeg hij Marc Bijsterbosch met 7-5. 

Aan  het dubbel knock-out toernooi de-
den 44 poolers mee en bereikten Mar-
co Teutscher, Marc Bijsterbosch, Richard
Daalhuizen, Jan van Lierop, Otman
Acharrat, Hoa Nguyen, Frank Fennema
en Mitch van den Bergh de laatste acht.
Na spannende partijen in de kwartfina-
les stonden in de halve eindstrijd Mitch
van den Bergh en Marco Teutscher
tegenover elkaar, uitslag 1-6 en won
Marc Bijsterbosch van de 13-jarige Jan
van Lierop met 6-4. In de finale kwam
Bijsterbosch met 5-1 voor te staan, maar
na een foutje kwam Teutscher met zes
frames op rij tot winst: 7-5. Zodoende
wist hij voor de derde achtereenvolgen-
de keer de Padoc Open te winnen.
Tekst en foto: Hennie Overbeek,
www.padoc.nl. 

Poolbiljarter Jimmy Worung (41) uit Dordrecht kwam vorig jaar met maar
liefst drie bronzen medailles terug van het EK senioren (40+) in Luxem-
burg. Ook dit jaar was hij weer goed op weg om zich te plaatsen voor het
Europese eindtoernooi dat van 4 tot 12 augustus gespeeld wordt in Brand-
enburg, Duitsland. Hij greep echter drie keer net naast een NK titel in drie
verschillende pooldisciplines. Op een wildcard mag hij alsnog meedoen,
maar de KNBB heeft geen budget om zijn deelname ook financieel te
ondersteunen. Worung is dus op zoek naar sponsors.
Jimmy Worung is al 22 jaar actief in
het poolbiljart en speelt op dit moment
op het hoogste niveau (eredivisie) met
de Rotterdamse poolvereniging Thur-
ston, waarmee hij onlangs landskampi-
oen is geworden. Het was erg wrang
dat hij dit jaar op het NK senioren
doordrong tot drie finales, maar even
zoveel keren naast de nationale titel

greep. “Ik had me al neergelegd bij het
feit dat ik niet naar het EK zou gaan.
De kampioenen en andere medepoo-
lers wezen mij er echter op dat ik als
meest constant presterende speler er
wel thuishoor. 
Na overleg met de KNBB en de Euro-
pese bond heb ik alsnog de wildcard
gekregen, maar ik moet dus zelf alles fi-
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Houtse kampioenschappen 2012

Pieter Bots en René van Bokhoven
de besten in de Karper

derde plaats wist te bemachtigen. Voor
Sjaak Rosmulder, die in de poulewed-
strijden nog sterk voor de dag kwam,
was de vierde plek in deze finale het
hoogst haalbare.

De eindstand
1. Pieter Bots 4 punten 93%
2. Peter Gruiters 4 punten 89%
3. Mary van Berne 4 punten 83%
4. Sjaak Rosmulder 0 punten 79%

Driebanden
Hier werd de strijd om de titel gestre-
den door: René van Bokhoven, Pieter
Coolen, Paul de Kleine en Piet van
Hoof. Titelverdediger Van Bokhoven,
liet op de vrijdagavond duidelijk zien
dat hij zijn kampioenschap zo duur mo-
gelijk wilde verkopen. Tegen Piet van
Hoof behaalde hij zijn benodigde 30
caramboles in 28 beurten. Doordat zijn
tweede partij tegen Paul de Kleine ook
met winst werd afgesloten, kwam hij
ongeslagen aan de leiding. Zijn derde
duel op zaterdag tegen Pieter Coolen
wist René van Bokhoven wederom in
winst om te zetten om zodoende zijn
titel te prolongeren. De benodigde 30
caramboles werden dit keer verzameld
in 22 pogingen wat een moyenne op-
leverde van 1.364. De strijd om het zil-
ver ging tussen Piet van Hoof en Paul
de Kleine. In een rechtstreekse confron-
tatie was het Van Hoof die na 45 beur-
ten het aantal van 25 caramboles wist
te behalen. Echter De Kleine had met
nog 2 treffers te gaan nog recht op de
nastoot. Na het maken van de acquit
miste hij zijn laatste carambole en ein-
digde zodoende op de derde plaats.
Pieter Coolen kon het dit jaar in deze
finale niet waar maken en sloot de rij.
Tekst en foto met dank aan Harry
Vogels.

De eindstand
1. René van Bokhoven 6 punten 1.034
2. Piet van Hoof 4 punten 0.484
3. Paul de Kleine 2 punten 0.597
4. Pieter Coolen 0 punten 0.219

Vlnr: René van Bokhoven en Pieter Bots

Op 01 en 02 juni zijn in café De
Karper de finales gehouden van de
Houtse kampioenschappen 2012.
Zoals gebruikelijk de laatste jaren
is er wederom gespeeld in twee
spelsoorten. Pieter Bots bleek de
sterkste bij het libre en René van
Bokhoven was in eigen huis bij het
driebanden ongenaakbaar. 

Bij het libre plaatsten zich voor de fina-
le: Sjaak Rosmulder, Pieter Bots, Peter
Gruiters en Mary van Berne. Na een
geweldige start op de vrijdagavond
was het Van Berne die met vier punten
aan de leiding ging. Op zaterdag ech-
ter stelde Pieter Bots orde op zaken en
zo ook op vier punten kwam. Met nog
één partij moest Peter Gruiters in een
rechtstreekse ontmoeting met Mary van
Berne winnend afsluiten om nog uit-
zicht te hebben op de fel begeerde ti-
tel. Aangezien Gruiters dit ook daad-
werkelijk kon waarmaken, kwamen
drie spelers op vier punten en moest het
percentage de doorslag geven. Het
bleek Pieter Bos die aan het langste
eind trok met een score van 93% het
kampioenschap voor zich op eiste. Pe-
ter Gruiters was met 89% van de te ma-
ken caramboles een goede runner up,
waardoor Mary van Berne met 83% de

Teamfinale landscompetitie jeugd

’t Klötske kampioen van Nederland

Op 2 en 3 juni is in jeugdbiljartcen-
trum Amorti te Zevenbergen de natio-

nale finale gespeeld
van de landscompe-
titie jeugd.  De acht
regiokampioenen
werden hiervoor in
twee poules inge-
deeld welke een hal-
ve competitie speel-
den. In poule 1 wist
het team van Horna
uit Hoorn alle wed-
strijden te winnen.
Rosmalen bleef als
enige met lege han-
den. D.S.M.K. uit
Oosterhout werd
tweede. ’t Klötske uit
Venlo en Germen-
zeel uit Uden wer-
den eerste en twee-
de in poule 2. 
In de kruisfinale
won ’t Klötske van
D.S.M.K. en bleek
Horna sterker dan

Germenzeel. D.S.M.K versloeg in de
troostfinale Germenzeel met 5-1. 

’t Klötske, met Silvy Glissenaar, Jasper en Remy Schuurmans

Editie 44 van Pinkstertoernooi driebanden

Nico van den Heuvel prolongeert
titel In den Sleutel te Deurne
Met de volle acht-
tien punten liet Ni-
co van den Heu-
vel er tijdens het
44e Pinkstertoer-
nooi driebanden
geen twijfel over
bestaan dat hij
zijn kampioen-
schap van 2011
met een jaar wil-
de verlengen. In
café In den Sleutel
te Deurne was de
marge ten opzich-
te van zijn naaste
achtervolgers
Frank Jonker en
Wilfrie Vermeer
liefst zes punten.
Van den Heuvel
realiseerde met
1.118 tevens het
beste algemeen
gemiddelde.  Ook bracht hij de kortste
partij met veertig treffers na vijfentwintig
beurten op zijn naam en dat leverde
1.600 op. 
Sjef van den Heuvel produceerde met
vijftien caramboles de hoogste serie. Ro-
land Jonker, ingevallen voor Christian
Steenbakkers, maakte met tien punten
een prima debuut. Het toernooimoyen-
ne was 0.864. 

Naam Plaats Pnt Gem HS
1. Nico van den Heuvel Milheeze 18 1.118 8
2. Frank Jonker Deurne 12 1.036 8
3. Wilfrie Vermeer Deurne 12 0.936 10
4. Sjef van den Heuvel Mariahout 10 1.043 15
5. Hans Vermulst Bakel 10 1.003 6
6. Ad Heesakkers Gemert 10 0.840 8
7. Roland Jonker Deurne 10 0.721 6
8. Jan Rosmulder Deurne 4 0.750 5
9. Hennie van Moorsel Deurne 2 0.670 7

10. Jan van Geffen Deurne 2 0.640 8

’t Klötske en Horna mochten  aantre-
den voor de finale, hierin trok ’t Klötske
met 4-2 aan het langste eind en mag
zich kampioen van Nederland noe-
men. JBV Amorti was verantwoordelijk
voor de organisatie en mocht zich ver-
heugen op veel publieke belangstel-
ling. Elke vereniging had naast de
jeugdbegeleiders talrijke ouders mee-
genomen die gedurende twee dagen
spannende wedstrijden voorgescho-
teld hebben gekregen. Ook veel bil-
jartliefhebbers uit de regio hadden de
weg naar Amorti gevonden. 

De heer Benschop reikte namens de
Commissie Jeugd de prijzen uit en
sprak van een grandioze afsluiting van
een mooi biljartseizoen.

Eindstand
1. 't Klötske Venlo 
2. Horna Hoorn 
3. D.S.M.K. Oosterhout 
4. Germenzeel Uden 
5. Gew. N.O.N. 2 
6. Gew. N.O.N. 1 
7. B.I.O.S. Warmenhuizen 
8. BV Rosmalen Rosmalen 

Vlnr: Nico van den Heuvel en Harrie van Hoof
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Nationale bekercompetitie kader

De Poedel Nijkerk na vijf jaar
weer winnaar

De Bekerfinale voor kaderteams werd
dit jaar voor de tiende keer gehouden in
de biljartzaal van Sportfoyer De Ha-
zelaar te Rosmalen. Maarland Arrow
Dakservice wist in de halve finale met
8-0 te winnen van De Onderneming. Uit-
blinker in deze wedstrijd was Peter Haa-
nen, die zijn 230 treffers 57/2 in 6
beurten verzamelde. In de andere halve
eindstrijd was De Poedel uit Nijkerk met
6-2 sterker dan HWA. Hier was Harrie
Smink met 160 38/2 uit vijf de man van
de match. De strijd om de derde en vier-
de plaats tussen De Onderneming en
HWA eindigde in 4-4. De Onderneming

mocht zich op basis van het percentage
77.93 tegen 76.36 de winst toe eige-
nen en werd derde. In de finale leek na
de winstpartijen van Maurice Sangen
op Harrie Smink en John van Glabbeeck
op Arie Veer de beker voor Maarland
Arrow Dakservice in zicht. Peter Haanen
en Ludy Keuten vonden echter in zeven
en acht omlopen tegen Geurt en Eep
Veer hun Waterloo. Weer moest het per-
centage de oplossing brengen. Deze
keer was het met 92,22 voor De Poedel
en 62,66 voor Maarland Arrow Dak-
service duidelijker. De Poedel was na vijf
jaar weer bekerwinnaar.

De Poedel

Topteam eredivisie

Topbiljarters definitief naar 
De Veemarkt in Doetinchem

Tijdens een gezellige persconferentie hebben de internationale topbiljar-
ters Raymund Swertz, Michel van Silfhout en Ludger Havlik een contract
ondertekend dat hen voor de komende jaren aan biljartvereniging De Vee-
markt bindt. Door deze spectaculaire transfer, welke mogelijk werd ge-
maakt door vele sympathisanten en biljartliefhebbers, zal biljartminnend
Doetinchem en omstreken ook de komende jaren kunnen genieten van
prachtige biljartsport.

Vooral het goede gevoel voor Doetin-
chem en de puike organisatie in Billard-
café De Veemarkt was voor supertalent
Raymund Swertz de belangrijkste reden

om voor vereniging De Veemarkt te kie-
zen. De pas 23-jarige Swertz heeft nu
al een fantastische staat van dienst op-
gebouwd. Naast negen nationale titels

Vlnr: Ludger Havlik, Willem Siebelink, Michel van Silfhout en Raymund Swertz. 

bij zowel de junioren als senioren, was
hij bij de junioren ook al drie keer de
beste speler van Europa en wordt stee-
vast als de kroonprins van het Neder-
landse biljarten gezien. Vijfvoudig ere-
klasse kampioen van Nederland, Mi-
chel van Silfhout, kon zich volledig aan-
sluiten bij de woorden van Swertz en
hoopt met het Doetinchemse team heel
lang mee te doen in de strijd om het
kampioenschap in de topteam eredivi-
sie. Van Silfhout, die al twintig jaar ere-
klasser is: “Veel zal afhangen van de
onderlinge confrontaties met Etikon en
door mogelijk teamwijzigingen elders

kunnen ook daar zo maar belangrijke
concurrenten voor de titel ontstaan.” De
Duitser Ludger Havlik is een vaste kracht
in het Bundesliga team van Bochum, dat
daar al jaren achtereen ongenaakbaar
is. Hij had vorig jaar besloten om te
stoppen in de Nederlandse eredivisie,
maar ging alsnog overstag nu hij in de
gelegenheid werd gesteld om met de
Nederlandse topspelers Raymund
Swertz en Michel van Silfhout een voor-
name rol in de eredivisie te kunnen spe-
len. 
Tekst en foto: Willem Siebelink, 
www.deveemarkt.nl

Halve finale kadercompetitie

Billardcafé De Veemarkt baas in
eigen huis te Doetinchem

Het kaderteam billardcafé De Veemarkt is er voor het eerst sinds 15 jaar
in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de kadercompetitie,
welke op 1, 2 en 3 juni onlangs in Steenbergen werd gespeeld. Het resul-
taat van dit NK vindt u ook in deze editie van De Biljart Ballen. 

gingen. Kopman Gerard  Stijf maakte
een reeks van 244. Buiting Staalcon-
structie werd met 6-2 verslagen. Door
deze overwinningen eindigde billard-
café De Veemarkt met zes punten als
winnaar. BCS/Meilink Biljarts en Bui-
ting Staalconstructie bezetten met drie
punten respectievelijk plaats twee en
drie. Halfweg sloot met lege handen
de rij. 

Foto: Willem Siebelink, www.deveemarkt.nl

In thuisbasis billardcafé De Veemarkt
werd tijdens de halve finales
BCS/Meilink Biljarts met 6-2 opzij ge-
zet. Vooral Bart Siebelink baarde op-
zien met honderdveertig caramboles
na slechts drie beurten en zijn hoogste
serie was 103. Tegen Halfweg werd
met 8-0 gewonnen. Nu was Willem
Siebelink de meest productieve speler
met honderdzestig treffers na vijf po-

Derde divisie driebanden

HR De Zwaan naar NK driebanden
HR De Zwaan uit Bakel heeft zich dank-
zij een 4-4 remise tegen Dérogée Be-
veiligingen geplaatst voor het NK drie-
banden derde divisie. Een gelijkspel
werd ook in de heenwedstrijd in Dord-
recht behaald, zodat het aantal ge-
maakte caramboles de doorslag moest
geven. De Zwaan, vanwege recente
sluiting van de thuisbasis in Bakel uit-
geweken naar Het Wapen van Eer-
schot in Sint-Oedenrode, bleek uitein-
delijk 241 treffers te hebben geprodu-
ceerd. De gasten bleven bij een totaal
van 238 steken. In Sint-Oedenrode
werd bevestigd dat Sjef van den Heu-

vel dit seizoen niet te verslaan is. Nu
zette hij zijn team met 30-22 na 47
beurten op een voorsprong. Ad Hees-
akkers won met de hakken over de
sloot gezien de 30-29 eindcijfers. Tus-
senstand halverwege dus 4-0 maar het
werd na de pauze toch nog spannend.
Roger de Kleine verloor met vijf caram-
boles verschil: 30-35 (40). Hans Ver-
mulst geraakte op een flinke achter-
stand tegen Rein den Adel maar wist
het verlies tot 26-35 te beperken. Dat
was voldoende voor plaatsing van het
Nederlands kampioenschap op zater-
dag 23 juni in Nieuwegein. 

Driebandentoernooi van Oirschot 2012

Martien van den Tillaart heeft
langste adem in ’t Vrijthof
Het driebandentoernooi van Oirschot telde 36 biljartliefhebbers. De voor-
rondes werden in verschillende locaties in Oirschot en Middelbeers gehou-
den, zoals De Zwaan in Middelbeers en 't Vrijthof in Oirschot. Dit gezellig-
heidstoernooi wordt gespeeld op gemiddelde. Op zaterdag 2 juni was de
finale bij café-zaal ’t Vrijthof in Oirschot. Martien van den Tillaart trok
daar aan het langste eind.

De acht finalisten waren van allerlei plui-
mage. Van Nederlands kampioen eerste
klasse driebanden tot een 80-jarige rou-
tinier tot zomaar een liefhebber van een
keer zo’n toernooi.  Een soepje en
broodje van Petrie van ‘t Vrijthof voor al-
le aanwezigen completeert de gedachte
achter dit gebeuren. De finale ging tus-
sen Martien van den Tillaart en Mark
van de Bosch. De eerste is vorig jaar
Nederlands kampioen eerste klasse ge-
weest en ook finalist van dit toernooi, de
tweede heeft dit evenement al eens ge-
wonnen en doet in principe maar één
keer per jaar aan driebanden. Van den
Tillaart moest er vijfentwintig in dertig
beurten. Van de Bosch twaalf. De finale
was spannend. Martien van den Tillaart
nam duidelijk het initiatief, maar voor
Mark van de Bosch gold eigenlijk de he-
le partij dat een serie van drie voldoen-
de was om het weer gelijk te trekken. Uit-
eindelijk werd de uitslag 23-9 voor Van
den Tillaart. Nog een bedankje voor
Berty Kuijpers, Wil Kemps, Kees Gosens
en Jan van Drunen, die het toernooi mo-
gelijk maken. Tekst en foto met dank aan
Jan van Drunen.

De eindstand
1. Martien van den Tillaart 
2. Mark van de Bosch
3. Corné Smetsers
4. Martien Heijms
5. Berry van Oudheusden
6. Harrie Roefs
7. Bernard Rommens
8. Pro van Drunen

Martien van den Tillaart met op de
achtergrond Mark van de Bosch
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