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Raymund Swertz dubbelt in Brandenburg

Zeven keer EK goud 
voor Nederland

Dekkers
B I L J A R T S

Leverancier 
Wilhelmina 
Biljarts

Dorpstraat 73a (op afspraak) Rosmalen
Telefoon 073-6415464 •  karel@dekkersbiljart.nl
Servicepunt Verkoop en Reparatie
Voor keuen, accessoires en alle keureparaties
Sportfoyer De Hazelaar 
T.M. Kortenhorstlaan 6 Rosmalen
ma. t/m vr. 14:00 tot 17:00 uur
Overige tijden op afspraak 06.55863029

De Distel biljarts
Dealer van Chevillotte & Olympus

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal

0165 820 997
www.dedistelbiljarts.nl

Tijdens het EK in Brandenburg heeft de Nederlandse equipe naast de zeven
gouden ook vier zilveren en zes bronzen medailles veroverd. Met een to-
taal van zeventien hebben onze spelers met afstand de grootste greep in de
kist met beschikbare plakken gedaan. Tijdens de laatste twee toernooi-
dagen wist Raymond Swertz zelfs twee keer goud te veroveren.

Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem %026-3515919
info@championbiljarts.nl

www.championshop.nl
Snel, goedkoop en eenvoudig on-line

of deskundig in de winkel,
natuurlijk bij ... Champion Biljarts

“Alles voor de biljarter”

Naast het dubbele goud van Swertz
wisten ook Therese Klompenhouwer,
Sam van Etten, Monique van Exter,
Guido Kauffeld en het driebandenteam
met Jaspers en Burgman een Europese
titel te veroveren. De CEB (Confederation
Europeene de Billard) kan terug zien op

een geweldig geslaagd toernooi. Het
experiment om alle carambole disiplines
met ruim 400 spelers onder te brengen in
de Stahlpalast in Brandenburg gaat ze-
ker als geslaagd de geschiedenisboeken
in. Op pagina 12 en 14 in dit blad treft
u de verschillende verslagen en foto’s.

Raymund Swertz. Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Oranjegolf
tijdens

EK Brandenburg
en Portoroz

Zie pagina 12 t/m 14
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Nieuwegein

5 en 6 oktober 2013
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Dames 2e klasse libre Zuid-Nederland in Bergen op Zoom

Titel voor Maria van Hoof 
van De Zwaan uit Middelbeers

Maria van Hoof 

Tijdens de gewestelijke finale tweede
klasse libre voor dames van het gewest
Zuid-Nederland is Maria van Hoof van
biljartvereniging De Zwaan uit Middel-
beers kampioen geworden. Zij bleef
twee punten voor op de concurrentie.
Samen met de nummer twee Marian
Walravens verdiende ze een ticket voor
de nationale finale in Hoogeveen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS %Moy
1. Maria van Hoof De Zwaan 12 1,08 8 98,18% 
2. Marian Walravens WHC 10 1,76 13 103,53% 
3. Jacqueline v. VeldhovenBVWG 10 0,90 8 100,00% 
4. Lucie Lahaije-Didderen Los Band 6 2,96 22 92,50% 
5. Diana Taks De Jordaan 6 1,01 8 91,82% 
6. Tamara de Crom SVW 6 0,47 4 78,33% 
7. Samantha Valentijn SVW 4 0,57 7 76,00% 
8. Bep van Galen SNA 2 0,93 8 71,54%

NK driebanden groot tweede klasse 

Hans van Lierop pakt titel 
op moyenne in Sint Willebrord

Tijdens het NK driebanden groot tweede
klasse in Sint Willebrord was voor Hans
van Lierop uit Reusel het moyenne van
doorslaggevende aard. Evenals Gijs
van Rijn behaalde de biljarter van bv De
Hoek tien punten maar zijn gemiddelde

was duidelijk beter. Hans van Lierop, die
in zijn woonplaats ook een van de initi-
ators is achter biljartcentrum De Molen,
verloor in de tweede ronde van de late-
re nummer drie John Stavenuiter. In de
derde ronde bleek ook Gijs van Rijn net
iets sterker. Verder liet Van Lierop geen
steek meer vallen en profiteerde van het
verlies dat Gijs van Rijn in de voorlaatste
sessie tegen Willie Siemens uit Midwol-
da opliep. Van Rijn was het toernooi ge-
start met een verliespartij. Theo Platjouw
uit Axel speelde in twintig beurten de
kortste partij. De hoogste serie van ze-
ven kwam van John Stavenuiter. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Hans van Lierop De Hoek 10 0.662 5
2. Gijs van Rijn ‘t Centrum 10 0.595 5
3. John Stavenuiter Carambole 8 0.652 7
4. Johan Zwiers VDO 8 0.600 6
5. Theo Platjouw HGL/KOT ‘86 7 0.666 5
6. Marco Wolfs Los Band 6 0.665 6
7. Willie Siemens Midwolda ‘79 4 0.487 4
8. Ivo Stolting De Laan 3 0.518 5

Hans van Lierop
Foto: Hans Hommering

Kader 38/2 tweede klasse

NK in Winschoten prooi voor 
invaller Wubbo Haayer

Na zes ronden van het NK kader 38/2
tweede klasse had Wubbo Haayer uit
Beilen de leiding met elf punten. Hij
speelde eerder gelijk tegen Manneke
Noya. Naaste achtervolger Maurice
Sangen verloor in de vijfde ronde van
Folke Spakman en was met tien punten
nog de enige die Haayer van de titel
kon afhouden. In het rechtstreekse duel
liet Haayer er echter geen twijfel over

bestaan. Hij ver-
sloeg Sangen met
200-164 na slechts
zes beurten. De
kampioen was nota
bene ingevallen
voor Johan Roder-
mond. In De Harmo-
nie te Winschoten
bleek runner–up
Maurice Sangen
goed voor het beste
algemeen gemiddel-
de van 21.03. Te-
vens zorgde de
Maastrichtenaar via
40.00 voor de kort-
ste partij. De hoog-
ste serie kwam met
122 op naam van

Folke Spakman. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wubbo Haayer ABC ’08 13 19.17 114
2. Maurice Sangen BC Maarland 10 21.03 88
3. Manneke Noya De Harmonie W. 9 13.95 64
4. Folke Spakman De Harmonie Gr. 8 15.15 122
5. Joop Roelands BC Schagen 6 13.82 118
6. Frederik Alink 't Centrum ’47 4 10.64 66
7. Wim de Vos De Markt 3 11.13 71
8. Mike Luong De Harmonie Gr. 3 10.58 61

Foto: Derk Boltjes

Voor super aanbiedingen: www.biljartkeu.com

Biljartcentrum blijft ongewijzigd

Lianne Smetsers-Kastelijn nieuw
gezicht in Het Wapen van Eerschot

Met Lianne Smetsers-Kastelijn heeft Het Wapen van Eerschot te Sint-
Oedenrode vanaf 1 april j.l. een andere uitbater. Als opvolgster van
Mieke en Marijn laat ze weten dat het biljartcentrum ongewijzigd blijft. 

Er staan vijf Verhoeven biljarts: twee
matchtafels en drie 2.30 ’ers. De ope-
ningstijden zijn iets gewijzigd. Maan-
dag, dinsdag en donderdag vanaf
19.00 uur. Vrijdag open vanaf 15.00
uur. Zaterdag en zondag is iedereen
vanaf 13.00 uur welkom. Op woens-
dag gesloten. Lianne heeft geen biljart-
ervaring maar ze wil het wel gaan op-
pakken. Op de matchtafel zijn er voor
komend seizoen enkele wijzigingen met
betrekking tot de teams. Zo vertrekken
de teams die tijdelijk uit Bakel overkwa-
men, weer terug naar De Zwaan. De
teams die een gedeelte van het seizoen
in Veghel speelden, Voegersbedrijf Wil-
ly Smetsers en aMate Communications,
hebben onderdak gevonden bij Het

Wapen van Eerschot. Willy Smetsers,
echtgenoot van Lianne, komt ook met
zijn B1 team Voegersbedrijf Willy Smet-
sers in Sint-Oedenrode biljarten. Dat be-
treft behalve Smetsers ook René van
Hak, Mark Mertens en Rien Smulders.
Zij blijven actief in het district Kempen-
land. Onder de naam Het Wapen van
Eerschot komt er in het nieuwe seizoen
ook een dreamteam dames aan de
start, met Mieke Schenkels, Wilma van
Berkel en Peggy Verkuilen. Het Ker-
mistoernooi driebanden vindt wederom
plaats in augustus. 

Voegersbedrijf Willy Smetsers
Heeft Lianne Smetsers-Kastelijn geen bil-
jartervaring, dan kan dit van echtge-
noot Willy niet gezegd worden. Hij is
een zeer bekende in het biljartwereldje
en actief op groot en klein. Willy heeft
als ZZP’er een voegersbedrijf en is ge-
specialiseerd in nieuwbouw, restauratie
en renovatie.  

Programma Simonis Biljartlakens Landsfinale
Van 28 t/m 30 juni wordt
in het Sportcomplex Mer-
westein aan het Merwe-
plein 1 in Nieuwegein als
afsluiting van het seizoen
weer de Simonis Biljartla-
kens Landsfinale gehou-
den. Aansluitend staat
voor maandag 1 juli een
biljartevenement voor be-
stuurders, ereleden, leden
van verdienste, commissie-
leden en personeel op het
programma. Dit gezellig-
heidstoernooi wordt afge-
sloten met een barbecue.

Programma

Vrijdag 28 juni
Dagcompetitie libre
Libre C3
Driebanden groot 4e divi-
sie

Zaterdag 29 juni
Driebanden-klein B1
Driebanden klein B2
Libre C1
Driebanden groot 2e divi-
sie
Driebanden groot 3e divi-
sie

Zondag 30 juni
Driebanden groot A klasse
Libre C2
Dames klasse

Maandag 1 juli
Gezelligheidstoernooi
voor bestuurders, erele-
den, leden van verdienste,
commissieleden en perso-
neel. In onze volgende
editie treft u meer informa-
tie over dit grootste biljart-
festijn van Nederland.
Dan zijn ook de deelne-
mende teams bekend.
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doch uiterlijk 29 mei

Bennie Deegens Vice-President 
Europese Biljartbond (CEB)

De 64-jarige Bennie Deegens uit
Haarlo is tijdens de Europese kam-
pioenschappen in het Duitse Bran-
denburg aan de Havel met algeme-
ne stemmen gekozen tot Vice-Presi-
dent van de Europese Biljart Bond,
de CEB. 

Deegens, die zijn sporen binnen de
biljartsport ruimschoots heeft ver-
diend, zowel organisatorisch als be-
stuurlijk, was erg blij met zijn verkie-
zing en benoeming. “Ik denk dat ik
op de juiste plek ben aangeland wil-
len we de klassieke spelsoorten nog
op de kaart houden. 
Voor de komende tien jaar staat het
vast op de biljartkalender, maar als
het aan mij ligt moet dit oneindig wor-
den. Naast vele belangrijke zaken
zal dit één van mijn belangrijkste pij-
lers worden”. 
Deegens in Brandenburg eindverant-
woordelijk voor het wedstrijdgedeelte
van het EK, vindt dat niet alleen voor
hemzelf een mooie benoeming is,
maar ook voor Nederland. 

Deegens heeft onlangs aangekondigd
te stoppen als teammanager van
Etikon, maar zal niet alleen op Euro-
pees en landelijk actief blijven, maar
ook binnen het biljartmekka van
Nederland, Haarlo.

Bandstoten 2e klasse 10-12 mei

NK in Almere
Vereniging Phoenix organiseert van 10
tot en met 12 mei het NK bandstoten
klein tweede klasse. Plaats van hande-
ling is sportpark De Marken 4a te Al-
mere. In de tweede klasse gaan de mo-
yennes van 2.30 tot 3.50 en de partijen
worden beslist over vijfenzeventig ca-
ramboles. Aanvang op vrijdag 10 mei
om 19.00 uur. Zaterdag en zondag om
11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. Marcel Scheffer Kamperduin 4.03
2. Mike Nijman De Beurs 3.49
3. Jack Buijk De Kruisstraat 3.46
4. Bart Burgers jr. EGB 3.30
5. Leon Mans BC Tegelen 3.22
6. Huub van de Geld Carambole 3.02
7. Klaas Kuindersma Bierling de Schepper 3.00
8. Frits Meulensteen BV Leusden 2.84

NK hoofdklasse libre in Rosmalen

Jeroen Moelard slaat toe 
bij De Hazelaar

Tijdens de nationale finale hoofdklasse
libre nam Jeroen Moelard duidelijk af-
stand van de concurrentie. De speler
van BC Stokkers liet alleen in zijn eerste
partij tegen John Zeelen een puntje lig-
gen. Toch bleef Toon van Munster van
de Waalwijkse biljartvereniging ’t Vos-
je tot in de finalepartij een bedreiging.
In Sportfoyer De Hazelaar had Van
Munster tot de voorlaatste ronde al zijn
partijen gewonnen en voerde met een
punt voorsprong de ranglijst aan. Deze
moest vervolgens tegen Paul Bosman
zijn eerste verlies incasseren en zakte
naar de tweede plaats. In de finalepar-
tij was Van Munster kansloos en Moe-
lard haalde in zes pogingen met 150-
21 de titel binnen. Henk Buijs uit Hip-
polytushoef speelde tijdens de laatste
ronde in vier beurten de kortste partij
en realiseerde gelijktijdig de hoogste
serie van 139. De kampioen had met
16.40 het hoogste algemeen ge-
middelde. Biljartvereniging De Haze-
laar Rosmalen mag terugzien op een

goed georganiseerd en geslaagd eve-
nement.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jeroen Moelard Stokkers 13 16.40 105
2. Paul Bosman TOGB 10 12.38 74
3. Toon van Munster ‘t Vosje 10 10.61 94
4. Henk Buijs Steeds Beter 8 11.41 139
5. Douwe de Jager Dirk v.d. Veen 4 11.46 134
6. Martin Wildau De Keizer 4 11.42 100
7. Bert van Engelen OGB 4 9.76 94
8. John Zeelen OGC 3 8.08 45

V.l.n.r.: Douwe de Jager, Henk Buijs, John Zeelen, Bert van Engelen, 
Martin Wildau, Toon van Munster, Jeroen Moerland en Paul Bosman

Waalwijkse biljartprominent is niet meer…….

In Memoriam Henny de Ruijter
Op 12 april 2013 overleed Waalwijker
Henny de Ruijter, geboren in 1929 en al op
8-jarige leeftijd begonnen met de biljart-
sport en op die leeftijd ook al driebanden
groot spelen! Eigenlijk niet gek, want zijn
ouders hadden een café in Waalwijk en zo
werd hij al jong besmet met de biljartbacil.
Hij werd groot, ook in de biljartsport. Voor-
al toen hij in militaire dienst moest in 1948
en met wedstrijdbiljarten begon. Hij kreeg
daar speciaal sportverlof voor en schreef
zich dan ook voor alle wedstrijden in, veel
verlof dus. In 1950 werd hij kampioen van
Nederland in de tweede klasse, compleet in
soldatenpak, want dat mocht toen nog on-
der geen voorwaarden uit. Zo gepromoveerd naar de eerste klasse,
kampioen geworden in de hoofdklasse en door naar de ereklasse, al-
lemaal op de grote tafel. Daarnaast werd Henny ook nog kampioen
hoofdklasse libre op de kleine tafel. En dat allemaal liet hij zich destijds
ontvallen “omdat ik zoveel mogelijk inschreef toen ik in dienst zat,
want sportverlof leverde ook nog eens het dubbele aan gage op; 1.50
in plaats van 75 cent per dag”. 

De Ruijter wordt in 1959 in Rotterdam voor de eerste keer kampioen van Neder-
land in de hoogste klasse driebanden met een gemiddelde van 0.784. In 1961
herhaalde hij dat in Breda met een gemiddelde van 0.899 en in 1962 te
Utrecht, een gemiddelde van 0.827. Henny was de eerste die in Nederland tij-
dens een nationale finale een algemeen moyenne van 1.000 gemiddeld be-
reikte. En dat gebeurde toen hij in 1963 de titel in zijn eigen woonplaats Waal-
wijk behaalde! Vier jaar later stond hij in Goirle weer met 1.000 gemiddeld op
de hoogste trede tijdens het Wilhelmus. Dit niveau kon hij nog geruime tijd vol-
houden, ook al waren het pittige wedstrijden, hij stond zijn mannetje. Hij reisde
buiten deze knappe prestaties in eigen land, half Zuid-Amerika af en ging in
1959 naar Buenos Airos, gaf demonstraties in Chili, Argentinië, Brazilië enz.
Knappe prestaties, gezien het materiaal waar destijds op gespeeld werd, als je
toen een bal rond moest spelen, moest je echt een aanloop nemen, de ivoren
ballen, het materiaal van het laken en een deur open laten staan was al hele-
maal niet aan de orde, omdat de tocht de ballen al krom deed trekken. Spelen
op daimonds was er destijds ook niet bij. Een partij werd door De Ruijter ge-
speeld destijds door 60 caramboles in anderhalf uur te maken. Geen fanta-
siestoten, hij maakte liever een mooie stoot dan een gemakkelijke. Uiteindelijk
stopte Henny op 50-jarige leeftijd met zijn internationale en nationale biljartcar-
riërre, niet omdat het hem niet meer zou interesseren, maar omdat zijn zaak als-
maar drukker werd en hij problemen kreeg met zijn gezondheid. Hij speelde
ook tegen Ceulemans: hij kampioen van België, Henny van Nederland. Zijn keu
die destijds 2,50 gulden kostte, daar heeft hij zijn hele biljartcarriërre mee ge-
daan en hij was dan ook helemaal in paniek toen hij bij het overstappen van de
trein zijn keu had vergeten. Aangekomen op de plaats van bestemming moest
hij meteen gaan spelen voor het Nederlands kampioenschap, de spoorwegen
waren al op de hoogte gebracht en zouden binnen drie kwartier de keu bezor-
gen. De organisatie wilde echter gewoon beginnen, maar zijn vader redde hem
met de woorden ”dat er niet gebiljart zou worden, zonder zijn eigen keu”. Hen-
ny speelde later nog wel competitie driebanden op de grote tafel bij zijn eigen
Waalwijkse vereniging Van den brandt.

Henny de Ruijter, een echte legende in de biljartsport, men zal hem niet snel ver-
geten: eenvoud en klasse, een waar sportman!

Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom
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Gewestelijke teamfinales Zuid 1
A1 driebanden groot
26 mei
De Wellse Vaert Steenbergen
Van de Brandt
De Hoef
Concordia
’t Pleintje

B1 driebanden klein
1 juni
Café De Ram Roosendaal
Ad Dekker Recreatie
D’n Inval
Reynaert
‘t Pleintje

B2 driebanden klein
25 mei
De Eekhoorn Oosterhout
Baracuda
’t Pleintje
ALM
Olympia

C1 libre
25 mei
De Carambowl Goes

BV SVW
ALM
De Wellse Vaert
De Eekhoorn

C2 libre
2 juni
Café De Molenvliet Waalwijk
Hof van Holland 1
Hof van Holland 2
LBV
De Ploeg

C3 libre
1 juni
Café Neffen d’Eule Oosterland
De Wellse Vaert
De Ram
De Carambowl
’t Gelach

Dames libre
26 mei
Café De Ponderosa Bergen op Zoom
De Ram
Bellevue
Delta Zuid-West
Midden-Brabant

NK Derde klasse bandstoten in Schiedam

Harrie Maas laat in eindfase titel
aan Willem van Wetten

Tijdens het NK bandstoten bij De Kleine
Confiance in Schiedam voerde Harrie
Maas tot de laatste ronde de rang-
schikking aan. Tot en met ronde vijf had
de speler van BV Touché uit Oss al zijn
partijen gewonnen en stond drie pun-
ten voor op de nummer twee en latere
kampioen Willem van Wetten. De laat-
ste speeldag werd hem echter fataal. In
de voorlaatste ronde verloor Maas van
Jos Nieuwenhuis, terwijl Van Wetten te-
gen Jack Dudink de volle winst op-
streek. Met nog één punt voorsprong
en een beter moyenne dan Willem van

Wetten ging Maas, on-
danks het eerdere ver-
lies, als beste kansheb-
ber de confrontatie met
zijn opponent aan. Re-
mise was immers vol-
doende. Toch moest de
Ossenaar de duimen
leggen en zag zijn
tegenstander met 2.89
als eerste finishen. 
Willem van Wetten
mag zich, dankzij een
sterk slotoffensief, kam-

pioen van Nederland noemen. De
hoogste serie van negentien werd door
Jos Nieuwenhuis van ’t Centrum bij el-
kaar gespeeld.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Willem van Wetten ONA 11 2.18 12
2. Harrie Maas Touché 10 2.17 13
3. Albert Plender DOS 10 1.96 13
4. Jos Nieuwenhuis ‘t Centrum 9 2.29 19
5. Guus Tuhusula BIOS 6 2.03 12
6. Jack Dudink Horna 4 1.93 16
7. Toine Brooijmans Bellevue 4 1.85 11
8. Wiel Welles Centraal 2 1.85 15

Foto: Cees Benschop

Driebanden groot 1e klasse

Marcel Hopmans pakt nationale 
titel in 't Vossenhol te Daarlerveen

Het NK driebanden groot eerste klasse
was vooraf al een opmerkelijk toernooi.
Jan Vos speelde in zijn eigen biljartcen-
trum 't Vossenhol te Daarlerveen. Boven-
dien deden er nog twee spelers mee van
de organiserende vereniging Carambo-
le. Eén daarvan, John Schollink, had
van de eerste tot en met de derde ronde
de leiding. Alleen Marcel Hopmans had
eveneens de volle zes punten. Halver-
wege het NK verloor John Schollink van
verenigingsgenoot Marcel Krikhaar en
kwam Marcel Hopmans aan de leiding.
Krikhaar klopte in de vijfde sessie Hop-
mans met 35-34 maar de speler van De
Wellse Vaert bleef wel lijstaanvoerder.

Hij had evenals Rob
Mans en John Schol-
link acht punten. Op
zondag was de
spanning om te snij-
den. Marcel Hop-
mans versloeg Jan
Vos met het kleinst
mogelijke verschil.
De topper tussen
Mans en Schollink
eindigde in 35-32
(48). Het gevolg was

dat voor de zevende ronde Marcel Hop-
mans met tien punten en 0.889 nog al-
tijd de koppositie innam. Rob Mans
(0.872) beschikte eveneens over tien
punten en John Schollink zat in de
wachtkamer met acht punten. Hopmans
maakte in de slotronde geen fout tegen
Schollink en versloeg hem met 35-30 na
42 pogingen. Rob Mans zag zijn titel-
kansen in rook opgaan want hij trok met
34-35 (44) aan het kortste eind tegen
Marcel Krikhaar. Kampioen Marcel
Hopmans realiseerde met 0.880 het
beste algemeen gemiddelde. Bovendien
zorgde de speler uit Steenbergen via
1.750 voor de kortste partij en was zijn
serie van elf daarbij ongeëvenaard. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Marcel Hopmans Wellse Vaert 12 0.880 11
2. Rob Mans BC Tegelen 10 0.857 9
3. Marcel Krikhaar Carambole 10 0.795 8
4. John Schollink Carambole 8 0.811 7
5. Nicky van Venrooy Touché 8 0.708 8
6. Jan Vos Carambole 5 0.637 5
7. Gert-Jan Esvelt DVS 2 0.617 7
8. Erwin de Groot De Viersprong 1 0.690 5

Foto: Jan Vos

Kwalificatie EK driebanden clubteams

BC Andernos superieur 
in biljartcentrum Osdorp

BC Andernos maakte al in de openings-
ronde de bedoelingen duidelijk. Filipos
Kasidokostas 1.739, Roland Forthom-
me 3.333, Francis Connesson 1.379
en Jerome Barbeillon 2.352 zorgden
voor een 8-0 zege en een teammoyen-
ne van 1.975 tegen het Oostenrijke
WBA. Thuisploeg Van de Broek Bil-
jarts/Hanbat Cues begon met een 6-2
zege op WBA (Wiener Billiard Assozi-
ation). Vooral Rob Lamboo baarde op-
zien met 2.105 en serie van twaalf.
Sander Jonen 1.212 en Frans van
Schaik 0.952 zorgden voor de overige
zeges. Alleen Dick van Uum redde het
niet. In de vierde sessie reikte BC An-
dernos tot 6-2 en 1.535 tegen ASD La
Biglia Modica. Kasidokostas haalde uit
met 2.105 en serie van veertien. Con-
nesson verloor en dat bleek later de eni-

ge verliespartij voor de Fransen. Van de
Broek Biljarts/Hanbat Cues verloor de
tweede wedstrijd met 2-6 van het Duitse
BSV Velbert. Alleen Frans van Schaik
wees Henk Habraken terug: 40-13
(29/28). Op de tweede speeldag ging
BC Andernos vrolijk verder tegen BSV
Velbert met 8-0 en 1.632. Vooral Filipos
Kasidokostas 2.222 en Francis Connes-
son 2.000 maakten indruk. Van de
Broek Biljarts/Hanbat Cues en ASD La
Biglia Modica deelden de buit. Dick
van Uum 1.538 en Frans van Schaik
1.212 bleven aan de goede kant van

de score. In het afsluitende duel stond
Van de Broek Biljarts/Hanbat Cues met
lege handen tegen BC Andernos. Van
Schaik boog met 1.434 voor de 1.666
van Kasidokostas. Lamboo kwam er niet
aan te pas tegen de 1.904 van For-
thomme. Van Uum scoorde vier caram-
boles te weinig tegen Connesson. Jonen
zag Barbeillon 2.222 realiseren. BC
Andernos eindigde met de maximale
acht punten en een saldo van 30-2. Vel-
bert kwam tot drie punten en 14-18.
Van de Broek Biljarts/Hanbat Cues to-
taliseerde drie punten en 12-20. WBA

had dezelfde eindcijfers. ASD sloot de
rij met twee punten.   

Finale in Schiltigheim
In de finaleronde verdedigt het team
van Agipi de titel. Het EK voor clubte-
ams wordt van 6 tot en met 9 juni ge-
houden en heeft de volgende poulesa-
menstelling: 
Poule A: Agipi (Fr), de Coral Colon (Sp)
en BC De Ploeg (Bel
Poule B: Andernos (Fr), Bahcelievler Be-
lediye Spor Kulubu (Tur) en ASLB Laxou
(Fr).

Roland Forthomme van BC Andernos speelde 3.333. Foto: Harry Van Nijlen
Verdeeld over Europa werd er in vijf locaties gestreden om een plaats in de
eindronde van het EK driebanden clubteams. In biljartcentrum Osdorp was
Sander Jonen met zijn team Van de Broek Biljarts/Hanbat Cues gastheer.
BC Andernos uit Frankrijk toonde zich oppermachtig.
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NBF finale eerste klasse driebanden klein in Roosendaal

16-jarige Raymon van Heumen 
grijpt titel bij de Ram

Tijdens de NBF finale eerste klasse drie-
banden klein bij de Ram in Roosendaal
werd duidelijk gemaakt, dat het met de
toekomst van het Nederlandse drieban-

den niet zo slecht is gesteld als wordt
gezegd. De 16-jarige Raymon van Heu-
men deelde daar de lakens uit en zette
al zijn geroutineerde tegenstanders, die
13 tot 45 jaar ouder waren, te kijk. De
jonge Waalwijker behaalde een score
van 100% en sleepte daarmee met een
algemeen gemiddelde van 0.806 naast
de NBF titel ook promotie in de wacht.
Van Heumen zette samen met Danny
Godschalk van de organiserende vere-
niging ook het hoogste partijgemiddel-
de van 1.034 in de boeken. Paul Hen-
drikx leed de kleinste nederlaag tegen
het jonge talent en kon na 39 beurten
met de eindstand 21-30 zijn keu opber-
gen. John Snelders van OGG maakte al
in de eerste ronde kennis met de latere
kampioen en kwam in 34 omlopen niet
verder dan 10 treffers. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Raymon van Heumen Landzicht 10 0.806 6
2. Danny Godschalk De Ram 8 0.668 5
3. Paul Hendrikx Vredeshof 6 0.517 4
4. Henk Groenendaal BCO 4 0.548 6
5. Stefan Grootswagers BCW 2 0.537 6
6. John Snelders OGG 0 0.457 5

Raymon van Heumen

3e libre jeugd Midden-Brabant

Danique Elabridi neemt afstand 
bij JBCW in Waalwijk
Danique Elabridi
van JBV Roothaert
heeft in Waalwijk
met vier punten voor-
sprong de titel in de
derde klasse libre
van het district
Midden-Brabant ver-
overd. Bradley Mari-
ott van de organise-
rende vereniging
JBCW verzamelde
de hoogste serie van
tien. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Danique Elabridi JBV Roothaert 14 0,521 5

2. Bradley Mariott JBCW 12 0,876 10
3. Kieran Mariott JBCW 8 0,558 6
4. Jeannette van den Hooff JBV Roothaert 4 0,397 4
5. Tom Wingelaar JBCW 2 0,522 4

Finale 1e en 2e klasse driebanden groot Midden-Brabant

Henny de Jongh en Erik van Woerkom 
zegevieren bij De Molenvliet

Henny de Jongh (l) en 
Erik van Woerkom (r)

Bij De Molenvliet in Waalwijk werd
door BV Van de Brandt de gecombi-
neerde districtsfinale eerste en tweede
klasse driebanden groot van het
district Midden-Brabant georgani-
seerd. In de eerste klasse ging de zege
naar Henny de Jongh van BSV en bij
de tweede klassers bleek Erik van
Woerkom van Ad Dekker Recreatie
over de beste capaciteiten te beschik-
ken. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Henny de Jongh BSV 8 0.745 4
2. Erik van Woerkom Dekker recreatie 6 0.472 4
3. Ron Meeuwis ’t Begijntje 2 0.438 7
4. Jan van Geenen BSV 2 0.416 3
5. Jan Geerlings ’t Pleintje 2 0.331 4

Libre eerste en hoofdklasse Midden-Brabant

Jeugdfinale bij ’t Hartje van Oosterhout
Op 4 en 5 mei wordt bij ’t Hartje van
Oosterhout aan de Braak 31 te Ooster-
hout de finale libre jeugd eerste en
hoofdklasse van Midden Brabant ge-
houden. 
Op beide dagen begint men om 11.00
uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy Tmc
1. Stephan van den Hoof Roothaert 5.14 130
2. Wouter de Koning ’t Centrum 5.77 140
3. Daisy Werdekker ’t Centrum         10.12 200
4. Sebastiaan Huijbregts DSMK 2.98 90
5. Lars van de Mortel Roothaert 2.00 70

De Wellse Vaert 5 kampioen

Het C1 team De Wellse Vaert 5 is kampioen geworden van het district West-
Brabant. De formatie met Michel van Agtmaal, Jan Hagens en Anita Schuurbiers
speelt op 25 mei in Goes de gewestelijke finale

Vierde divisie driebanden poule 4

Twee keer winst voor Eekhoorn 6
De Staart/TVM wist in ronde 20 Eek-
hoorn 6 met 6-2 op afstand te houden.
De thuiswedstrijd tegen ’t Pleintje /RBNL
pakte met 6-2 beter uit. Kopman Piet
den Ridder speelde 0.909. In de slot-

ronde had Café de Pijp thuis in Rotter-
dam niet voldoende weerstand en zag
de winst met 3-5 naar de Oosterhouters
gaan. Eekhoorn 6 eindigde op de vijfde
plaats.

Derde divisie driebanden poule 2

Team Capelle 3 sluit af met remisepartijen
In ronde 20 van poule 3 derde divisie
driebanden verloor Team Capelle 3
de uitwedstrijd bij Café de Pijp met
6-2. Een week later bleef men thuis
met 4-4 in evenwicht met Café het Val-

kennest. De competitie werd afgeslo-
ten met een bezoek aan Café de Uit-
spanning. Ook daar werd het 4-4, zo-
dat de Capellenaren op de achtste
plaats eindigen. 

Vierde divisie driebanden poule 5

De Geslootene Boom loopt titel mis
Speelronde 20
DKM Tools – BV Sprundel 4 eindigde in
4-4. J. de Laat Keukens – Hydro Zorg
bleef met 4-4 ook in evenwicht. Eek-
hoorn 5 – Café ’t Steegje 2 werd 2-6.
Zandee Kloetinge verkleinde met 6-2 de
kampioenskansen van De Geslootene
Boom. Koploper BH Keukens won met
8-0 van ’s Lands Welvaren 2.

Speelronde 21
Zandee Kloetinge was met 6-2 beter
dan Eekhoorn 5. Zandee kopman Jan
Brandenburg was in 35 beurten uit.
Café ’t Steegje won met dezelfde cijfers
van J. de Laat Keukens en ’s Lands Wel-
varen verloor met 2-6 van D’n Beuk.
Met een 6-2 overwinning zorgde Hydro
Zorg ervoor, dat BH Keukens de kurk
nog op de champagnefles moest laten.
De Geslotene Boom bracht het in de
ontmoeting met DKM Tools eveneens tot
6-2.

Speelronde 22
D’n Beuk was totaal niet opgewassen te-

gen Hydro Zorg en ging met 0-8 ten on-
der. De Geslootene Boom verspeelde
het kampioenschap door tegen Eek-
hoorn 5 met 4-4 gelijk te spelen. Sprun-
del 4 won met 6-2 van ’s Lands Welva-
ren. De confrontatie tussen DKM Tools
en Brabant Service eindigde in 2-6.
Wilfred Tempelaars van de gastheren
redde de eer met 0.833. J. de Laat Keu-
kens kwam tot een 5-3 winst op Zandee
Kloetinge.

Vierde divisie driebanden poule 6

Winst, verlies en gelijk voor De Molenvliet
Speelronde 20

Eekhoorn 4 speelde 4-4 gelijk tegen
Ersee Biljarts/Pluym. Onbeslist bleef het
ook tussen BV De Molenvliet en De
Westhoek/van der Lee Schilderwerken. 

Voor De Molenvliet speelde Raymon
van Heumen op bord vier in 33 beurten
de kortste partij.

Speelronde 21

Ersee Biljarts/Pluym moest Rob Jacobs
Mannenmode met 2-6 voor laten gaan.
Kampioen De Westhoek/van der Lee
Schilderwerken en Ass. Kantoor J. v.d.
Kaa speelden gelijk. Eekhoorn 7 verloor
met 2-6 van BV De Molenvliet. Corné
v/d Nieuwenhuizen Schilderwerken en
Eekhoorn 4 kwamen remise overeen.

Voor de Oosterhoutse gasten speelde
Jaap van den Berg zijn 25 caramboles
in 32 beurten bij elkaar.

Speelronde 22
DC Michielsen 2 verloor met 2-6 van De
Westhoek/Van der Lee Schilderwerken.
Een 6-2 overwinning was er voor
Rob Jacobs Mannenmode tegen Corné
v/d Nieuwenhuizen Schilderwerken.
BV De Molenvliet sloot tegen Ersee
Biljarts/Pluym met een 2-6 verlies af.
Ass. Kantoor J.v.d. Kaa verloor met 3-5
van Eekhoorn 7
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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

Biljartlessen...
voor jong en oud

voor beginners
en gevorderden

www.fransvanhoeij.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.

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 

Biljarten, Darten, Borrelen,
Feesten & Partijen, Buffetten,
Koffietafels en Vergaderingen

2 BILJARTS AANWEZIG!!!!
Thuishaven van BV DVO,

Damesbiljartver. De Poedeltjes
en BV HGL

Grote Kerkstraat 28,
4941 DP Raamsdonksveer

Tel: 0162 512303

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.

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)

Biljartcentrum
de distel

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier

18 Pooltafels
6 Biljarttafels 230x115
2 Matchtafels
5 Snookertafels

Groot eigen privé parkeerterrein voor 60 auto’s 

Kade 46 •  4703 GH Roosendaal
WWW.DEDISTEL.NL
Tel. 0165 563800

Elke dag geopend vanaf 14:00 uur t/m 02:00 uur

Jumbo
Snooker Centre

Jumbo
Snooker Centre

Jumbo Snooker Centre
Snooker, biljart, pool en dart

Veerpolder 12 •  2361 KV Warmond •  071-3012365
www.jumbosnooker.nl

Fotografie: www.fogra.nl

Wij hebben:

10 snookertafels - Riley
1 Aristocrat snooker matchtafel

(met verwarming)
4 pooltafels - Diamond
6 pooltafels - Brunswick

5 biljarts 230 x 115 - Gabriels
3 matchtafels - Gabriels Imparator

4 dartbanen

Niet alleen een ideaal adres voor
sportieve (keu)prestaties maar ook voor

een gezellig hapje en/of drankje 
van de uitgebreide menukaart

7 dagen per week geopend 
van 11.00 uur - 01.00 uur

De juiste keu(s)... Jaap Dool

M: 06 45 78 45 55
Levendaal 27 

2311 JE Leiden
E: Jaapdool@zonnet.nl
W: biljartshopleiden.nl
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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

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

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 

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

Een vereniging
waar we trots op zijn

Biljartvereniging Jacobswoude
Bateweg 78a, 2481 AN, Woubrugge

Pilot met Cue-bets.com in Oegstgeest geslaagd

Dick van Schaik uit Heteren 
wint driebandentoernooi BCO

Op zaterdag 30 maart 2013 vormde
biljartcentrum Oegstgeest het decor
voor de finale van een geslaagd drie-
bandentoernooi. Bijna 70 enthousiaste
biljarters hadden deelgenomen om, op
basis van hun eigen moyenne, zich bij
de 32 finalisten te plaatsen. Ook nu
werd gestart met voorronden en na een
knock-out-reeks bleven vier spelers over
om de grote prijzen te verdelen. Eerst
was er nog een prijsuitreiking voor de
prestaties in de poulewedstrijden van
16 en 23 maart, t.w. voor een kortste
partij in acht beurten door Ed Duinker-
ken, een hoogste serie van zeven ca-
ramboles door Ricardo van Leeuwen,
Frank Witterland en Ed Duinkerken, het
hoogste moyenne van 1,727 door Ben
Duivenvoorde en voor Dirk van Beelen
voor de meeste progressie.
De halve finale gaf redelijk snel duide-
lijkheid wie er naar de finale gingen. In
de spannende eindstrijd was het stuiver-
tje wisselen tussen Wim Ouwehand
(13) en Dick van Schaik (15). Ouwe-

hand wist een aan-
vankelijke achter-
stand van 3-7 na 11
beurten om te zetten
in een 10-7 voor-
sprong. Toen werd
de productie echter
weer overgenomen
en was het Van
Schaik die in de 16e
beurt met 15-10
de eerste prijs van
€ 400 claimde. In
de strijd om de der-
de en vierde plaats
bleek Nico de Rid-
der (19) duidelijk te
sterk voor Marcel
v.d. Anker (15). 

De prijsuitreiking werd mede verzorgd
door de dames van Cue-bets.com. Deze
organisatie had als pilot de mogelijk-
heid gegeven om weddenschappen af
te sluiten teneinde de betrokkenheid bij
en de belangstelling voor het toernooi te
vergroten. Voordat het helemaal geëva-
lueerd gaat worden, kan nu al gezegd
worden dat het doel werd bereikt door-
dat meer dan 70 weddenschappen
werden afgesloten en het toernooi wat
langer gevolgd werd om te weten of de
favoriet nog in de strijd was. Doordat
de winnaar uit Heteren kwam, was er
slechts één persoon (niet hijzelf) met de
juiste voorspelling en was voor hem een
niet-te-verdelen prijs van € 250. Initiator
en organisator Bob van Ingen kon terug-
zien op een geslaagd toernooi en kon-
digde aan dat het toernooi het volgen-
de seizoen zeker een vervolg zal krij-
gen doch met een aangepaste formule
waardoor er op de finaledag sneller
een ontknoping zal zijn.

Dames libre West-Nederland

Jolanda van den
Corput zegeviert 
in Vlaardingen
Naam District Pnt Moy HS
1. Jolanda van den Corput Dordrecht 12     1,68 10 
2. Siepie Ebbes Duinstreek 10     1,23 8 
3. Mariëlla van den Eng Midden-Holland 10     0,75 9 
4. Carla Eelsing West-Friesland 8     1,10    16 
5. Janine Verkerk-Heikoop Midden-Holland 9     1,63 9 
6. An ’t Hart Vlietlanden 6     0,80 10 
7. Hannelore Vergeer Midden-Holland 6     0,59 5 
8. Lisan van Os Midden-Holland 6     1,91    14 
9. Karin van Efferen Dordrecht 6     2,23    16 
10. Gerda Eekels Duinstreek 5     1,45 9 
11. Donna Tanis-Hardenbol Vlietlanden 5     0,74 4 
12. Emmy Rood-Borgman West-Friesland 1     0,60 7 

www.debiljartballen.nl

Teletronika Paastoernooi bij De Ram

John Rijsdijk ongeslagen kampioen 
Traditioneel is op paaszondag en maan-
dag weer het Teletronika Driebanden
Paastoernooi georganiseerd bij de Ram
in Roosendaal. Op eerste paasdag
werd met achttien deelnemers, verdeeld
in drie poules gestart. Elke deelnemer
moest die dag vier partijen spelen. Bij
het opmaken van de tussenstand waren
er nog twee spelers ongeslagen: John
Rijsdijk en Piet van Steen, op de voet ge-
volgd door Peter van Dongen, Maarten
den Hollander, Frank de Graaf en Ron
Vuijk. Tweede paasdag werd begonnen
met een nieuwe poule-indeling, geba-
seerd op de tussenstand. De op eerste
paasdag behaalde punten bleven staan
en werden opgeteld bij de punten van
tweede paasdag. Na een spannende
strijd kwamen Rick Diks en Robin v.d.
Bosch terug van een tiende en achtste
naar de derde en vierde plaats. Piet van
Steen die verloor van John Rijsdijk en
Ron Vuijk werd uiteindelijk tweede. In de
laatste partij had John Rijsdijk het nog
moeilijk tegen Peter van Dongen, maar
wist de partij, met series van vier en vijf
toch in zijn voordeel te beslechten. Rijs-
dijk werd daarmee de ongeslagen win-
naar van het Teletronika Paastoernooi
2013.

Eindstand
Speler Punten
1. John Rijsdijk 80.000
2. Piet v. Steen 75.000
3. Rick Diks 72.000
4. Robin v.d. Bosch 71.875
5. Maarten den Hollander 71.429
6. Jos Verschuren 70.909
7. Peter v. Dongen 70.000
8. Frank de Graaf 67.647
9. Chiel Mulders 66.429

10. Ron Vuijk 65.455
11. Wim Brand 64.444
12. Francine v. Yperen 62.727
13. Halil Topraksavas 59.000
14. Maikel Jansen 58.889
15. Paul v. Gastel 55.714
16. Jolanda Hazenbroek 53.333
17. Anneke Mulders 48.889
18. Peter de Rooij 47.778

John Rijsdijk

3e klasse bandstoten NBF
Waalwijk/Kaatsheuvel

Titel voor Marrie Kleinoog
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Marrie Kleinoog HGL 6 2.08 19
2. John Pieter Tyrell KOT 6 2.02 16
3. Cees van Wijk Kromme Keu 6 1.55 11
4. Gerrit Geenen BCW 4 1.65 4
5. M. van Hulsel Heubloem 4 1.61 7
6. Frans van Dongen BCW 4 1.31 13
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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 3 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 een Biljartwinkel op hetzelfde 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: biljartwinkeldewellsevaert.nl

Kap. Kockstraat 55-57 4651 XC Welberg
Telefoon 0167-563095

DÉ BILJARTMAKERS
“Createurs des billards” www.debiljartmakers.nl

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

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

Portengen 51, 3628 EC Portengensebrug (Breukelen)

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

Als u kiest voor betrouwbaarheid en professional vakmanschap:

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

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

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

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

Vier nieuwe gewestelijke arbiters
in district Rotterdam

Op paaszaterdag kreeg het district
Rotterdam er vier gewestelijke arbiters
bij. Het examen, dat oorspronkelijk al
op 10 november 2012 zou zijn, kon
toen door omstandigheden niet door-
gaan. Alle tijd dus om in de tussenlig-
gende periode de verfijnde kneepjes
van het arbitreren nog beter in de vin-
gers te krijgen. Bij BV de Rietlander in
Spijkenisse, reikte examinator Hans

Berkhout om precies
11.00 uur de opga-
ven voor het theorie-
examen uit. Een uur
later bleek dat alle
vier de kandidaten
voldoende gescoord
hadden om ook aan
de praktijktest mee te
kunnen doen. Na de
gezamenlijke lunch
konden de kandi-
daat gewestelijke ar-
biters, met als voor-
spelers  Matthijs Bak-
ker en Martin Ver-
doold aan de tafel
laten zien dat zij het
ankerkader arbitre-

ren beheersen. Na ook nog de spel-
soort 3-banden groot tot een goed ein-
de te hebben gebracht, werd door
Hans Berkhout bekend gemaakt allen
aan de minimum eisen voldeden, welke
verwacht worden van een gewestelijk
arbiter en kregen de bijbehorende bad-
ge met oorkonde uitgereikt. Een fles in
feestverpakking maakte voor ieder die
dag tot een compleet succes.

V.l.n.r.: Piet van de Ree, Cees Coppenrath, 
Raymond Timmers en Ton Duijm

Nathaniël Nguyen 
wint ook vierde Markiezencup
In maart organiseerde Biljartvereniging
S.V.W. voor de vierde keer de Markie-
zencup, welke een begrip begint te wor-
den binnen het district West-Brabant.
Toernooidirecteur Peter Rens kondigde
op spectaculaire wijze, onder  muzikale
ondersteuning van Drive-inn The Snow-
balls, de twaalf spelers aan. De louter
extra klassers en overgangsklassers, zou-
den voor de eerste keer allemaal tegen
elkaar spelen. De extraklassers moesten
100 caramboles GH maken en de over-
gangsklassers 150 caramboles GH.
Extra spannend werd het gemaakt door-
dat de partijen maximaal 10 beurten
mochten duren. Tevens konden er extra
punten verdiend worden door in zo mini-
maal mogelijk beurten uit te spelen. De
eerste ronde begon enigszins gespan-
nen, maar toch wist titelverdediger
Nathaniel Nguyen meteen zijn aspiraties
kenbaar te maken door in vijf beurten uit
te spelen. De plaatselijke troef, Jean-Paul
Rens, speelde in zijn vierde poging uit
met een serie van 108. In ronde vier
barstte het vuurwerk los en verzamelde
Peter Hussaarts zijn 150 caramboles uit
in 2 omlopen. Jean-Paul Rens sloot zijn
partij in de derde beurt af met een reeks
van 134. Op zaterdag werd eigenlijk al
wel duidelijk dat de strijd zou gaan tus-

sen Nathaniel Nguyen, Jean-Paul Rens
en nog enkele andere spelers die op de
loer lagen. 
Nathaniel Nguyen stond in ronde zes na
één beurt al met 150 caramboles aan de
finish. Een ronde later kreeg Wilbert van
Dijke door winst op René Boersen weer
zicht op het podium. Op de laatste speel-
dag waren er geen verrassende uitsla-
gen en werd snel duidelijk dat Nathaniel
Nguyen niet te kloppen was. Uiteindelijk
was de podiumbezetting gelijk aan de
vorige uitgave. Nathaniel Nguyen werd
ongeslagen winnaar van de Markiezen-
cup, Jean-Paul Rens tweede en Wilbert
van Dijke derde.

Eindstand
Naam Part HS Moy Punten 
1. Nathaniël Nguyen 11 150 25,78 157,00 
2. Jean-Paul Rens 11 134 20,07 130,67 
3. Wilbert van Dijke 11 131 20,12 119,82 
4. Harry de Jong 11 84 11,71 119,72 
5. Peter Hussaarts 11 127 18,41 113,92 
6. René Boersen 11 85 10,92 105,25 
7. Jan Verdult 11 66 10,69 95,80 
8. Frans van de Luijtgaarden 11 105 14,25 91,87 
9. Marius van Nispen 11 58 7,96 80,51 

10. Coby Hugens 11 50 7,44 71,69
11. Gerrit de Regt 11 45 6,01 59,01
12. Johan Cloots 11 71 4,90 52,79

Arno de Leest wint
voor tweede keer
Honky Tonk Bokaal
Arno de Leest heeft voor de tweede keer
de Honky Tonk Bokaal in de wacht ge-
sleept. De biljarter van Kralingen bleef
in het libretoernooi twee punten voor op
de concurrentie.

Eindstand
Naam Pnt Moy HS 
1. Arno de Leest 10 5,23 37
2. Piet Mink 8 2,85 17
3. Marco Vonk 8 7,20 49
4. Fred Krijgsman 8 3,70 32
5. Hans van Eijk 6 4,41 48
6. Cyriel Simpson 6 3,18 16
7. Sietse de Vries 6 2,82 19
8. Lex Fok 4 2,10 12

Theo Dam verovert Maasstad Bokaal
De finale van de Maasstad Bokaal ten
prooi gevallen aan Theo Dam. Gerard
Bongers werd tweede en Willem Koe-
dood derde.

Eindstand
Naam Tmc Pnt Moy HS %Car %Moy
1. Theo Dam 47 10 1,96 14 98,78 143,76
2. Gerard Bongers 39 10 1,28 9 89,74 103,98
3. Willem Koedood 23 8 0,71 6 95,65 96,78
4. Bert Mandemaker 60 8 1,87 12 85,00 96,35
5. Wilmar Rietveld 39 6 0,96 6 84,61 77,62
6. Kees Kalis 31 6 0,85 6 82,02 86,85
7. Danny Sam-Sin 60 4 1,81 19 77,85 103,21
8. Martin Verdoold             138 4 4,60 33 76,70 78,00

Nationale kadercompetitie poule Zuid-Holland

Vierde plaats voor BCO
Van der Luyt Selfstorage
BCO Van der Luyt Selfstorage heeft de
competitie afgesloten met een mooie
vierde plaats. De laatste twee wedstrij-
den gingen echter verloren. Op bezoek
bij De Bun kreeg men een 8-0 neder-
laag te verduren. Een week later was
het team uit Oegstgeest te gast bij OGB
en won met 3-5. Jos Kerkman speelde in
tien beurten de kortste partij.  
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel

Beste lezers, beste biljartvrienden,

Van 12 tot en met 21 april is het Euro-
pees kampioenschap voor alle biljart-
disciplines in Brandenburg an der Ha-
vel, Duitsland, gespeeld. Daarin heeft
Nederland een prominente rol ge-
speeld. Het is verheugend vast te stellen
dat ons land met kop en schouders bo-
ven de andere deelnemenede landen is
uit gestegen wat het aantal medailles
betreft. Alle wedstrijden van alle disci-
plines zijn live via Internet door Ko-
zoom.com uitgezonden.
Wij zijn de medewerkers van Kozoom

Santos Chocron trotse voorzitter

Successen op EK stimulans voor de jeugd

Zeven gouden medailles, een zilver-
oogst en bronzen plakken: het podium
op het Europees kampioenschap in alle
disciplines in Brandenburg was vrijwel
dagelijks oranje gekleurd. Het Wilhel-
mus was in het Stahlpalatz het meest ge-
speelde en gehoorde volkslied.
Santos Chocron was er als trotse voor-
zitter van de Sectie driebanden getuige
van hoe zijn spelers een greep naar de
macht deden.
We vroegen hem naar zijn ervaringen
van het EK en wat de impuls kan zijn
van die successen.

1 Wat we op het EK in Brandenburg
hebben gezien, is dat Nederland
over alle disciplines het beste land
van Europa is en wellicht ook van de
wereld. Daar mogen we met zijn al-
len heel trots op zijn, zeker ook u als
voorzitter van de driebanden sectie.

Santos Chocron: ,,Inderdaad, we kun-
nen als sportbond heel trots zijn op de
prestaties van onze topsporters. Ook de
junioren hebben naar rato en op hun ni-
veau niet slecht gepresteerd. Bovendien
hebben zij tijdens dit EK getoond over
de juiste kwaliteiten te beschikken om
zich in een volgende editie van dit EK
op niveau met de concurrentie te kun-
nen meten.’’
,,Een bijzondere prestaties is die van
Glenn Hofman. De verdiende bronzen
medaille heeft hem tevens een ticket
voor de World games in Cali (Colom-
bia) bezorgd. Hij zal Nederland van
25 tot en met 30 juli, samen met Dick
Jaspers, vertegenwoordigen in de disci-
pline driebanden.

2 Zou het een impuls kunnen zijn voor
de jeugd om te gaan biljarten, met zo
veel kampioenen als voorbeeld?

Santos Chocron: ,,Zeer zeker. De sectie
driebanden is per definitie een topsport
sectie. De prestaties van onze toppers
zouden een stimulans kunnen beteke-
nen voor jonge spelers die over willen
stappen naar de driebandensport.’’

3 Waar komt het succes vandaan: van
de opleidingen, van de biljartcultuur
in Nederland? Zijn wij meer een all-
round land op biljartgebied dan alle
andere landen?

Santos Chocron: ,,De organisatie van
onze bond in vier secties vormt volgens
mij de basis voor deze successen. De
secties zijn per definitie een specialisa-
tie van de keu-sporten per discipline.
Daardoor wordt volledig aandacht aan
die discipline geschonken. De meeste
driebandenspelers hebben zich eerst in
de klassieke speelsoorten bekwaamd
voordat zij zich in het driebanden heb-
ben gespecialiseerd.’’

4 Dick Jaspers heeft al een paar jaar
geen grote internationale kampioen-
schappen meer gewonnen. Met de
Europese titel bij de landenteams, sa-
men met Raimond Burgman, is er op
hoog niveau gelukkig weer een
prachtig succes voor ons land te vie-
ren.

Santos Chocron: ,,Inderdaad, het is lang
geleden dat Nederland een internatio-
nale driebandentitel heeft gehaald voor
landenteams. Op één jaar na (2012)
hebben wij steeds een podiumplaats be-
haald. Maar de titel is iets bijzonders.
Daar doen we het uiteindelijk voor. Een
bekroning op het vele werk en tijd dat er
in de training wordt gestoken.’’

5 De jonge spelers, die medailles heb-
ben gehaald, hebben dat vooral ge-
daan in de klassieke disciplines. Is
dat, zoals u al aanhaalde, de basis
om later over te schakelen naar drie-
banden?

Santos Chocron: ,,In de komende tijd
zullen Driebanden en Carambole
samengaan. Nu al worden activiteiten
ontplooid door beide secties om jonge
spelers te stimuleren over te stappen
naar het driebanden. Dat zal met na-
men door specifieke training geschie-
den. Deze jonge topspelers in de klas-
sieke speelsoorten bezitten al technie-
ken om ook in de driebandensport te
kunnen excelleren.’’

6 Wat vond u eigenlijk van het Euro-
pees kampioenschap in deze vorm?

Santos Chocron: ,,Dit kampioenschap is
twee jaar geleden op het Congres van
de CEB door alle federaties in deze
vorm geaccepteerd. Sterker nog, de fe-
deraties hebben naar draagkracht dit
evenement financieel voor twee edities
ondersteund. Door gebrek aan organi-
satoren voor EK’s (federaties), met name
in de klassieke spelsoorten, de dames
driebanden en de junioren, is dit con-
cept door alle betrokkenen met open ar-
men ontvangen.’’
,,Na evaluatie en verbetering van enke-
le minpunten heb ik er alle vertrouwen
in dat dit concept ook in de toekomst
een uitkomst voor de promotie van onze
sport zal bieden. Vooral de inbreng van
Kozoom en de mega internet uitzendin-
gen spelen in deze een belangrijke
rol.’’

7 De economische crisis, waardoor
sponsors wegvallen, heeft dit jaar de
gemoederen veel beziggehouden. Met
deze goudrace op het EK komt Neder-
land gelukkig ook weer  positief in het
nieuws.’
Santos Chocron: ,,Ben ik het helemaal
mee eens. Dit is een bevestiging van het
succes van dit concept.’’

8 Volgend jaar krijgt Nederland zelf
ook weer een organisatie: het WK
voor junioren in Sluiskil. Ook dat is
goed nieuws, want Sluiskil had na de
World Cups en het WK een paar jaar
rust genomen. En ook Zevenbergen
heeft een organisatie toegewezen ge-
kregen.

Santos Chocron: ,,Dit najaar en vol-
gend jaar staan in  het teken van de
promotie van het jeugdbiljarten in het
algemeen en het driebanden in het bij-
zonder. Het promotieprogramma wordt
gesteund door twee internationale eve-
nementen die we naar Nederland heb-
ben weten te halen: Het Europees kam-
pioenschap junioren in Zevenbergen en
het wereldkampioenschap junioren in
Sluiskil. Beide organisaties zijn actief
bezig met de promotie van het jeugdbil-
jarten in hun regio en zo mogelijk daar-
buiten. Ik ben ervan overtuigd dat dit
een belangrijk stimulans zal betekenen
voor het jeugdbiljarten.’’

Bekerfinale en play-offs als afsluiting
ZUNDERT – De Europese kampioen-
schappen zijn net achter de rug, de voor-
ronden voor de Europacup zijn ge-
speeld, maar in de komende weken val-
len ook in Nederland nog belangrijke be-
slissingen. 
De strijd om de Nederlandse beker staat
op het programma (in Zundert, donder-
dag 9 tot en met zondag 12 mei) en
daarna strijden vier teams in de play-offs
in thuis- en uitwedstrijden om het team-
kampioenschap van Nederland.
De bekerfinale, na een lange reeks van
plaatsingswedstrijden, belooft een mooie
apotheose te krijgen. Vier teams uit de
play-offs van vorig jaar zijn de kansheb-
bers voor de bekerwinst, vier andere
teams gaan van start in de rol van uitda-
gers. Het wordt een gala met veel top-

spelers, zoals Frédéric Caudron, Eddy
Merckx, de Nederlandse kampioen Jean
Paul de Bruijn, Raimond Burgman, Frans
van Kuyk, Murat Naci Coklu, Dion Ne-
lin, Glenn Hofman en Dave Christiani.
Dallinga/Frans Bevers en TOVV.nl/MCR
zijn de favorieten, maar het toernooi van
vorig jaar heeft aangetoond dat een be-
kerfinale nooit voorspelbaar is.
Poule A bestaat uit Dallinga/Frans Be-
vers, Holland Mineraal, Landswelva-
ren/Iets Anders en Hultermans Installatie-
bedrijf.
Poule B bestaat uit TOVV.nl/MCR, A1
Biljarts, Post Luchtkanalen en Eekhoorn 1.
De opening van het toernooi is op don-
derdag om 13.30 uur, de eerste wed-

daarvoor zeer dank-
baar dat zijn de
moeite hebben geno-
men om ons de mo-
gelijkheid te bieden
om dit mega-evene-
ment op afstand te
mogen aanschou-
wen via Smart-TV,
IPad, smart Phone of
tablet. Voor meer in-
fo over een abonne-
ment voor KNBB le-
den: 
www.kozoom.com
of www.knbb.nl .  
Het EK driebanden
gaf aan de beste vier
deelnemers recht op
deelname naar de

World Games in Cali, Colombia die
van 25 tot en met 30 juli 2013 zullen
plaatsvinden. Glenn Hofman en Dick
Jaspers hebben zich daarvoor ge-
plaatst. Via deze weg wil ik namens het
sectiebestuur driebanden de deelne-
mers aan het EK feliciteren met de kwa-
lificatie voor dit evenement en ook mijn
grote bewondering uitspreken voor de
vele medaillewinnaars en hun behaalde
resultaat. 

Namens het sectiebestuur driebanden,
Santos Chocron
KNBB Sectie Driebanden. Lees verder op pagina 10



De Biljart Ballen, 17e jaargang, mei 2013 pagina 10

Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,
hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

Neerrijt 51, 5575 CB Luyksgestel
+31 (0)497 542214

www.burgmans-biljarts.nl

Patent van Dick Jaspers op Masters doorbroken

Karakter bezorgt Jean-Paul 
de Bruijn nationale driebandentitel

Kenmerkend voor de Masters 2013 was de uitschakeling van titelverdedi-
ger Dick Jaspers in de kwartfinale en het struikelen van Raimond Burgman
in de poulefase. Jean-Paul de Bruijn zorgde voor de nodige sensatie door
meerdere malen, vanuit een bijna verloren positie, alsnog zijn partij in
winst om te zetten. Het leverde de 48 jarige man uit Hulst uiteindelijk de
nationale titel op.
Veel lof ging uit naar de Stichting Top-
biljart Zundert, die op de valreep de or-
ganisatie van dit driebanden hoogte-
punt voor haar rekening nam. Willis-
waar niet in het eigen Zundert, maar in
het jeugdbiljartcentrum Amorti in Ze-
venbergen. Naast veel publieke be-
langstelling was er ook de nodige me-
dia aandacht door de dag- en week-
bladen de NOS en Omroep Brabant.
Waarbij aangetekend mag worden dat
laatstgenoemde op een internet filmpje
de huidige situatie in het driebanden
wel op een erg overdreven negatieve
manier in beeld heeft gebracht.
In poule A begon Raimond Burgman
goed door in twintig beurten naar een
40-18 overwinning op Ad Koorevaar te
spelen. Vervolgens waren Jeffrey Joris-
sen en Harrie van de Ven te sterk voor
Burgman en zij plaatsten zich voor de
kwartfinales. Wim van Cromvoirt leek
in poule B voor een enorme verrassing
te zorgen. Tegen Dick Jaspers speelde
de Waalwijker een geweldige partij
maar kon in de slotfase het karwei niet
afmaken, met als gevolg, dat Jaspers op
de valreep met 40-38 uit 24 aan een
nederlaag ontsnapte. Jean van Erp was
in zijn eerste wedstrijd kansloos tegen
Glenn Hofman maar kwam via Dick Jas-
pers en Wim van Cromvoirt toch een
ronde verder. Mede dankzij een 40-6
winst op Hofman wist ook Jaspers zich
bij de laatste acht te plaatsen. Jean-Paul
de Bruijn bleef in poule C ongeslagen,
terwijl Herman Slikker met twee verlies-
partijen op moyenne verder kon. In pou-
le D werden stevige duels uitgevochten.
Zo moest Barry van Beers alle zeilen bij-
zetten om met 40-38 langs Huub Wil-
kowski te komen. Jan Arnouts liet Dave
Christiani zweten, maar moest die uit-
eindelijk toch voor laten gaan. Christia-
ni had gezien de 40-39 eindstand ook
zijn handen vol aan Barry van Beers.
Zowel Christiani als Van Beers gingen
naar de kwartfinales. 

Kwart en halve finale
Met 40-21 werd Dick Jaspers door
Barry van Beers uit het toernooi gewipt.
Jean-Paul de Bruijn rekende af met Her-
man Slikker en Jeffrey Jorissen werd
door Jean van Erp naar huis gestuurd.
Harrie van de Ven redde het niet tegen
Dave Christiani. In de halve finale nam
Jean van Erp snel met 20-4 afstand van

Jean-Paul de Bruin. Op het moment, dat
niemand meer een euro zou durven in-
zetten op De Bruijn, viel de productie bij
Van Erp stil en liet de Zeeuw zien wat
karakter is.  In korte tijd wist hij het gat
te dichten en de nagenoeg kansloze po-
sitie in winst om te zetten. Met 50-46 uit
45 liet hij een zwaar teleurgestelde
Jean van Erp achter. Barry van Beers
moest voor de tweede keer de prestatie-
drang van Dave Christiani ervaren. De
in Druten wonende Limburger stelde zijn
finaleplaats met 50-39 uit 31 veilig. 

Zinderend slot
De finale tussen Jean-Paul de Bruijn en
Dave Christiani werd er een om de vin-
gers bij af te likken. Christiani nam na
een achterstand van 6-18 het heft in
handen en produceerde series van ze-
ven, acht en tien. Met de tussenstand
43-31 leek Christiani voor het eerst in
zijn carrière de nationale driebanden-
titel te gaan veroveren. 
De Bruijn toonde wederom zijn karak-
ter en profiteerde op de momenten dat
zijn opponent foutjes in plaats van ca-
ramboles maakte. Het lukte Christiani
in de laatste zeven beurten niet om
meer dan twee keer te scoren, terwijl
De Bruijn, gebruikmakend van twee ti-
me-outs, met 45-50 zijn tweede Neder-
lands kampioenschap binnen haalde.
Eerst een vreugde sprong en de armen
in lucht, dan de warme omhelzing van
zijn vriendin, om vervolgens duidelijk
te maken dat hij deze titel opdraagt
aan de grootste fan, zijn ernstig zieke
vader.

V.l.n.r.: Dave Christiani, Jean-Paul de Bruijn, Jean van Erp en Barry van Beers
Foto : Harry Van Nijlen/Kozoom

Bekerfinale en play-offs als afsluiting
strijden om 14.00 uur. De kruisfinales
starten op zaterdag om 20.30 uur en
worden vervolgd op zondag om 12.00
uur. De finales zijn zondag om 15.00
uur.

De samenstelling van de 
teams
Dallinga/Frans Bevers: Frédéric Cau-
dron, Eddy Leppens, Jean Paul de
Bruijn, Glenn Hofman.
Holland Mineraal: Murat Naci Coklu,
Steffan Galla, Anno de Kleine, Jelle Pijl,
Stefan Spilleman.
Landswelvaren/Iets Anders: Francis For-
ton, Henk Habraken, Ronnie Daniels,
Kees Wittens.
Hultermans Installatiebedrijf: Jack Wij-
nen, Willie Damen, Dingeman Picocrie,
Bart Hultermans.
TOVV.nl/MCR: Eddy Merckx, Frans
van Kuyk, Dave Christiani, Richard Bita-
lis, Emilio Sciacca.
A1 Biljarts: Dion Nelin, Raimond Burg-
man, Henk Blauwblomme, Martien van
der Spoel, Addy Wienk.
Post Luchtkanalen: Ronny Lindemann,
Huub Wilkowski, Marc Celen, Wilco
van Wijk, Marcel van Berkel.
Eekhoorn 1: Eddy Willems, Adrie Dem-

ming, John Roovers, Wiljan van den
Heuvel, Rini Boeren.

Play-offs
De play-offs om het kampioenschap van
Nederland worden later in de maand
gespeeld.
A1 Biljarts, dat vorig jaar de titel won,
is er niet in geslaagd om de top vier te
halen. Dallinga/Frans Bevers en
TOVV.nl/MCR waren al in een vroeg
stadium geplaatst. Snellen Recycling
had een sterke tweede helft van de com-
petitie, Martens Cleaning stelde de
plaatsing pas in de laatste weken veilig.
Snellen Recycling en TOVV.nl/MCR
openen de serie van thuis- en uitwed-
strijden met de onderlinge wedstrijd in
Zundert op 13 mei. De return is twee
dagen later op 15 mei.
De Zeeuwse derby tussen Dallinga/
Frans Bevers en Martens Cleaning start
op 15 mei met een thuiswedstrijd voor
Dallinga in Sluiskil. Martens ontvangt
de rivaal daarna een dag later op 16
mei en speelt die dag zijn laatste wed-
strijd in de lokaliteit in Kapelle.
De finales zijn op 25 en 26 mei: 
de locaties worden bepaald door de
winnaars van de halve finales.

Sportfoyer opent deuren 
voor tweede Grand Prix
ROSMALEN – De Sportfoyer De Haze-
laar in Rosmalen opent op vrijdag 24
mei de deuren voor de eerste voorron-
den van de Grand Prix Rosmalen. Voor
de tweede ontmoeting van het circuit is
een maximale bezetting goed voor een
vol programma. Jerry Hermans, Sharon
van Dijk, die een toernooi in Thessaloni-
ki achter de rug hadden, behoren tot de
zestien spelers die in de Pré-pré-pré
kwalificatie van start gaan en strijden
voor een plaats in de volgende ronde.
De jonge talenten Raymon Groot en Jor-
dy de Kruijf schuiven op dezelfde dag
aan. 
Ook in die eerste kwalificatie spelen op
zaterdag (25 mei) Jan Rosmulder, Mo-
nique van Hamond, Michael Vink, Ine-
ke Kooistra. En diezelfde dag komen
andere bekende spelers aan het werk,
zoals Karel Dekkers en Jim Anneveldt.
Zondag 26 en maandag 27 mei zijn de
laatste kwalificaties, met daarin onder
meer Wilco van Wijk, Rini Zwiers, Kay
de Zwart, Sander Jonen, Peter Vlaar en
Hennie Wezenbeek.
Adrie Demming speelt ook in die ronde.
Hij was een van de verrassingen van de
eerste Grand Prix in Osdorp, waar hij
net als Bert van Manen tot de kwartfina-

les doordrong. Dinsdag 28 mei komt
Therese Klompenhouwer in het toernooi
en doen ook Bert van Manen, Wiljan
van den Heuvel en Jack Wijnen een
gooi naar een plaats in het hoofdtoer-
nooi.
De poule-indeling van het hoofdtoer-
nooi (start op woensdag 29 mei), met in
elke poule twee kwalificatie spelers:
Poule A: Glenn Hofman, Herman Slik-
ker
Poule B: Ad Koorevaar, Jeffrey Jorissen
Poule C: Barry van Beers, Harrie van de
Ven
Poule D: Martien van der Spoel, Ruud
Hölscher
Poule E: Jean Paul de Bruijn, Jean van
Erp
Poule F: Dick Jaspers, Wim van Crom-
voirt
Poule G: Dave Christiani, Frans van
Schaik
Poule H: Raimond Burgman, Huub Wil-
kowski.
Het hoofdtoernooi wordt gespeeld op
woensdag 29, donderdag 30, vrijdag
31 mei en zaterdag 1 juni. De knock
outfase begint op vrijdag met de achtste
finales. De finale is zaterdagavond om
20.30 uur.

KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Op 4 en 5 mei in Afferden

Limburgse finale jeugd
In café Carpe Diem aan Hengeland 10 te
Afferden vindt op 4 en 5 mei de Limburg-
se finale jeugd plaats. De maximumgrens
is 2.50 en er wordt gespeeld met interval.
Aanvang beide dagen 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Luc Veger ABC 't Töpke 1.75 56
2. Xavier Siahaya Merpati 1.52 50
3. Roy Reutelingsperger Inaborg 1.46 47
4. Silvy Glissenaar 't Klötske 1.27 41
5. Kenny Boskamp ABC 't Töpke 1.07 35
6. Cedric Thiesen Inaborg 0.95 33
7. Luc Dael VOP/DWH 0.86 31
8. Ricardo de Gelder Amstenrade 0.66 27
Res. 1. Jasper Schuurmans 't Klötske 1.94 62
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Jerry Hermans (24) 
op zoek naar zijn plafond                    

Door: Frits Bakker/Kozoom

Binnen een jaar heeft hij in elk geval
een opvallende progressie gemaakt:
van 0.800 naar ruim één gemiddeld.
Hij is talentvol, wil veel tijd steken in zijn
ontwikkeling en is bereid om World
Cups en andere toernooien af te reizen.
Een interview met Jerry Hermans, die
samen met zijn vader camping De Eek-
hoorn in Oosterhout uitbaat.

Waar heb je gevoetbald en waarom
heb je de overstap gemaakt naar biljar-
ten?
Jerry Hermans: ,,Ik heb vroeger nog in
de jeugd bij RKC gespeeld, daarna bij
SCO in Oosterhout en nu nog op een
lager niveau bij TVC in Breda. Waarom
de keuze voor biljarten? Het klinkt mis-
schien raar: mijn lichaam is niet versle-
ten, maar zit er wel tegenaan. Ik herstel
bijna niet meer. Dat komt niet omdat ik
als spits veel schoppen heb gehad. Ik
speelde centraal achterin en deelde zelf
veel uit.’’

Biljarten komt nu op het eerste plan.
Jerry Hermans: ,,Ja, ik zet alles op drie-
banden en heb daar ook alles voor

over. Ik neem les bij
Frans van Kuyk en
benut elk uur dat ik
vrij heb om te trai-
nen. Dat komt wel
neer op zo’n veertig
uur per week.’’

De Eekhoorn is een
biljartbolwerk. Hoe
veel clubs en hoe
veel teams spelen bij
jullie?
Jerry Hermans: 
,,Hoe veel clubs
weet ik niet precies,
wel dat we 35 teams
hebben. De biljarts
zijn zeven dagen in
de week bezet. We
maken een bloeien-
de periode door.
Met één team spelen
we eredivisie, vol-
gend jaar ook weer,

omdat de sponsor heeft verlengd. En
met één team kunnen we nog promove-
ren.’’

Jij speelt bij De Eekhoorn, maar zijn er
ook al aanbiedingen gekomen?
Jerry Hermans: ,,Ja, vorig jaar, maar ik
speel in De Eekhoorn, omdat mijn vader
en ik de eigenaars zijn. Mijn opa is de
oprichter geweest van de club. Dus mijn
hart ligt hier.’’

Wil je vanaf nu ook internationaal, dus
World Cups gaan spelen?
Jerry Hermans: ,,Zo veel mogelijk, voor
zo ver mijn werk het toelaat. 

Hoe ver denk je te komen… en wat
voor biljarter ga jij worden?
Jerry Hermans: “Ik ga kijken waar mijn
plafond ligt en zal daar alles voor doen.
Wat voor biljarter? Ik wil graag aanval-
len, verdedigen kan altijd nog. Want ik
maak best veel punten, dus dan moet
mijn tegenstander maar proberen om te
volgen. Maar over mijn toekomst is na-
tuurlijk nog niets te zeggen. Ik heb me
nu pas serieuzer op biljarten toegelegd
en heb nog een heel lange weg te
gaan.’’

OOSTERHOUT – Zou er in Nederland dan eindelijk een
opvolger rondlopen van Dick Jaspers? De 24-jarige
Brabander Jerry Hermans wil in elk geval met grote
stappen naar een hoger niveau. Zijn voetbalcarrière
heeft hij ingeruild voor de ambitie om als biljarter de
top te halen.

Jerry Hermans

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden
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Erwin Hens speelt in 
Biljartcentrum Goirle 1.739

Speelronde 20
Evenementenschop.com was met 6-2
beter dan Koerierbedr.  v. Rijsselt. Boers
en Roosenboom won met dezelfde cij-
fers van kampioen De Molen 1. Van
Oort Tentenverhuur verloor met 2-6 van
Taxi Korthout. Erwin Hens speelde
1.310, terwijl Van den Ouwelant voor
de gasten 1.379 realiseerde. J. de Laat
Keukens kreeg met 0-8 om de oren van
HET VvE Beheer. De serie van acht die

Werner Ooijen maakte mocht niet ba-
ten. De Molen 2 kreeg bezoek van 1e
Keus-Bleyewerck en won met 6-2.

Speelronde 21
De botsing tussen aMate Communica-
tions en 1e Keus-Bleyewerck eindigde in
4-4. Paul Bruijstens van de gasten kwam
tot 1.052. Met 7-1 won Taxi Korthout
van J. de Laat Keukens. Evenementen-
shop.com verloor de thuiswedstrijd tegen
De Molen 2 met 6-2. Tom Ronge van De
Molen zette 1.250 in de boeken. Het
eerste team van De Molen speelde gelijk
tegen Iwécom, dat maar met drie spelers
in Reusel aantrad. Roger Spijkers besliste
zijn partij in 33 beurten. Koerierbedr.  v.
Rijsselt ontving een gehavend Van Oort
Tentenverhuur en won met 6-2.

Speelronde 22
J. de Laat Keukens vernederde Koerier-
bedr. v. Rijsselt met 8-0. BV De Molen 2
en aMate Communications speelden
gelijk. Ook in Waalwijk werd het tussen
1e Keus Bleyewerck en De Molen 1 4-
4. Boers en Roosenboom contra Taxi
Korthout eindigde eveneens onbeslist.
Van Oort Tentenverhuur wist een 5-3
overwinning te behalen op Evenemen-
tenshop.com. Met een gemiddelde van
1.739 was thuisspeler Erwin Hens de
uitblinker.

Erwin Hens 1.739
Foto: www.billiardsphoto.com

Klassieke matchtafel
VAN LAERE
Eigendom geweest van 

oud Nederlands kampioen
Joop de Wilde.

Compleet met verwarming en 
beschermlaken.

Tafel met 4-delige leiplaat is in
zijn geheel te demonteren.

Kosten van verplaatsen 
voor de koper.

Vraagprijs

1.500.00 euro
Bel voor informatie

0624505538

Tweede divisie driebanden poule 1

Vlag in top bij biljartcentrum Osdorp 
trum Osdorp 2 6-2. Eddie Siemens
haalde in eigen huis uit met 40 caram-
boles na 29 beurten en dat leverde
1.379 op. 

Speelronde 22
Casa Cara – Het Beddencentrum 6-2.
Ming Pan gaf met 1.000 het goede
voorbeeld. Snip Biljarts –
TOVV.nl/MCR 3 6-2. Perry Tuin bleek
met een gemiddelde van 0.945 de
beste van iedereen. Van der Luyt Self-
storage – Le Grand Bouwcombinatie 5-
3. Bob van Ingen Schenau ging on-
danks 0.974 onderuit tegen de 1.025
van Ger Windt. Biljartcentrum Osdorp –
Steenhuis Sloopwerken 2-6. Ben Kat-
wijk verloor met 38-40 (38) nipt van Ed-
die Siemens. Siemens realiseerde over
22 duels een algemeen moyenne van
0.962. Carel Wagenaar, slechts vier
wedstrijden, kwam tot 0.969 en eindig-
de daarmee bovenaan in deze poule. 

Play-offs
Op woensdag 22 mei vindt in Amster-
dam de heenwedstrijd plaats tussen bil-
jartcentrum Osdorp en De Wellse Vaert.
De return is dinsdag 28 mei in Steen-
bergen. Aanvang beide dagen 20.00
uur. De winnaar plaatst zich voor de
Landsfinale in Nieuwegein.   

Speelronde 20
Biljartcentrum Osdorp – Het Bedden-
centrum 6-2. Kopman Ben Katwijk won
met 1.052 van Ab Lenaers, die een
fraaie serie van veertien maakte. Van
der Luyt Selfstorage – Steenhuis Sloop-
werken 6-2. Bob van Ingen Schenau
gaf met 0.930 het goede voorbeeld. 

Speelronde 21
TOVV.nl/MCR 3 – Casa Cara 8-0. Ru-
dy Persyn haalde uit met 1.290 en
reeks van tien. Alex Voets behaalde
1.000. Ribas – Van der Luyt Selfstorage
3-5. Een belangrijke nederlaag voor de
Utrechters. Rens Hoeba, de meest
waardevolle en ongeslagen speler van
deze poule, kreeg zijn pas tweede ver-
liespunt in zijn zeventiende wedstrijd
aan zijn broek van Marcel van Delden.
Bierling de Schepper – Biljartcentrum
Osdorp 0-8. De Amsterdammers van
teamleider/speler Ben Katwijk profiteer-
den optimaal en grepen de titel. Cor Zo-
merdijk 0.784, Henk Holtrop 1.000,
Leo Portengen 0.593 en Derek Brink
0.921 zorgden voor het succes. Le
Grand Bouwcombinatie – Snip Biljarts
2-6. Hans Handgraaf 1.081, Dirk Snip
0.952 en Leo de Jong 0.813 zorgden
voor de winst. Peter de Wit redde de
eer. Steenhuis Sloopwerken – Biljartcen-

Tweede divisie driebanden poule 3

Biljart Centrum Arnhem 2 
met ruime voorsprong kampioen

Arnhemmers werden met liefst vijf pun-
ten voorsprong kampioen. De Zwaan
Hotel-Restaurant en Voegersbedrijf W.
Smetsers degraderen. Ad Koorevaar
eindigde met het beste algemeen moy-
enne van 1.325 voor Jos Bongers
1.091. Koorevaar was met 32 uit 18
ook de meest waardevolle speler. 

Speelronde 20
HCR Prinsen 2/Urlive.tv – Carambole 6-
2. Frans Tusveld gaf op de vierde positie
met 1.296 het goede voorbeeld. Bij de
gasten zorgde Dirk Harwardt voor een
serie van elf. De Zwaan Hotel-Restaurant
– Mariënberger/TS Metals 2-6. Nico
van den Heuvel verloor ondanks een
reeks van tien van Ad Koorevaar 1.052.
Erik Vijverberg behaalde 1.025. De Ha-
ven – Thekes/Derks Optiek 6-2. Martin
Ros en Jurgen de Ruijter zorgden na-
mens beide teams voor 1.000. Biljart
Centrum Arnhem 2 – Zwiers Grootkeu-
kenservice 6-2. Rudy Gerritsen 1.142 en
Ton Rovers 1.000 speelden een knappe
partij tegen elkaar. 

Speelronde 21
Thekes/Derks Optiek – P. Kaal Aanne-
mersbedrijf 6-2. Jos Bongers gaf met
1.000 iedereen het nakijken. Veemarkt/
Darten-Biljarten – De Zwaan Hotel Res-
taurant 3-5. Nico van den Heuvel vertrok
met 1.052 winst. Biljart Centrum Arnhem
2 – Voegersbedrijf W. Smetsers 6-2. In
deze kampioenswedstrijd was Ramazan
Durdu via 1.176 de goede kopman. Ru-
dy Gerritsen, Rob de la Motte en Martijn
Egbers deelden in de feestvreugde.  

Speelronde 22
Voegersbedrijf W. Smetsers – Mariën-
berger/TS Metals 8-0. Robbie van de
Griendt 1.379 troefde Ad Koorevaar
1.344 af. Veemarkt/Darten-Biljarten –
Steenwijk 2-6. Dustin Jäschke 1.052
redde de eer. HCR Prinsen 2/Urlive.tv –
Biljart Centrum Arnhem 2 2-6. Rudy
Gerritsen zette 1.081 in de boeken. De
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Damestitel libre naar Nederland

Monique van Exter 
pakt derde gouden plak

In een niet hoogstaande finalepartij
duurde het tot de dertiende beurt voor
Monique van Exter met een serie van 74
een kloof kon slaan. Na een tot dan ge-
lijk opgaande partij tegen de Belgische
Karolien Mathys, toonde het scorebord
140-91 in haar voordeel. Een ronde la-
ter stelde ze met een reeks van tien de ti-
tel veilig. Dolgelukkig viel ze in de ar-
men van haar coach Patrick Niessen. In
de groepsfase stonden de dames ook al

tegenover elkaar en ook toen was onze
landgenote het sterkst. Mathys speelde
de halve finale tegen de Franse Magali
Declunder, die voor de eeuwwisseling
tien keer op rij de Europese titel had ver-
overd. Deze confrontatie eindigde in
150-150, waarna Mathys via de barra-
ge in de finale belande. Monique van
Exter bereikte gemakkelijker in de finale.
Zo won ze tegen de Duitse Stengel-
Ponsing in twaalf pogingen met 150-76.

V.l.n.r.: Karolien Mathys, Monique van Exter, Magali Declunder en Stengel-Ponsing.
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Driebanden groot voor dames

Vijfde titel 
voor Therese
Klompenhouwer

Met opvallend gemak haalde Therese
Klompenhouwer haar vijfde Europese ti-
tel in het driebanden binnen. De laatste
groepswedstrijd won ze in slechts
twaalf beurten met 25-3 van Helga Mit-
terböck. Tijdens de kwartfinale wipte ze
Ingrid Englebrecht uit het toernooi en in
de halve finale werd Gülsen Degener
geëlimineerd. Haar meest gevreesde
tegenstandster, de Limburgse Karina Jet-
ten trof ze in de finale. Ook hier was het
Therese die de regie had en met 30-12
uit 31 trok ze de titel naar zich toe. De
kampioene was zelf van mening, dat ze
niet optimaal had gespeeld. 
”Ik heb in een paar weken tijd een paar

mensen verloren, die dicht bij me ston-
den. Daarbij was ook de Spaanse bil-
jartster, die ik ontzettend heb gemist in
dit toernooi. We waren goede vriendin-
nen.''

Top acht van het toernooi
Naam Land Moy
1. Therese Klompenhouwer Nederland 1.012
2. Karina Jetten Nederland 0.617
3. Gülsen Degener Turkije 0.670
4. Steffi Träm Duitsland 0.559
5. Marianne Mortensen Denemarken 0.627
6. Danielle le Bruyn België 0.451
7. Ingrid Englebrecht Oostenrijk 0.406
8. Natascha Al-Mamar Oostenrijk 0.411

Dick Jaspers vroegtijdig uitgeschakeld

Glenn Hofman toont progressie 
als belofte en Caudron naar 28

Bij het driebanden groot voor heren
werd Dick Jaspers vroegtijdig uitge-
schakeld. De Willebrorder struikelde in
de kwartfinale tegen Marco Zanetti. Jas-
pers leidde in de partij met 21-10, toen
de Italiaan via een serie van veertien op
een 24-21 voorsprong kwam. Zanetti
bouwde zijn voorsprong uit en won met
40-33 (17). Eddy Merckx moest al na
de eerste ronde van het hoofdtoernooi
de aftocht blazen. Torbjorn Blomdahl
volgde in zijn kielzog. Raimond Burg-
man kon na de confrontatie met Sameh
Sidhom ook zijn koffers pakken.
Belofte Glenn Hofman toonde zijn pro-
gressie en schakelde in de eerste ronde
van het hoofdtoernooi de Turk Tayfun
Tasdemir met 40-26 uit 24 uit. In de
achtste finale mocht de Portugees Costa
de kracht van de jonge Hagenees erva-
ren, terwijl Hofman in de kwartfinale
het kaarsje van titelverdediger Filippos
Kasidokostas (Gr.) uit blies. Pas in de
halve finale werd de speler van Dallin-
ga/Frans Bevers door Christian Ru-
dolph gestopt. 

Caudron naar wereldrecord 
serie van 28
De halve finale tussen Marco Zanetti en
Frédéric Caudron gaat als één van de
meest sensationele de geschiedenisboe-
ken in. Zanetti had een vlotte start en

leidde na vijf omlopen met 15-3. Toen
was het moment daar en Caudron eve-
naarde de wereldrecordserie van 28.
“Ik had natuurlijk ook die 29e moeten
maken. Het is een onverklaarbaar ge-
voel wanneer je zo dicht bij het wereld-
record bent. Het is me nu duidelijk, wat
Roland Forthomme enkele maanden ge-
leden in dezelfde situatie voelde. Mijn
speelarm verkrampte van de spanning”.
Na de geweldige serie van Frédéric
Caudron volgde een tijdklokincident.
Op het moment, dat Marco Zanetti aan
een serie begon om de opgelopen
achterstand weg te werken begaf de
tijdklok het. Na door de arbiter van de
hapering op de hoogte te zijn gebracht
functioneerde de klok na het maken van
de eerste treffer weer. Bij de achtste tref-
fer telde de arbiter af omdat Zanetti
door de tijdklok ging. Er was echter ver-
zuimd om de 51-jarige Italiaan van het
herstel op de hoogte te brengen. Na
een kort onderling gesprek maakte Cau-
dron, onder luid applaus,  een ontzet-
tend sportief gebaar en gaf aan, dat
zijn tegenstander de serie mocht afma-
ken. Uiteindelijk wist Zanetti middels
een slotreeks van vijf met 40-37 te win-
nen en zich te plaatsen voor de finale.
In deze finale was Marco Zanetti veel te
sterk voor Christian Rudolph en haalde
met 40-10 de Europese titel binnen.

V.l.n.r.: Christian Rudolph, Marco Zanetti, Frédéric Caudron en Glenn Hofman.
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Laatste optreden bij de junioren brengt internationaal succes

Guido Kauffeld 
neemt goud mee naar Limburg

In de finale libre tot 21 jaar is het de
20-jarige Guido Kauffeld gelukt goud
te veroveren. De titelstrijd, met als
tegenstander de Belgische belofte Andy
De Bont, kende een moeizame aan-
loop, omdat geen van beiden de ballen
in de juiste positie konden krijgen. Uit-
eindelijk lukte het Kauffeld wel, waar
hij bij de stand 57-60 dan ook opti-
maal van profiteerde en met een serie
van 243 zijn eerste internationale suc-
ces binnenhaalde. Andy De Bondt had
aan een antwoord van 36 punten niet

voldoende. De super
blije biljarter uit
Horst viel in de ar-
men van meegereis-
de familieleden en
supporters. De Belg
verklaarde helemaal
uitgeblust te zijn. “Ik
heb in totaal elf wed-
strijden gespeel,
vandaag was ik he-
lemaal uitgeteld”
verklaarde hij.
Kauffeld begon ove-
rigens het toernooi
matig en werd der-
de in de groepsfase,
maar omdat er in
drie groepen werd
gespeeld gingen er
twee nummers drie

mee naar de eindronde. Daar presteer-
de hij beter en speelde in de kwart –en
halve finale in één beurt naar de 300
punten. De halve finale tegen zijn land-
genoot Gert-Jan Veldhuizen leverde
nog het nodige spektakel op. Nadat
Kauffeld aan de finish was, speelde
ook Veldhuizen in één poging zijn bord
vol. Na een korte pauze bracht de la-
tere kampioen zijn vereiste 30 caram-
boles direct bijeen. Voor Gert-Jan Veld-
huizen bleek de druk te hoog en hij
miste vanaf acquit.

Guido Kauffeld in een interview met Frits Bakker van Kozoom.
Foto: Henry Thijssen

Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom
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EK poolbiljart in Portoroz

Superieur Nederland wint medaillespiegel in Slovenië

Op de Europese kampioenschappen
poolbiljart, welke van 10 tot en met 20
april in de Sloveense plaats Portoroz
plaatsvonden, was Nederland het
meest succesvolle land. Er werden liefst

drie gouden en vier bronzen medailles
in de wacht gesleept. De Nederlandse
selecties onder begeleiding van Alex
Lely en Arjan Verheij schreven daarmee
geschiedenis want nooit eerder werd de

Vlnr: Nick van den Berg, Niels Feijen, Marc Bijsterbosch, Ivo Aarts en Huidji See. Foto: Melissa Rademakers

Overtuigende zege in verkiezing

Nick van den Berg 
speler van het jaar 2012 EPBF

Nick van den Berg heeft de
verkiezing speler van het
jaar 2012 van de EPBF met
overmacht aan stemmen ge-
wonnen. Van den Berg
kreeg bij de European Poc-
ket Billiard Federation in to-
taal negentien punten.
Naaste achtervolger Kami-
la Khodjaeva verzamelde
elf punten. Dat was even-
veel als Dominic Jentsch.
Nataliya Seroshtan kwam
tot een totaal van negen
punten. Henrik Larsson ein-
digde met zes punten als
vijfde. Ralf Souquet won de
verkiezing in 2009 en
2011. Jasmin Ouschan
was de beste in 2010.Foto: EPBF/DK

eerste plaats in dit
klassement behaald. 

Straight pool
Op het eerste num-
mer straight pool
hebben Nick van
den Berg bij de he-
ren en Tamara Pee-
ters-Rademakers bij
de dames voor de
eerste Nederlandse
medailles op dit EK
gezorgd. Van den
Berg prolongeerde
zijn titel door met
veel overmacht het
goud ten koste van
de Pool Tomasz Ka-
plan binnen te halen.
Hij won de finale
met 125-1. Peeters-
Rademakers stuitte in
de halve finale op de
Europees kampioene
Jasmin Ouschan.

10-ball
In dit onderdeel wer-
den geen podium-
plaatsen behaald.
Huidji See sneuvelde
in de kwartfinales

met 6-8. Kynthia Orfanidis werd even-
eens bij de laatste acht uitgeschakeld
na nipt 5-6 verlies. 

8-ball
Tamara Peeters-Rademakers verloor in
de halve finale met 6-3 van de Noorse
Line Kjorsvik, die later de Europese titel
veroverde. Rademakers won hiermee
haar tweede bronzen medaille. Bij de
heren pakte Niels Feijen het brons. In
de halve eindstrijd verloor hij van de
Zweed Jim Chawki met 8-5. De titel
ging naar de Spanjaard David Alcaide.

9-ball
Ivo Aarts en Niels Feijen pakten op 9-
ball, het laatste individuele onderdeel
dit EK, een medaille. Ivo Aarts verloor in
de halve finale met 9-1 van de Serviër
Svilar en hield daarmee een bronzen
medaille over aan zijn debuut EK. Niels
Feijen won zijn halve eindstrijd met 9-4
van de Pool Sniegocki, waarna hij in de
finale met 9-6 afrekende met Zoran Svi-
lar en daarmee de Europese titel 9-ball
binnenhaalde.

Heren landenteams
Op het voor Nederland zeer succesvol
verlopen EK poolbiljart in Slovenië heeft
het herenteam op de slotdag de Euro-
pese titel in de wacht gesleept. Met de-
ze titel behaalde Nederland met zeven
medailles de eerste plaats in het medail-
leklassement. Het gouden landenteam
bestond uit: Huidji See, Ivo Aarts, Marc
Bijsterbosch, Niels Feijen en Nick van
den Berg.

Tamara Peeters-Rademakers. Foto: Melissa Rademakers
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Libre voor junioren tot 17 jaar

Sam van Etten verslaat Jim van der Zalm
in Nederlandse finale

De favorieten voor het Europees kampi-
oenschap junioren, vrij spel op de klei-
ne tafel, speelden ook de finale. Onze
landgenoten Sam van Etten en Jim van

der Zalm verdeelden
het goud en zilver.
Sam van Etten won
de finale in één beurt
vanaf acquit met
200-2. De winnaar
van het goud eindig-
de met het hoogste
gemiddelde van
80.67. 
Jim van der Zalm
ging ook als favoriet
de finale in nadat hij
in de halve finale de
Fransman Jason Petit
in één omloop met
200-2 had versla-
gen. Sam van      Et-
ten bleef in twee
beurten de Duitser
Tobias Bouerdick de
baas. In de kwartfi-
nale won Van der

Zalm van Stef van Hees uit Belgie (200-
21 in 2 beurten). Sam van Etten had
voor een zege 200-36 op Lukas Guert-
ler vier beurten nodig.

Jim van der Zalm en Sam van Etten. Foto: Touch Magazine

Medailleverdeling
EK Brandenburg
Driebanden groot heren
1. Marco Zanetti Italië
2. Christian Rudolph Duitsland
3. Frédéric Caudron België

Glenn Hofman Nederland
Driebanden groot junioren
1. Ölmar Karakurt Turkije
2. Juan David Zapata Carzia Spanje
3. David Martinez Spanje

Wesley Van Apers België
Driebanden groot dames:
1. Therese Klompenhouwer Nederland
2. Karina Jetten Nederland
3. Gülsen Degener Turkije

Steffi Träm Duitsland
Libre jeugd tot 17 jaar
1. Sam van Etten Nederland
2. Jim van der Zalm Nederland
3. Tobias Bouerdick Denemarken

Jason Petit Frankrijk
Libre clubteams tot 19 jaar
1. BC Ponetovice Tsjechie
2. BV Horna Nederland
3. KBC Zanzibar België

BC Soissons Frankrijk
5-pins tot 21 jaar
1. Biagio Maceri Italië
2. Paolo Sorrentino Italië
3. Sebastien Skott Denemarken

Gabrielle Silvestri Italië
Libre dames
1. Monique van Exter Nederland
2. Karolien Mathys België
3. Magali Declunder Frankrijk

Susanne Stengel-Ponsing Denemarken
Libre tot 21 jaar
1. Guido Kauffeld Nederland
2. Andy De Bondt België
3. Adam Kozak Tsjechië

Gert-Jan Veldhuizen
5-pins senioren
1. Aniello Italië
2. Giachetti Italië
3. Lopez Italië

Scorza Italië
5-pins nat. Teams
1. Italië
2. Duitsland
3. Denemarken

Frankrijk

Driebanden klein tot 17 jaar
1. Tobias Bouerdick Denemarken
2. Enzo Riquart Frankrijk
3. Joey de Kok Nederland

Jean Haby Frankrijk
Bandstoten
1. Frédéric Caudron België
2. Bernard Villiers Frankrijk
3. Alain Remond Frankrijk

Jean-Paul de Bruijn Nederland
Driebanden klein senioren
1. Daniël Sanchez Spanje
2. Herbert Szivacz Oostenrijk
3. Dick Jaspers Nederland

Michael Nilsson Zweden
Driebanden groot nat. teams
1. Nederland A
2. België B
3. Griekenland

België A
Driebanden klein clubteams
1. Andernos Frankrijk
2. Mecidiyeköy Spor Kulubu Turkije
3. Post Luchtkanalen Nederland

Bahcelievier Belediye Turkije

Artistique
1. Eric Daelman België
2. Serdar Gümüs Turkije
3. Walter Bax België

Jean Reverchon Frankrijk

Kader 47/2
1. Raymund Swertz Nederland
2. Henry Tilleman Nederland
3. Nikolas Gerassimopoulos Griekenland

Sven Daske Duitsland
Kader 71/2
1. Raymund Swertz Nederland
2. Marek Faus Tjsechie
3. Henri Tilleman Nederland

Nikolas Gerassimopoulos Griekenland

Raymund Swertz Europese kaderkoning
De 24-jarige Raymund Swertz is met
twee gouden plakken gekroond tot ka-
derkoning van Europa. De Limburger
versloeg in de finale van het kader
47/2 landgenoot Henri Tilleman in
twee beurten met 250-130. De concur-
rentie was zo groot, dat Henri Tilleman
in de voorronden met 100.00 ge-
middeld de tabel aanvoerde, maar de
drie daaropvolgende spelers; Marek
Faus (Tsjechië), de Griek Nikolas Ge-
rassomopoulis en de Duitser Sven Das-
ke 83.333 achter naam hadden staan.
Patrick Niessen, één van de grote kans-
hebbers voor de titel, had die schiftings-
ronden niet overleefd. De Belg verloor
zijn partij tegen Esteve Mata met 250-5
in drie omlopen en werd verstoord in
zijn concentratie. Twee Nederlandse
specialisten bleven over voor de finale;
Raymund Swertz uit Afferden, die
Gerassimopoulos versloeg met 250-45
(4) en Henri Tilleman uit Dronten, die
won van Daske met 250-213 uit vijf.
Swertz besliste de partij met series van
174 en 76 (250-130 in 2 beurten) en
toonde na afloop zijn grote vreugde
aan het publiek in de Stahlpalast.
Op de slotdag haalde Swertz in het
71/2 het zevende goud voor Neder-
land binnen. In de finale tegen de

Tsjech Marek Faus was de score na vijf
omlopen 200-200. In de barrage
maakte Swertz als eerste de twintig be-
nodigde treffers. Faus miste van acquit
en de gouden medaille voor Raymund
Swertz was een feit. Marek Faus wist in
de halve finale met 200-120 uit zes van
Henri Tilleman te winnen, terwijl Ray-
mund Swertz voor de tweede keer de
Griek Nikolaos Gerassimopoulos zijn
gouden droom verstoorde.

Driebanden groot voor landenteams

Nederland verslaat België 
in zinderend slot

In een zinderende finale wisten Dick Jas-
pers en Raimond Burgman het hoofd te
bieden aan de wereldkampioenen Ed-
dy Merckx en Frédéric Caudron. Dick
Jaspers ging in zijn ontmoeting met Ed-
dy Merckx explosief van start. In de eer-
ste vijf beurten kwam onze landgenoot

met twee series van
negen en een van
zeven op een 26-6
voorsprong. Rai-
mond Burgman wist
tegen Caudron ook
wat gas geven was
en kwam in zes om-
lopen via series van
twaalf en zes op een
24-16 voorsprong.
Toch wist Caudron
het tij te keren en de
achterstand om te
zetten in een 40-32
(15) overwinning .
Hierdoor werd de
druk op Jaspers gro-

ter, omdat deze met een groter verschil
moest gaan winnen dan Caudron. Met
29 treffers kwam Merckx plotseling heel
erg dichtbij, maar Jaspers was genade-
loos en stak na zeventien beurten met
de eindstand van 40-29 de handen in
de lucht.

Bij Raimond Burgman en Dick Jaspers konden de handen
de lucht in. Foto: Touch Magazine

Medailleklassement
Europees 
kampioenschap
Land Goud Zilver Brons Totaal 
1. Nederland 7 4 7 18
2. Italië 4 2 3 9
3. België 2 3 5 10
4. Frankrijk 1 2 7 10
5. Duitsland 1 2 4 7
6. Turkije 1 2 2 5
7. Spanje 1 1 1 3
8. Tsjechië 1 1 1 3
9. Oostenrijk 0 1 0 1

10. Griekenland 0 0 3 3
11. Denemarken 0 0 2 2
12. Zweden 0 0 1 1

Bandstoten groot 1e klasse in Eibergen

Leo Koomen zonder puntverlies
naar NK titel bij Overkamp

Het NK bandstoten groot eerste klasse
kreeg een echte finalepartij met twee
kanshebbers tegen elkaar. Gert-Jan
Veldhuizen was na de voorlaatste ronde
koploper met acht punten en 5.97 aan
moyenne. Concurrent Leo Kommen had
eveneens de volle acht punten maar
bleef met 5.06 iets achter qua ge-
middelde. In het onderlinge afsluitende
duel bleek de ervaren Koomen de
meest koelbloedige gezien de 100-73
winst na 23 beurten. Veldhuizen had in
de derde ronde opzien gebaard door
de honderd caramboles al na vier po-

gingen te verzamelen. Met 25.00 moy-
enne de kortste partij en de serie van
66 was ook veruit de beste van ieder-
een. Er werd in biljartcentrum Over-
kamp in Eibergen met zeven deelne-
mers begonnen. George Kenter moest
op zaterdag noodgedwongen afhaken. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leo Koomen Entree 10 4.90 27
2. Gert-Jan Veldhuizen Carambole 8 5.25 66
3. Martijn Egbers De Buck 4 3.67 23
4. Eric Dericks De Hazelaar 4 3.38 21
5. Martien van den Tillaart Wapen van Liempde 2 3.67 19
6. Herold Slettenaar Woezik 2 3.09 29

Foto: Johan Jansink
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Eerste divisie driebanden poule 1

VDO heeft de langste adem

Speelronde 20
Man op Maat/Corfu – VDO 2-6. Ivan
Stitschinsky 1.046 redde de eer. Marti
Hermse vertrok met 1.125 winst. Gra-
phic & Mail/BC Tegelen – Burgmans-
Biljarts.nl 2-6. Maarten Janssen 1.184
bleek namens de gasten de beste spe-
ler. Business & Fun – W. van der San-
den 0-8. Bert van Manen gaf met
1.323 het goede voorbeeld. Eekhoorn
– BCA/A1 Biljarts 7-1. John Roovers
1.097 en serie van tien versloeg
Ramazan Durdu 1.073. 

Speelronde 21
Gommers Grondwerken – Man op
Maat/Corfu 3-5. Michel van Camp sier-
de zijn opwachting bij de bezoekers op
via 1.046. VDO – Graphic & Mail/BC
Tegelen 8-0. Arie Weijenburg haalde uit
met 1.406 en René Wijnen realiseerde
1.097. Burgmans-Biljarts.nl – Business
& Fun 8-0. Uwe Arndt zorgde voor 45
uit 39. W. van der Sanden – Eekhoorn
4-4. In biljartcentrum De Molen te Reu-
sel behaalde thuisspeler Richard Berkel-
mans 1.607. Dat moyenne ging ook
naar Adrie Demming van De Eekhoorn.

Jack van Peer 1.046 en John Roovers
eveneens 1.046 wonnen eveneens zo-
dat een remise het eindresultaat was. 

Speelronde 22
Man op Maat/Corfu – WAM vd
Broek/Jorissen 2000 0-8. Rob Lamboo
1.551 en Herman van Daalen 1.323
haalden uit. Hultermans Installatiebedrijf
– W. van der Sanden 6-2. Jack Wijnen
1.406 zette Marc Roofthooft 1.187 op-
zij. Jack van Peer redde dankzij 1.097
de eer. Met 35 punten na 21 wedstrij-
den is hij de meest waardevolle speler
van deze poule. Eekhoorn – Burgmans-
Biljarts.nl 6-2. Rini Boeren en Wiljan
van den Heuvel zetten allebei 1.451 in
de boeken. Uwe Arndt won met 1.071
als enige van de gasten. Business & Fun
– VDO 0-8. Arie Weijenburg 1.125.
René Wijnen, Marti Hermse en Bert Pij-
nenburg zijn met deze uitslag verzekerd
van het kampioenschap. Mocht Eek-
hoorn tegen BCA/A1 Biljarts alsnog
overgespeeld worden, dan nog is VDO
uit Oss niet meer in te halen. Business &
Fun en Hultermans degraderen naar
tweede divisie. 

Vlnr: Arie Weijenburg, René Wijnen, Marti Hermse en Bert Pijnenburg. 
Foto: Henry Thijssen

Eredivisie driebanden

Frans van Kuyk 
naar biljartcentrum Osdorp

Met het aantrekken van Frans van Kuyk
heeft Sander Jonen van biljartcentrum

Osdorp uit Amsterdam weer een grote
slag geslagen. In de vorige editie van
De Biljart Ballen werd de komst van re-
gerend wereldkampioen Eddy Merckx
al vermeld. Jonen is dan ook superblij
en trots dat deze wereldtoppers in zijn
biljartcentrum komen biljarten. Volgens
Sander Jonen is hij nog in onderhande-
ling met een absolute topper. Toen deze
krant van de pers rolde, was hierover
nog geen zekerheid. Het team, waar-
van de verwachtingen natuurlijk hoog-
gespannen zijn, ziet er in het seizoen
2013-2014 tot nog toe als volgt uit. 
Eddy Merckx moy. 1.677: alle 22 duels
Frans van Kuyk moy. 1.439: alle 22
duels
Dick van Uum moy 1.109: praktisch al-
le wedstrijden
Sander Jonen moy. 0.878: de 11 uit-
wedstrijden
Jérémy Bury moy.1.380: wel op de lijst
maar geen vaste speler.

Frans van Kuyk
Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom

Eerste divisie driebanden poule 2

Garage Verbrugge Hyundai 
de beste in spannende competitie 

Speelronde 20
Stefan Hetzel bleek de beste dankzij ge-
middelde van 1.216. Hij maakte in bil-
lardcafé De Veemarkt te Doetinchem
evenals zijn kopman Thorsten Frings
een serie van tien. BC Capelle/TMS.
Int. – Derks Optiek Druten 8-0. Ad Koo-
revaar 1.500, Dan Breur evenals Tom
Persyn 1.125 en Dirk Weeremans
0.957 realiseerden samen teammoyen-
ne van 1.146. Constructor Staalbouw –
Van Melis Handelsonderneming 2-6.
Jan Posthumius 1.000 ging onderuit te-
gen de 1.666 en reeks van elf van Peter
Heerkens. Garage Verbrugge Hyundai
– Jan Brock Amusement 6-2. Bart Ceule-
mans 1.125 bleef John Schollink 1.075
twee caramboles voor. HWA/Hordijk
Biljartartikelen – HCR Prinsen/Urlive.tv
0-8. Bij de gasten realiseerde Markus
Galla 1.406 en Raymund Swertz be-
haalde 1.285. 

Speelronde 21
Berendhaus Groep/Horeca –
HWA/Hordijk Biljartartikelen 6-2. Thor-
sten Frings gaf met 1.666 het goede
voorbeeld. Derks Optiek Druten – Burg-
mans Biljarts 5-3. Mathy Monnissen en
Marco Jansen speelden 1.363 tegen el-
kaar. Kenny Miatton reikte tot 1.323.
Jan Brock Amusement – Constructor
Staalbouw 6-2. Marcel Krikhaar 1.285
was in vorm. Van Melis Handelsonder-
neming – HCR Prinsen/Urlive.tv 4-4. Ro-
ger de Kleine en Peter Heerkens zetten
de thuisploeg op 4-0. Dave van Geel
1.250 en Carsten Lässig zorgden als-
nog voor de remise. De Liefhebber – BC
Capelle/TMS Int. 6-2. Herman Slikker
1.285 verraste Ad Koorevaar. Belang-
rijk puntverlies voor BC Capelle en HCR
Prinsen in deze speelronde. 

Speelronde 22
HWA/Hordijk Biljartartikelen – Van Me-
lis Handelsonderneming 2-6. Liefst vijf

punten uit de laatste drie duels voor Van
Melis. HWA/Hordijk zet als enige een
stapje terug omdat Aardexpress/Thekes
zich al vroeg terugtrok. 
BC Capelle/TMS Int. – Berendhaus
Groep/Horeca 6-2. Teamgemiddeldes
van respectievelijk 1.147 en 1.197.
Koorevaar verloor tegen de 1.607 spe-
lende Frings. Dan Breur 1.153 bleef
Stefan Hetzel 1.051 nipt de baas. Tom
Persyn 1.285 produceerde een mooie
partij tegen de 1.171 van Wim Vrede-
veldt. Dirk Weeremans 1.125 bleef
Henk van Mourik 1.075 nipt voor. HCR
Prinsen/Urlive.tv  - Jan Brock Amuse-
ment 6-2. Dave van Geel 1.323 had
geen moeite. Markus Galla 1.375
maakte tegen John Schollink 1.406 in
de nastoot vijf van de zes benodigde
treffers. Dat zou voor het kampioen-
schap overigens niets hebben uitge-
maakt. Dat ging namelijk naar Garage
Verbrugge Hyundai dat Derks Optiek
Druten met 5-3 opzij zette. Therese
Klompenhouwer 1.153 bleef Nicky van
Venrooy voor. Patrick Vasseur bleek de
meerdere van Jan Roelofs. Bart Ceule-
mans en Mathy Monnissen kwamen tot
remise. Ludo Dielis 1.346 boog voor de
1.730 en serie van tien van Kenny Mi-
atton. Garage Verbrugge Hyundai,
HCR Prinsen/Urlive.tv en BC Capelle/
TMS Int. finishten alle drie op 29 pun-
ten. Het team van hotel Dallinga uit
Sluiskil had echter met 104 partijpunten
het beste doelsaldo al waren de ver-
schillen met respectievelijk 103 (HCR
Prinsen) en 102 (BC Capelle) minimaal.
Kenny Miatton van Derks Optiek Druten
bleek met 84.21% de meest waarde-
volle biljarter. Hij bleef Peter Vlaar 80%
en Dirk Weeremans 75% voor. Thorsten
Frings produceerde via 1.216 het beste
moyenne van iedereen in deze poule.
Dave van Geel 1.143 en Kenny Miat-
ton 1.140 waren achtereenvolgens
tweede en derde.

Vlnr: Patrick Vasseur, Ludo Dielis, sponsor dhr. Adri Meertens (Verbrugge Hyundai),
Bart Ceulemans en Therese Klompenhouwer. Foto: Harry van Tiel.

NBF finale 3e klasse bandstoten
Op 4 en 5 mei wordt bij café Landzicht
aan de Winterdijk 1 te Sprang-Capelle
de NBF finale derde klasse bandstoten
gehouden. De partijlengte is 55 caram-
boles. 
Op zaterdag begint men om 11.00 uur
en op zondag om 12.00 uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Piet Schets De Laan 2.39
2. Sjaak Rijsdijk Kruisstraat 2.26
3. Willem Bezuijen Amicitia 2.10
4. Stefan Grootswagers BCW 2.00
5. Danny Godschalk De Ram 1.87
6. Jan Kanters De Laan 1.84 

Rolstoeltoernooi om de Don Burgers coupe

Joost Polak winnaar in 
biljartcentrum JBGB te Den Bosch

Foto: Boy de Groot
Op 13 en 14 april vond in het JBGB bil-
jartcentrum in ’s-Hertogenbosch het vijf-
tiende Don Burgers toernooi plaats voor
rolstoelbiljarters. Zo als altijd was het
weer een geweldig gezellig en sportief

weekend. De deelnemers en de organi-
satie hebben er weer volop van geno-
ten. Mede door de inzet van vele vrij-
willigers van de in het biljartcentrum
spelende verenigingen kan dit toernooi
ieder jaar weer plaatsvinden. Joost Po-
lak was de beste van de twaalf deelne-
mers.
Naam
1. Joost Polak
2. Joop Beerens
3. Koos van de Hoff
4. Roger Kuiper
5. Jo van de Bogaart
6. Jan Versprille
7. Henk Ras
8. Jos Vergeer
9. Rudy Rousseau

10. Henri Dilven
11. Jan Zagers
12. Piet van de Meer

Op zaterdag 15 juni in De Matshoek

Receptie Raymund Swertz
Raymund Swertz wordt op zaterdag 15 juni een receptie aangeboden vanwege
zijn uitstekende prestaties tijdens het EK in Brandenburg. U kunt de Europese kam-
pioen in het ankerkader 47/2 en 71/2 feliciteren in café-zaal de Matshoek aan
Langstraat 6 in Afferden (Lb). De receptie vindt plaats van 18.00 tot 20.00 uur.  
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Kader 38/2 jeugd

Jim van der Zalm oppermachtig 
op NK in Afferden

Jim van der Zalm liet er tijdens het NK
kader 38/2 jeugd geen twijfel over be-
staan. Met vier deelnemers werd er in
Afferden een dubbele competitie ge-
speeld en Van der Zalm won alle zes
partijen overtuigend. Met zijn algemeen
moyenne van 23.33 stak hij er met kop
en schouders bovenuit. Van der Zalm re-
aliseerde een hoogste serie van 131. In

zijn beste partij speelde de kampioen
50.00 moyenne. Ricardo de Wit volg-
de met acht punten en 8.55 op gepaste
afstand. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jim van der Zalm 't Groene Hart 12 23.33 131
2. Ricardo de Wit ABC 't Töpke 8 8.55 33
3. Jordy Jong Horna 2 5.97 46
4. Yannik Jansen De Veemarkt 2 5.25 24

Foto:  Hans van den Wildenberg

TeamFinals Nijmegen 

De Kuul grijpt districtstitel bij 
groots biljartevenement in Wijchen

de tweede plaats. Dat had alsnog kans
gegeven in de gewestelijke finale en
mogelijk daarna het landskampioen-
schap. De gewestelijke eindstrijd is op
25 en 26 mei.

De Kuul, winnaar in de B1 klasse, met vlnr: Ben Willemsen, Hans Röttjers en 
Gerard van der Mark. Foto: Sebina Megens

Biljartclinic op 
Scheldemond College in Vlissingen

Op woensdag 24 april was het de
tweede keer, dat de Stichting Drieban-
den Promotie Zeeland onder aanvoe-
ring van Meerten Dallinga en Jean-Paul
de Bruijn een biljartclinic organiseerde
in het Scheldemond College in Vlissin-
gen. In tegenstelling tot de eerste editie,
waren nu ook alle directeuren van de
29 Lootscholen in Nederland aanwezig
om kennis te maken met de biljartsport.
Het doel hiervan is om op andere Loot-
scholen ook een tafel te plaatsen (Loon-
tjens bood aan voor de eerste vijf aan-
meldingen gratis een maand lang een
tafel te plaatsen) en in de toekomst
binnen die scholen competities te gaan
houden en mogelijk scholen tegen el-
kaar te laten spelen. Jaap Labrujère,
voorzitter van de vereniging carambole
van de KNBB zei enthousiast te zijn
over het initiatief, evenals Eugene Fagg
directeur van het Scheldemond college.
Op de Lootscholen kunnen leerlingen
zich ontwikkelen in hun tak van sport en
gelijktijdig een opleiding volgen. Na de

opening met als spreekstalmeester Jean
Paul de Bruijn gaven Glenn Hofman en
de jeugdspelers Joey de Kok en Micha-
el Vink demonstraties. Raymond Ceule-
mans gaf uitleg en liet natuurlijk zelf ook
zijn kunsten zien. Onder de aanwezige
leerlingen waren er enkelen, die het
aandurfden om met kritisch toezicht van
grootmeester Ceulemans een paar sto-
ten te proberen. Jean-Paul de Bruijn over
dit project: “Het is de bedoeling dat er
in samenwerking met de KNBB op zo-
veel mogelijk Lootscholen clinics wor-
den gegeven om zo de jeugd te enthou-
siasmeren. Wanneer het biljart dan ge-
durende een bepaalde periode blijft
staan, dan kan de jeugd ook uitgebrei-
der met de biljartsport kennismaken. In
Vlissingen is dat duidelijk al gelukt. Hier
zie je dagelijks leerlingen rondom het
biljart die met of zonder begeleiding
van een vijftal vrijwilligers biljarten. 
We hebben er goed vertrouwen in, dat
het in de rest van het land ook aan-
slaat.”

Wie droomt er niet van om de eerste biljartles te krijgen van Jean-Paul de Bruijn
en Raymond Ceulemans?

In Memoriam Wim du Fossé 
Op 24 april is oud-vice voorzitter en Ere-
lid van de KNBB Wim du Fossé overle-
den.
Wim werd 73 jaar, woonde in Dongen
en was een inwoner die zich in grote ma-
te betrokken voelde bij de Dongense
samenleving.  Oud-wethouder, oud-raads-
lid en ereburger, jarenlang was hij politiek
actief, met name voor de Volkspartij Don-
gen. Van 1974 tot 1986 (en een korte pe-
riode in 1997) vervulde hij het wethou-
derschap. Op 17 maart 1994 ontving
Wim du Fossé een Koninklijke onder-
scheiding voor zijn vele verdiensten. Op
23 september 1999, toen hij 25 jaar
raadslid was, werd Du Fossé benoemd tot
ereburger van de gemeente Dongen. Hij
maakte zich jarenlang verdienstelijk voor
de nationale en internationale biljartsport.
In 1997 werd hij onderscheiden met het
erelidmaatschap van de KNBB en in 2009 benoemd tot ere-bestuurslid van de
CEB. Verder had hij nog tal van andere taken op zijn naam staan: Lid Bondsbe-
stuur van de KNBB, tvs. Vice-voorzitter van de KNBB. (van 23 mei 1987 - 24 mei
1997). Lid van de Beirat der Verbände van de CEB (augustus 1993- 1995) Lid
van het CEB bestuur (van mei 1996-april 2009) Erelid van de KNBB vanaf mei
1997 en Ere-bestuurslid van de CEB vanaf april 2009. Naast zijn inzet voor de
biljartsport was hij ook actief in de voetbalsport. Een erg sociaal man is met dit
overlijden ontvallen. De afscheidsdienst is gehouden op woensdag 1 mei in het
crematorium te Tilburg.

’Een geliefd mens, gaat nooit dood’
Ze zijn ons maar geleend, de vele mooie dingen,
Die lief, vertrouwd en veilig, ons dagelijks omringen.
Het is ons maar geleend, gezondheid, welvaart, leven….
En wij pakken het aan, als was het ons gegeven.
Het is ons maar geleend, alles wat wij beminnen,
Eigenlijk alles hebben wij in bruikleen, de vele aardse dingen,
Ons onbetwistbaar eigendom, eindigen uiteindelijk in herinneringen.

Dagcompetitie libre gewest MN

Drie winnaars in biljartcentrum JBGB

Rolstoelbiljarttoernooi
Steenbergen
Naam Woonplaats Moy AKR pnt HS
1. Roger Kuiper Drunen 1,932 100 11
2. Joost Polak Roosendaal 1,378 85 10
3. Sjaan Brocatus Bergen op Zoom 0,965 75 7
4. Jan Zagers Wernhout 1,393 70 14
5. Mylene Pijpers Rijen 1,013 65 7
6. Joop Beerens Roosendaal 1,217 60 7
7. Jan Versprille Dordrecht 3,078 55 22
8. Henri Dilven Oosterhout 0,731 50 6
9. Koos v.d. Hoff Breda 1,007 45 5

10. Piet v Meer Steenbergen 0,300 40 5

Op 24 april werden  in het JBGB bil-
jartcentrum te Den Bosch de geweste-
lijke finales gespeeld van Midden
Nederland in de spelsoort bandstoten.
Deze kampioenen zullen het gewest
MN vertegenwoordigen op het NK.

De winnaars in de drie verschillende
klassen:
Klasse Naam District
1e klasse W. van Dijk ’t Sticht
2e klasse J. van Gaal Den Bosch
3e klasse G. Schouten Veluwezoom

Op 7 tafels en in 3 dagen kregen als
toppers uit de teamcompetitie van het
district Nijmegen alvast een voorproefje
van het landskampioenschap. Die weg
daarnaar toe ligt na het  weekend van
26 tot en met 28 april nog open voor:

B1: De Kuul 
B2: Old Dutch 
C1: De Waay 2 
C2: Old Dutch 2 & Treffers 2
C3: Heideroosje 3 & DWS 5

De Vriendenkring 6 (bandstoten) moet
genoegen nemen met dit kampioen-
schap. Helaas is er voor hen geen ge-
westelijk of landelijk vervolg. In alle
klassen was het tot de laatste treffer
spannend. Wedstrijden werden beslist
op een totaal verschil van enkele ca-
ramboles. Zo miste De Kuul 7 op 0,4%
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Derde divisie driebanden poule 5

BC Goirle 2 haalt titel 
met maximale zege binnen

In de uitwedstrijd bij ’t Rijens Vat haalde
BC Goirle 2 met een 0-8 overwinning
het kampioenschap definitief binnen.
Daar de spanning een week eerder met
als tegenstander P.T.T.K.K ‘06  te groot
was om de titel veilig te stellen en een
gelijkspel hen ten deel viel, was het nu
dus er op en er over. 
In de eerste twee partijen kwamen
Roger van Loy en Leon Visser tot winst
en daarmee was de titel al binnen.
Maar met de spelers Bas Hutten en Pe-
ter van de Sande aan tafel, was het in
de tweede sessie nog smullen geblazen
voor de toeschouwers. Peter van de
Sande maakte de ene na de andere
fantastische bal en speelde zich met een
gemiddelde van 0.833 naar de over-
winning. Bas Hutten vocht zich na een
haperend begin naar een overwinning,
waarbij hij af en toe met verbazing bal-
len zag missen maar er ook evenzoveel
zag caramboleren. 

Speelronde 20
De Hazelaar 4 overklaste Café ’t Steeg-
je met 8-0. Frits Pijnenburg liet 0.972
aan tekenen. ’t Rijens Vat moest de eer
met 2-6 aan PTTKK ’06 laten. ’t Ivoor en
Van Oort Tentenverhuur kwamen tot
4-4. De Hazelaar 3 bleek met 6-2 ster-

ker dan BCG Timmerbedrijf Verhoeven.
BC Goirle 1 won met 6-2 van BC Goir-
le 2. Autobedrijf Lion van Loon pakte
een 6-2 winst op ADC Repro en ontnam
de Waalwijkers alle titelkansen.

Speelronde 21
Café ’t Steegje won met 5-3 van De Ha-
zelaar 3 en ADC Repro verloor thuis
met 2-6 van De Hazelaar 4. Van Oort
Tentenverhuur 2 kwam met Autobedrijf
Lion van Loon remise overeen. Piet Sled-
dens was in 32 beurten aan de finish,
terwijl zoon Rick ook maar 35 pogin-
gen nodig had om 35 treffers te laten
noteren. BC Goirle 2 contra PTTKK ’06
werd 4-4. Berry van de Wijngaert was
goed voor 0.972. BCG Timmerbedrijf
Verhoeven bleef met 5-3 tegen BC Goir-
le 1 aan de goede kant van de score.

Speelronde 22
De Hazelaar 4 en Van Oort tentenver-
huur 2 bleven met 4-4 in evenwicht.
’t Rijens Vat kreeg bezoek van een op
de titel beluste Goirle 2 en verloor met
0-8. PTTKK ’06 speelde gelijk tegen
BCG Timmerbedrijf Verhoeven. De Ha-
zelaar 3 was met 6-2 beter dan ADC
Repro. BC Goirle 1 en Café ’t Steegje 1
bleven op gelijke hoogte.

V.l.n.r.: Bas Hutten, Roger van Loy, Leon Visser en Peter v/d Sande. 
Berry v/d Wijngaart ontbreekt op de foto

Nationale kadercompetitie poule Zeeland

Demi Pattiruhu in één beurt naar de finish 
Speelronde 21
De Ram haalde in Roosendaal met 8-0
tegen Kaderteam ’s Lands Welvaren 2
flink uit. Vooral Demi Pattiruhu blonk uit,
tegen Jos Breas speelde hij in één beurt
naar een 220-6 overwinning. De Post-
hoorn/RBS 2 bleef met 6-2 voor op Ka-
derteam ’s Lands Welvaren 1. De Post-
hoorn/RBS 1 speelde tegen De Wellse
Vaert naar een 6-2 overwinning.

Speelronde 22
Kaderteam  ’s Lands Welvaren 2 verloor
in eigen huis met 2-6 van De post-
hoorn/RBS 2.  De Wellse Vaert 2 en
Honky Tonk/Pronk Isolatie kwamen tot
4-4. Honky Tonk 2 won met 7-1 van De
Ram. Kaderteam ’s Lands Welvaren 1
moest de punten aan De Posthoorn/RBS
2 laten. HWA Verhaar BKS moest ook
buigen, De Wellse Vaert 1 was met 2-6
te sterk. 

Demi Pattiruhu
Foto: Peter Kramer

Tweede divisie driebanden poule 2

De Wellse Vaert viert feest en gaat
naar eerste divisie

Speelronde 20
De Wellse Vaert kwam mede door Bert
Hoefnagels (1.142) en Marcel Hop-
mans (1.333) tot een 6-2 overwinning
op Teletronica. Polka Print verloor met 2-
6 van BV Sprundel/Q-lite. Met 3-5
moest Rokx Transport het ontgelden te-
gen Pearle Opticiens. Eekhoorn 2 be-
haalde een duidelijke 8-0 overwinning
op Merwehof/Derogee. Jerry Hermans
maakte met 1.600 en een serie van tien
de wedstrijd. De Distel Biljarts bleek ge-
zien de 6-2 eindstand beter dan Lynn-
Somers. Ludo Alberts kwam tot 1.093.

Speelronde 21
Polka Print speelde 4-4 gelijk tegen De
Distel Biljarts. Koen Saver van de thuis-
ploeg verzamelde in 32 pogingen zijn
40 caramboles. Pearle Opticiens won
met 6-2 van Sprundel 2. Dion Bergmans
was met 1.111 de beste speler. Teletro-
nica zag de buit met 1-7 via Eekhoorn 2
naar Oosterhout gaan. Sprundel 1/Q-li-

te verloor met 2-6 van mede titelkandi-
daat De Wellse Vaert. Marcel Hopmans
liet 1.538 noteren en Bert Hoefnagels
speelde 1.111. 

Speelronde 22
Aan het 4-4 gelijke spel had De Wellse
Vaert in de thuiswedstrijd tegen Polka
Print voldoende om de titel binnen te
halen. Voor het kampioensteam namen
Marcel Hopmans met 1.379 en René
Luijsterburg met 1.296 alvast een voor-
schot op de eerste divisie. Voor Polka
Print kwamen Jean-Paul de Kraker
(1.212) en Koen Saver (1.103) ook tot
respectabele moyennes. Lynn-Somers
verloor met 3-5 van Pearle Opticiens.
Bij de gasten speelde Robert van Ste-
vendaal op bord vier 1.000. In Ooster-
hout moest Eekhoorn 2 met 0-8 diep
buigen voor Sprundel1/Q-lite. De
Distel Biljarts won met 6-2 van ’t Stami-
neke. Hans Boeren bracht 1.052 op
het bord.

De Wellse Vaert naar eerste divisie

In Memoriam Ton Leijtens
Op 25 maart 2013 overleed in de leeftijd van 49 jaar, biljarter Ton Leijtens uit
Waalwijk. Ton was een alleenstaande man die zijn leven leidde op zijn eigen
manier. Zoals hij zelf uitmaakte hoe hij wilde leven, zo hield hij ook de regie bij
het beëindigen van zijn leven. Een sportief biljarter, die speelde bij B.V.
‘t Snoekske te Waalwijk. Ton was jaren geleden ook als arbiter op veel plaatsen
actief. Veel mensen zullen hem daarom wel gekend hebben. De laatste wedstrijd
heeft hij op zijn eigen manier gewonnen. Op 30 maart vond de crematieplech-
tigheid plaats in Breda.

Ik ben er nu
Elke dag zet ik een stap, een stap op de trap van het leven.
Elke dag verslijt er een plank van wat ik per dag mag beleven.
Elke dag gaat weer voorbij, ik ben al bijna beneden.
En als ik dan nog maar één plank zie liggen, begin ik toch wel te beven.
Maar ik beweeg mijn voet, zucht hiel diep, om mijn benen voort te bewegen.
Die traptrede…… die traptrede, daar gaat mijn hele leven.
En nu ik dan beneden ben rust ik………., rust ik in vrede.

Hoofdklasse libre

NBF finale bij de Ram
Van 24 t/m 26 mei wordt bij café De
Ram in Roosendaal de NBF finale
hoofdklasse libre gespeeld. De partijen
met een lengte van 150 caramboles be-
ginnen op vrijdag 24 mei om 19.00
uur. Op zaterdag en zondag geeft wed-
strijdleider Peter van Dongen om 11.00
uur het startsein. De plaats van hande-
len is aan de Kalsdonksestraat 135 in
Roosendaal.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Gerrit de Regt BR Roosendaal 10.00
2. Ferry Lopulalan De Ram 8.90
3. Piet Schets De Laan 8.80
4. Maikel van de Donk ’t Sempke 7.50
5. Peter van Dongen De Ram 7.29
6. Francine van Yperen BR Roosendaal 6.05
7. Jan Verspille BR Roosendaal 6.00

Qclub biljart pool snooker en dart
In de gehele maand mei 2e uur gratis spelen
Qclub heeft ruimte voor (nieuwe) biljarters 

en darters voor vrij spel en competitie
Openingstijden

ma: 16.00  24.00 uur
di. wo. do: 14.00  24.00 uur

vr. za: 14.00  01.00 uur
zo: 14.00  22.00 uur

Bredaseweg 42, 4901KM, Oosterhout
06 25 23 48 41

www.facebook.com/qclub.oosterhout
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CAFÉ - BILJARTCENTRUM

“DE WESTHOEK”
2 Match en 3 kleine tafels

Eindstraat 50
5151 AE Drunen
Tel.: 0416-373838

Uw gastheer en gastvrouw
Frans en Johanna

www.westhoekdrunen.nl
info@westhoekdrunen.nl

Café    Cafetaria    Tuinterras

”De Witte Brug”

2 biljarts aanwezig
Nieuwevaart 36

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

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

Clublokaal: BV Den Ouden Arend
Vanaf 1oktober 2008: 2 nieuwe biljarts: Verhoeven 

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 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

Thuisbasis BV Sportcafé RKC

BV De Hofstede

06 - 53 97 91 65

Akkerlaan 2 Waalwijk

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

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

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
rechtstreeks leverbaar vanuit het café

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

•  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

Café - BiljartCafé - Biljart
“DE MOLENVLIET”“DE MOLENVLIET”

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

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
•  Evenementenshop.com
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Eekhoorn 9 kampioen C1 Midden-Brabant

Eekhoorn 9 is glansrijk kampioen geworden in de klasse C1 van het district
Midden-Brabant.
V.l.n.r.: Danny Kok, Bastijn van Gageldonk en Sebastiaan Huybregts

Gewestelijke finale 2e klasse bandstoten Zuid 1

Jack Buijk slagvaardig 
bij De Kroon in Sint Jansteen

De als eerst geplaatste Jack Buijk wist tij-
dens de gewestelijke finale tweede klas-
se bandstoten in Sint Jansteen twaalf
wedstrijdpunten te verzamelen. Dit sal-
do leverde de biljarter van De Kruis-
straat de titel en een ticket op naar de
nationale finale die van 10 t/m 12 mei
in Almere wordt gespeeld. Met 3.46
behaalde Buijk ook het hoogste alge-
meen gemiddelde. Piet van Steen van
De Wellse Vaert werd op twee punten
achterstand tweede. Jan Goudzwaard,
die op de derde plaats eindigde, verza-

melde de hoogste serie van 27. De or-
ganisatie was bij BV Den Ouden Arend
in vertrouwde en goede handen.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jack Buijk Kruisstraat 12 3,46    22 
2. Piet van Steen Wellse Vaert 10     2,88    22 
3. Jan Goudzwaard Carambowl 8     3,09    27 
4. Pierre van den Berg Kwadendamm 8     2,81    24 
5. Gerard Snoeren BSV 6     2,79    15 
6. Toon Vervoort BSV 6     2,68    18 
7. Jos Breas Kwadendamme 6     2,57    19 
8. Eric Harten SVW 0     1,61    8

Geslaagde recordpoging van Leo Leeggangers bij D’n Inval

12.500 euro voor MS Research 
tijdens 104 uur biljarten

Het was een lange zware weg voor Leo
Leeggangers, woensdag 10 april be-
gon hij om 11.00 uur te biljarten. Zon-
dagavond 14 april om 19.00 uur had
hij in 104 uur onafgebroken tegen 97
tegenstanders gespeeld. De poging om
het oude record van 88 uur te verbre-
ken is dus meer dan geslaagd. De
hoofdzaak was niet om zoveel mogelijk
caramboles te maken, maar om een
groot geldbedrag te verzamelen voor
de stichting MS research. Met een to-
taal van 12.500 euro gaat ook deze
missie zeker als geslaagd de geschie-
denisboeken in. Aan gezelschap had
Leo geen gebrek. Er was dag en nacht
volk in het café. Hij had wel strenge re-
gels voor zichzelf gemaakt. Slapen was
er niet bij, slechts drie keer per dag

naar de wc en dan weer zo snel moge-
lijk naar zijn biljarttafel. Ook eten ge-
beurde tijdens de partij. De eerste wed-
strijd speelde Leeggangers tegen zijn
vrouw Ineke. Ook Han Verduijn heeft
een geweldige prestatie geleverd door
gedurende al deze uren als schrijver te
fungeren. 

Dankwoord
Ineke en Leo willen van deze gelegen-
heid graag gebruik maken om iedereen
die op wat voor manier medewerking
heeft verleend aan dit succes hartelijk te
bedanken voor hun steun, giften, aan-
wezigheid enz. En zeker het team van
vijftien vrijwilligers. "Zonder deze men-
sen was dit absoluut niet mogelijk ge-
weest", vult Leo van harte aan.

KNBB district Den Haag

Finale 3e klasse driebanden klein
Biljartvereniging Rio Deux organiseert
van 6 t/m 13 mei de districtsfinale der-
de klasse driebanden klein in het gelijk-
namige clublokaal aan de Rijklof van
Goensstraat 2 te Den Haag.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Ruud Damen Zuiderkwartier 0,391
2. Andre van Zanen Rio Deux 0,384
3. Jurgen Spaan Zuiderkwartier 0,373
4. Harm Godwaldt Nieuw DK 0,367
5. Nico Groot Jorissen 2000 0,365
6. Peter Elsacker Jorissen 2000 0,346
7. Wim Puper Valkennest 0,319
8. Hans Roest Rio Deux 0,284

www.fogra.nl

Leo Leeggangers in de openingswedstrijd tegen zijn vrouw Ineke. 
Links op de foto schrijver Han Verduijn. Foto: www.fogra.nl

Derde divisie driebanden poule 4

De Wellse Vaert 3 eindigt op tweede plaats
Speelronde 20
Van Hasselt Autoschade wees Hoondert
de Waard met 6-2 terug. Bottles/de Pa-
rel bleef met 6-2 overeind tegen RDAD
Trading. Cor de Jonge bleek met 0.967
en een serie van negen goed in vorm.
De Wellse Vaert 3 verloor met 2-6 van
Café de Uitspanning.

Speelronde 21
Hoondert De Waard en De Wellse
Vaert 3 speelden gelijk. RDAD Trading
won met 6-2 van Korenbeurs/Schelde-
oord. TOVV.NL/MCR 5 zegevierde met
dezelfde cijfers tegen Bottles/de Parel.
Ook Eekhoorn 3 kwam tot 6-2, dit ten
koste van Stuc. Bedr. Kanters. 

Speelronde 22
Korenbeurs/Scheldeoord bleef met 6-2
voor op TOVV.NL/MCR 5. Bottles/de
Parel verloor met 2-6 van Café de Uit-
spanning. Tony Dobbelaere redde de
eer en was met 1.060 de beste speler.
De Wellse Vaert 3 stelde met een 6-2
overwinning op Van Hasselt Autoscha-
de de tweede plaats veilig. De 0.972
van Rinus Pankow is zeker vermeldens-
waardig. Doggen Timmerbedrijf en Eek-
hoorn 3 bleven met 4-4 op gelijke hoog-
te. Stuc. Bedr. Kanters en RDAD Trading
speelden ook gelijk. The Friends-
Ad’s Catering won met 7-1 van Hoon-
dert De Waard.

Derde divisie driebanden poule 3

Buro Balans stelt titel in thuiswedstrijd veilig 

Speelronde 20
De Stene Brug verloor met 2-6 van ’s
Lands Welvaren. Thuisspeler Edwin Ge-
luk zette het hoogste gemiddelde van
0.810 neer. Buro Balans won met 6-2
van ’t Bierwinkeltje. De Wellse Vaert en
Böhnke/Maxx Clean Gesw kwamen tot
4-4.

Speelronde 21
Met de 8-0 overwinning op op Stal
Doorstap kon Buro Balans de champag-
ne ontkurken. Uit 21 wedstrijden be-
haalde Buro-Balans maar liefst 37
matchpunten, slechts één maal werd er
verloren en twee keer gelijk gespeeld.
Komend seizoen is het nieuwe biljart-
centrum ‘t Hartje van Oosterhout, dus
een tweede divisieteam rijk. Dit tot gro-
te tevredenheid van de uitbater die te-
vens kledingsponsor is.

’t Bierwinkeltje won met dezelfde cijfers
van Rietlander. De ontmoeting tussen
Sprundel 3 en De Stene Brug eindigde
eveneens in 8-0. Böhnke/Maxx Clean
Gesw bleef met 6-2 voor op Veiling-
zicht. ’s Lands Welvaren was kansloos
tegen De Wellse Vaert 2 en verloor met
0-8. Michael Zwakenberg was met
1.000 de beste speler.

Speelronde 22
MTS Trafic Service tegen ’t Bierwinkeltje
werd 4-4. Stal Doorstap moest Böhn-
ke/Maxx Clean Gesw met 2-6 voor la-
ten gaan. Rietlander wist in de ontmoe-
ting met van Buro Balans remise af te
dwingen. De Stene Brug zegevierde
met 6-2 over ’t Tapperijke. Veilingzicht
en ’s Lands Welvaren kwamen tot 4-4.
De Wellse Vaert verloor met 2-6 van
Sprundel 3.

Het kampioenschap werd uitgebreid gevierd met champagne welke beschik-
baar was gesteld door Seyfi Sarikcioglu, van Biljartcentrum ‘t Hartje van
Oosterhout.
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Sinds 21 maart geopend

Nieuwe Qclub geeft Oosterhout 
meer biljartgelegenheid

Met Qclub heeft Oosterhout aan de Bredaseweg weer een biljartcentrum ge-
kregen. Vanuit het voormalige pand van Entree wil uitbater Nima Dabiran
Oosterhout een gezellige uitgaansgelegenheid bieden. 

In dit nieuwe biljartcentrum heeft men de
beschikking over vijf caramboletafels,
drie matchtafels, vijf Snookertafels en een
pooltafel. De van Iraanse afkomst Dabi-
ran is zeker niet onbekend met de biljart-
wereld. Zelf is hij een goede poolspeler
met een scala aan belangrijke overwin-
ningen op zijn naam. Dat zal men in de
toekomst aan de verzorging van het ma-
teriaal en de sfeer zeker merken. Met de
ruime openingstijden en de beschikbare
tafels is er volop gelegenheid om vrij te

Nima Dabiran is trots op zijn nieuwe biljartcentrum. Foto: www.fogra.nl

biljarten. Ook verenigingen die competi-
tiebiljart willen spelen en darters zijn van
harte welkom bij gastheer Nima Dabi-
ran. Naast sfeer en gezelligheid staat de
ondernemer ook garant voor orde en net-
heid. Zo doet hij er alles aan om de zaak
spic & span te houden.
Qclub is op maandag geopend van
16.00 tot 24.00 uur, dinsdag t/m don-
derdag van 14.00 tot 24.00 uur, vrijdag
en zaterdag van 14.00 tot 01.00 uur en
zondag van 14.00 - 22.00 uur.

2e klasse driebanden Midden-Brabant

Wesley Verhagen domineert 
bij De Molenvliet

V.l.n.r.: Wesley Verhagen, Coert Hage, Mark Pijnenburg, Anton de Ronde en
John van de Sanden

Tijdens de finale tweede klasse drie-
banden klein van het district Midden-
Brabant had niemand antwoord op de
overmacht van thuisspeler Wesley
Verhagen. Bij De Molenvliet in Waal-
wijk wist de biljarter van BSV in al zijn
partijen overeind te blijven en moest
slechts één keer tegen Anton de Ronde
remise toestaan. Het beste partijge-
middelde was met 1.080 voor de num-
mer twee Coert Hage. Deze speler van
DVO claimde ook de hoogste serie van

zeven. Wesley Verhagen en Mark
Pijnenburg gaan het district vertegen-
woordigen tijdens de gewestelijke fina-
le.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wesley Verhagen BSV 15 0.590 5
2. Coert Hage DVO 8 0.560 7
3. Mark Pijnenburg VOO 8 0.430 4
4. Anton de Ronde DVO 5 0.480 6
5. John van de Sanden BSV 4 0.420 5

NBF finale 2e klasse bandstoten regio WBBR

Piet Schets op moyenne bij De Ram
Tijdens de finale tweede klasse band-
stoten van de NBF regio WBBR is Piet
Schets op moyenne kampioen gewor-
den. De speler van De Laan behaalde
evenals Sjaak Rijsdijk zes punten. Het
betere gemiddelde van Schets was uit-
eindelijk van doorslaggevende aard.
Piet Schets speelde de hoogste serie van
23 bij elkaar en behaalde ook het
hoogste partijgemiddelde van 2.89.
Schets kwam overigens pas in de laatste
ronde door winst op Willem van Bezuij-
en langs Rijsdijk, die in de slotfase te-
gen Danny Godschalk de punten liet lig-
gen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Piet Schets De Laan 6 2.39 23
2. Sjaak Rijsdijk Kruisstraat 6 2.26 14
3. Danny Godschalk De Ram 3 1.87 8
4. Jan Kanters De Laan 3 1.84 15
5. Willem Bezuijen Amicitia 3 2.10 12 Piet Schets

Jonge biljartmakers 
bij Van den Broek Biljarts

Op 18 april kreeg Van den Broek Bil-
jarts bezoek van een achttal jeugdige
biljartmakers. De leerlingen uit groep

zeven van de Tijl Ui-
lenspiegelschool uit
Amsterdam (Bos en
Lommer) kwamen
i.v.m. een stagepro-
ject kennis maken de
ins en outs van het
biljartmakersvak.
Onder het genot van
warme chocomel gaf
Remco Tolsma tekst
en uitleg. Maar het
bleef niet bij praten
alleen. De kinderen
moesten zelf ook
de handen uit de
mouwen steken. Ze

hebben allemaal een stukje laken op
een band vernieuwd.
En dat deden ze best goed.

Vierde divisie driebanden poule 3

Capelse teams sluiten af 
met remise en verlies
Speelronde 20
Engels Capelle ging met 0-8 onderuit
bij Valkennest. Kooistra Schilderwerken
speelde gelijk tegen BC Capelle 7. BC
Capelle 6 moest de punten met 0-8 aan
BC Capelle 32 laten.

Speelronde 21
BC Capelle 7 wist huisgenoot BC Ca-
pelle 6 met 6-2 voor te blijven. Il Giar-
dino won van Engels Capelle (6-2). BC

Capelle 2 en BV Jorissen 2000/4 speel-
den gelijk.

Speelronde 22
BV Valkennest kreeg bezoek van BC
Capelle 2 en won met 6-2. Engels Ca-
pelle verloor thuis met 2-6 van Rietlan-
der 2. BC Capelle 6 verloor ook met 2-
6 van TOVV/MCR 4. BC Jorissen
2000/4 en BC Capelle 7 speelden 4-4
gelijk.

Libre KNBB district Midden-brabant 

Districtsfinale dagcompetitie teams 
Op vrijdag 3 mei strijden drie teams
uit de dagcompetitie Midden-Brabant
om de titel Teamkampioen district
2012-2013. Deze finale wordt gehou-
den in Sociaal Cultureel Centrum Den
Bolder te Waspik. De eerste partijen
beginnen om 10.15 uur. De toegang
tot het evenement is gratis. Het win-
nende team gaat rechtstreeks door

naar het NK voor teams op 28 juni te
Nieuwegein. De Schakel 3 werd win-
naar in de tweede klasse en is al ver-
zekerd van deelname. De Gildenbond
1 speelt nog een beslissingswedstrijd
tegen De Schakel 2. In de derde klasse
moet nog uigemaakt worden welk
team naar de finale mag, De Amstel 4
of De Ouwe Toren 2.

Derde divisie driebanden poule 1

NHD Borden Appel 
eindigt op de eerste plaats
Valk Waarland – Biljartcentrum Osdorp
4 4-4. Voor de gasten zorgde Cor Zo-
merdijk met 0.795 voor de beste presta-
tie. Biljartcentrum Osdorp 4 – Biljart-
centrum Osdorp 3 6-2. Frans van den
Assem redde via 1.029 op fraaie wijze
de eer. Megafa/Macsulman – Valk
Waarland 2-6. Thuisspeler Bert ten
Haaft jr. realiseerde een serie van ne-

gen. Maarten Barsingerhorn behaalde
0.972. NHD Borden Appel uit Zwaag
sloot de competitie bovenaan af met 32
punten. De succesvolle spelers zijn Dick
van Mourik, Raymon Groot (volgend
seizoen eredivisie bij Snellen Recy-
cling), Johan kolenbrander, Piet Rood,
Ad Feenstra, Dick Mol en Sjaak Peerde-
man.
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Artistiek 1e klasse

Randy Loenen wint enerverend NK 
in De Wellse Vaert

Eric van Kampen maakte een bliksemst-
art, die ook hemzelf verbaasde: hij
scoorde 54 punten (72%) in de eerste
set en sloeg daarmee een gat van 18
punten met de nummers twee en drie,
Eric van Hoorn en Robert van Veenen-
daal. In de tweede set schoot Randy
Loenen uit zijn slof (53 punten,
70,66%). Van Veenendaal scoorde ook
deze set goed (32 punten). Van Hoorn
duikelde door een score van slechts 14
punten naar de zevende plek in het tus-
senklassement. Na twee sets leidde Loe-
nen, gevolgd door Van Kampen en Van
Veenendaal. In de derde set consoli-
deerden bijna alle spelers hun positie,
alleen Van Kampen en Van Veenendaal
wisselden van plaats. En ook na vier
sets veranderde er weinig in de tussen-
stand, afgezien van een achterhoede-
gevecht waarbij Cock Ooms zich ten
koste van Shane Hilgers op de vijfde
plaats nestelde. De zo sterk gestarte Er-
ic van Hoorn moest in deze ronde de
rode lantaarn van John van Essen over-
nemen. Hilgers, Van Kampen en Loenen
stelden in de vijfde ronde teleur met la-
ge scores. Van Veenendaal profiteerde
hiervan en nam de koppositie van Loe-
nen over, zij het met slechts één punt
verschil. Al gedurende de zesde set wist
Willem Schreuder, die standvastig
speelde, zijn persoonlijk record van
175 punten te verbeteren. Doordat Van
Veenendaal een compleet mislukte zes-
de set speelde (19 punten) leek er voor
Loenen geen vuiltje meer aan de lucht te
zijn. De voorsprong op zijn enige con-
current bedroeg op dat moment 26 pun-
ten. Van Kampen en Ooms lagen in-
middels al op een achterstand van res-

pectievelijk 49 en 51
punten. Door het ma-
ken van het tweede
figuur in de laatste
set evenaarde Loe-
nen zijn persoonlijk
record van 246 en
hij bouwde de voor-
sprong uit tot 29
punten. Van Veenen-
daal gaf echter niet
op en maakte het
vierde figuur, een
tienpunter. Loenen re-
aliseerde daarop het
vijfde en zevende fi-
guur en Van Veenen-
daal alleen het ze-
vende figuur. Het ver-
schil was nu 25 pun-
ten. Van Veenendaal
maakte het achtste fi-
guur in één poging
en verbeterde daar-
mee en passant zijn
persoonlijke record.
Loenen miste figuur
nummer acht. Van
Veenendaal ging
sterk door en hij
maakte ook het ne-
gende figuur, alweer

in één poging. Loenen begon wat te ver-
krampen en miste alweer. Het verschil
was nu nog maar 10 punten. De beslis-
sing moest komen uit het laatste figuur,
een tienpunter. Robert van Veenendaal
scoorde dat laatste figuur en Randy Loe-
nen miste wederom. Met een gelijke
stand in punten moest het aantal pogin-
gen de doorslag geven: 161 pogingen
voor Loenen, Van Veenendaal had 2
pogingen meer nodig en dat betekende
een gouden medaille voor Loenen. In de
laatste set scoorde Cock Ooms 51 pun-
ten, waardoor hij zich van een bronzen
medaille wist te verzekeren, ten koste
van Eric van Kampen die vrijwel het ge-
hele toernooi op de derde plek had ge-
staan. Bij de huldiging kon Loenen een
traantje wegpinken over zijn titel en de
zo begeerde plek in de ereklasse, die
hij nu bereikt had. 
Nieuwe persoonlijke records:
Randy Loenen van 246 naar 264    
(= van 46,85% naar 50,28%)
Robert van Veenendaal van 243 naar
264 (= van 46,28% naar 50,28%). Dit
was de derde verbetering van zijn PR in
dit seizoen.
Willem Schreuder van 175 naar 219 
(= van 33,33% naar 41,71%)
Tekst: Ewald Holzhaus.

Naam Pnt Pog Serie %
1. Randy Loenen 264 161 45 50.28
2. Robert van Veenendaal 264 163 30 50.28
3. Cock Ooms 238 171 30 45.33
4. Eric van Kampen 225 173 55 42.85
5. Willem Schreuder 219 176 36 41.71
6. John van Essen 169 179 14 32.19
7. Eric van Hoorn 163 175 35 31.04
8. Shane Hilgers 157 175 35 29.90

In het weekend van 6 en 7 april vond in De Wellse Va-
ert in Welberg het NK artistiek eerste klasse plaats. Na
afloop van de Grand Prix cyclus waren de eerste drie
spelers van de ranglijst van deze klasse al gepromo-
veerd naar de ereklasse. De nummers vier tot en met
elf van de ranking 1e klasse gingen nu op één biljart
de strijd over 70 figuren met elkaar aan voor niet al-
leen de nationale titel, maar ook voor de laatste te ver-
geven plek voor de ereklasse van het volgende sei-
zoen. Randy Loenen en Robert van Veenendaal ein-
digden beiden op 264 punten maar Loenen gebruikte
twee pogingen minder. 

Foto: De Wellse Vaert

Vierde divisie driebanden poule 2

Sport/Biljartshop Leiden 
eindigt met 41 punten
Quant Schilderwerken – NHD Borden
Appel 4 6-2. Sebastiaan de Bruijn gaf
met 0.833 het goede voorbeeld. Hair-
styling Peter Borst 2 – Sport/Biljartshop
Leiden 2-6. George Kenter vertrok met
1.111 winst op zak. Dick Roelofs
0.714 redde de eer. Sport/Biljartshop
Leiden – Blauw Wit/De Klos 2 8-0. Nu
reikte Kenter tot 0.750. Biljartcentrum
Osdorp 7 – Biljartcentrum Osdorp 6
4-4. Bij het zesde team zorgde Pieter

Lammerts voor een fraaie serie van ne-
gen caramboles. Hairstyling Peter Borst
2 – Quant Schilderwerken 4-4. Dick
Roelofs 0.806 wees Gerrit Schrijver
0.741 terug. Meer Effect – Sport/Bil-
jartshop Leiden 2-6. Ook in het slotduel
bleef de kampioen ongeslagen. Het
team van biljartcentrum Oegstgeest be-
haalde 41 punten na 22 wedstrijden
en had daarmee liefst tien punten voor-
sprong.   

Bij vereniging OVNA in Ommel

Mierlo en Steeds Vooruit in top 3 
LOLAAR nederlaagtoernooi  
De koppositie van de Deurnese vereni-
ging De Peel is in april enkele keren in
gevaar gekomen. Op de laatste zater-
dag van die maand kwam BV Mierlo
op bezoek en die ploeg bleef met
117% slechts 1% verwijderd van de
lijstaanvoerder. Steeds Vooruit uit Liessel
was 20 april te gast in Ommel en die
ploeg behaalde 116 procent. Vrienden-
kring uit Deurne (St. Jozef) ging onderuit
en bleef steken op 95%. Na zeven wed-
strijden is de balans in evenwicht. Drie
teams hebben gewonnen, één gelijk-
spel en drie nederlagen. 
Meer informatie of inschrijvingen via de
site www.astensebiljartbond.nl en dan

bij Nederlaagtoernooien aanklikken:
Lolaar/Ovna.
Team Plaats %
1. De Peel Deurne 118
2. BV Mierlo Mierlo 117
3. Steeds Vooruit Liessel 116
4. ’t Krijtje Asten-Heusden 100
5. Vriendenkring Deurne 95
6. De Pandoer Asten-Heusden 94
7. Nooitgedacht Asten 89

Libre klein dames 2e klasse

Corry van de Laar slaat in 
slotronde NK in Hoogeveen toe

Na vijf ronden van het NK libre klein da-
mes tweede klasse had Siepie Ebbes de
maximale tien punten. Corry van de
Laar stond op twee punten achterstand
omdat de Boekelse in de vierde sessie
verloren had van Janet Kwast. Heidi Pla-
tenkamp en Maria van Hoof stonden
voor de slotdag op respectievelijk plek
drie en vier. Op zondag maakten Ebbes
en Van de Laar in ronde zes beiden
geen fout. Bij vereniging HBC in Hoog-
eveen zodoende een droomfinale tussen
de twee titelkandidaten. Siepie Ebbes
had 44 caramboles te gaan en Corry
van de Laar 47. Van de Laar trok met

47-34 na 35 beurten
aan het langste eind.
Beide speelsters al-
dus op twaalf pun-
ten. Vanwege het feit
dat er met interval
gespeeld werd, be-
sliste niet het alge-
meen gemiddelde
maar het percentage
gemaakte carambo-
les. Dit zou overigens
dezelfde uitslag ge-
geven hebben. Corry
van de Laar had
slechts drie treffers te
weinig en met
99.08% ging de na-
tionale titel naar
haar. Siepie Ebbes
eervol tweede en
Maria van Hoof van

vereniging De Zwaan uit Middelbeers
greep het brons. De als zesde geëindig-
de Janet Kwast zette met 2.04 het beste
algemeen moyenne in de boeken. Jolan-
da van den Corput produceerde met
veertien treffers de hoogste serie.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Corry van de Laar Germenzeel 12 1.51 10
2. Siepie Ebbes Club 70 12 1.37 9
3. Maria van Hoof De Zwaan 8 1.00 7
4. Heidi Platenkamp Kanaalzicht 6 1.13 7
5. Jolanda van den Corput Merwehof 6 1.44 14
6. Janet Kwast Harlingen 4 2.04 13
7. Marian Walravens WHC 4 1.75 10
8. Ada Gerritsen Bartelshoek 4 0.93 7

Vlnr: Maria van Hoof (3), Corry van de Laar (1) en 
Siepie Ebbes (2). Foto: K. van Bruggen

Kaderbeker voor HWA Alblasserdam 

Tijdens de bekerfinale voor kaderteams
in Sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen
wist HWA Alblasserdam in de eindfase
met 6-2 te winnen van thuisclub De Ha-
zelaar en zo de beker te veroveren.
Wilfried van Beek en Gerard Johler na-
men in de eerste sessie een 4-0 voor-
sprong. Alex Ulijn van De Hazelaar
wist de spanning terug te brengen door

in zeven omlopen
met een slotserie van
140 een ruime zege
op Reier van Kooten
te behalen.
Op de andere tafel
nam Ad Finmans,
met series van 94,
40 en 47 een 181-
26 voorsprong te-
gen Dennis Polman.
De laatste knokte
zich terug in de wed-
strijd maar zag toch
Ad Finmans in
twaalf beurten uit
gaan. Na vorig jaar
op een vierde plaats
te zijn geëindigd

was de hoofdprijs nu dus voor HWA
Alblasserdam.
Eerder had HWA Alblasserdam in de
halve finale met 6-2 gewonnen van De
Markt/De Onderbouw. De Hazelaar
kwam met 5-3 ten koste van Moira uit
Lith in de finale. Moira trok in de strijd
om de derde en vierde plaats aan het
langste eind.

Het kampioensteam HWA Alblasserdam
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Poolbiljart jeugd

Tim de Ruyter en Jan van Lierop
zeer succesvol tijdens NK

junioren ging de titel
naar de zestienjari-
ge Rotterdammer
Sahin Sayim. Op de
tweede dag van het
toernooi werd de dis-
cipline 8-ball ge-
speeld. De uit Deur-
ne afkomstige der-
tienjarige Jan van
Lierop wint bij de pu-
pillen. Bij de junioren
was de eerste plaats
voor Guido Janssen
uit Herkenbosch.
Zondag, eerste paas-
dag, werd de disci-
pline 9-ball gespeeld
en bij de pupillen
was Jan van Lierop
wederom de sterkste.
Bij de junioren pakte
Tim De Ruyter uit Roo-
sendaal de titel. 
Maandag, tweede
paasdag, werd het
toernooi afgerond
met de discipline

10-ball. En ook deze laatste dag werd
Jan van Lierop Nederlands kampioen
bij de pupillen. Tim De Ruyter pakte zijn
tweede titel bij de junioren.

Het NK poolbiljart jeugd werd van 29 maart tot en
met 1 april 2013 gehouden in Poolcafé Delfshaven te
Rotterdam. Er waren pupillen, tot en met 15 jaar, en
junioren, van 16 en 17 jaar. Dit jaar was wederom de
achtjarige Megan Rademakers de jongste deelnemer
van het toernooi. Bijzonder succesvol waren Jan van
Lierop bij de pupillen en Tim de Ruyter bij de junioren.

Vlnr: Jan van Lierop en Tim de Ruyter. 
Foto: Stefan Osnabrug

Vrijdag werd er begonnen met de disci-
pline straight pool. Bij de pupillen tot 16
jaar won de dertienjarige Kaylash Per-
sad uit Capelle a/d IJssel goud. Bij de

RPC 9-ball individueel

Ayhan Ozver verdiende winnaar 
in snooker- en poolcentrum Woensel
Op een eindelijk
zonnige zondag in
april werd alweer
het laatste RPC 9-
ball individueel
toernooi gehou-
den voor dit pool-
seizoen. Met een
opkomst van ne-
gentien leden was
de organisatie te-
vreden. In snoo-
ker- en poolcen-
trum Woensel te
Eindhoven toonde
Ayhan Ozver zich de beste. 

De deelnemers werden in vier poules in-
gedeeld, de beste twee spelers gingen
door naar de eindronde en duelleerden
voor het prijzengeld. Gezien het deel-
nemersveld beloofde het een spannen-
de middag te worden. De kersverse
Nederlands pupillenkampioen Jan van
Lierop werd ook verwelkomd. Om even
na 13:00 uur begon het toernooi. Er
was veel sportieve strijd tijdens de pou-
lefase. Helaas was Michiel Timmermans
de eerste speler die strijdend ten onder-
ging in zijn poule.
De kwartfinales leverden erg leuke par-
tijen op zonder echte verrassende uit-
slagen. Jan van Lierop, Aziz Moussati,
Martin Sawicki en Ayhan Ozver dron-
gen door tot de halve eindstrijd.
Van Lierop ging, door zijn stabiele spel
en met een beetje fortuin aan zijn zijde,
met 6-4 naar de finale en dat was ten
koste van Moussati. Ozver versloeg op
zijn beurt Sawicki met een klinkende
6-2 overwinning. 

De finale leek gelijkopgaand, maar uit-
eindelijk moest Jan van Lierop toch nog
capituleren voor de goed spelende Ay-
han Ozver: 6-2. Ozver speelde de ge-
hele middag rustig, geconcentreerd en
zeer doeltreffend. De man van de con-
stante. De uiteindelijke terechte winnaar
van het toernooi. Hiermee is een einde
gekomen aan een mooie maar vooral
een geslaagde toernooireeks dit sei-
zoen. De meeste spelers zien we weer
op de bekerfinale op 12 mei bij sport-
centrum Ames in Deurne. Verder willen
we SPC Woensel bedanken voor hun
gastvrijheid en Linda Bijsterbosch voor
de bediening deze middag.

Beste RPC leden: 
Denk aan een tijdige inschrijving voor
het komende seizoen.
Draag je de RPC een warm hart toe,
kom dan bij ons in het bestuur, we zoe-
ken nog enthousiaste leden die een
beetje vrijetijd willen opofferen voor het
belang van onze leden.

Vlnr: Wim van den Bosch en Ayhan Ozver. 
Foto: Sonny van den Bosch 

Eredivisie topteam ronde 10

Van het erepodium staat alleen 
de volgorde nog niet vast

Nadat ook het tweede gedeelte van
speelronde tien was gespeeld, Etikon
kwam al eerder in actie, staat de top
drie vast. Opvallend was het grote aan-
tal 5-1 uitslagen. Etikon kan op 4 mei in
thuisbasis HCR Prinsen te Haarlo de titel
in de wacht slepen. Biljartkeu.nl/De
Veemarkt en De Graafschap Biljarts du-
elleren op die dag bij De Wellse Vaert
om de tweede plaats. Op 18 mei is de
slotronde. 

Osdorp/Biljartshop Leiden, 
Biljartkeu.nl/De Veemarkt
en Biljartcentrum Arnhem
Osdorp/Biljartshop Leiden – Biljartkeu.nl/

De Veemarkt 0-6. Opvallendste speler
was Raymund Swertz die de tweehon-
derd caramboles 47/2 na series van
120 en 80 bij elkaar had. Zijn teamge-
noot Ludger Havlik speelde 12.50 moy-
enne bij het bandstoten en Michel van
Silfhout won in het 71/2. 
Biljartkeu.nl/De Veemarkt – Biljartcen-
trum Arnhem 5-1. Swertz en Van Silf-
hout hadden nu zes pogingen nodig en
Havlik deelde in een marathonpartij met
Markus Dömer. Osdorp/Biljartshop Lei-
den – Biljartcentrum Arnhem 2-4. Ferry
Jong redde de eer voor de Amsterdam-
se thuisploeg. 

De Graafschap Biljarts – 
De Wellse Vaert 5-1 
Gert-Jan Veldhuizen snelde, met hoog-
ste reeks van 193, in twee omlopen
naar de finish van tweehonderd punten
47/2. De Wellse Vaert – TS Metals/
Zandweerd 5-1. Nu was het Wiel van
Gemert die tot 100.00 moyenne in het
47/2 kwam en dat was vooral dankzij
een reeks van 198. Fabian Blondeel be-
haalde zijn tweede remise in het band-
stoten. De Graafschap Biljarts – TS Me-
tals/Zandweerd 5-1. Ook Dave van
Geel kwam tot zijn tweede gelijkspel bij
het bandenspel en nu was Frank Ver-
meulen de tegenstander. Martien van
der Spoel zorgde met honderdvijftig uit
vijf in het 71/2 voor de kortste partij.

Wiel van Gemert. Foto: Sebina Megens 

Kader poule Oost-Nederland

Billardcafé De Veemarkt 
naar halve finale
Billardcafé De Veemarkt – 't Centrum
Vaassen 6-2. Willem Siebelink zorgde
voor de kortste partij met honderd-
tachtig caramboles na zeven beurten.
Kopman Gerard Stijf hoefde maar één
keer meer van zijn stoel voor de twee-
honderdveertig treffers. Ronald van
Gooswilligen bleef ook aan de goede
kant van de score met honderdtachtig
uit elf. Paul Wissink redde de eer.
BV Overkamp – Pomerans 1928 De
beste partijen kwamen op naam van de
bezoekers. Bertil Knopers 170 uit 5 en
Jacob Bergsma 170 uit 7. Kabelrups.
com/Kronenhuis – Billardcafé De Vee-
markt 0-8. Uitgerekend in de laatste
wedstrijd van het seizoen ging de on-
geslagen kampioen onderuit. Gerard
Stijf met tweehonderdveertig punten na

zes pogingen was de beste. Teamge-
noot Heinz Schmale volgde op de voet
met tweehonderdtien uit zeven. Bui-
ting/Zandweerd 3 – BV Overkamp 6-2.
Rob Pot redde de eer. Runner-up Pome-
rans 1928 plaatst zich rechtstreeks voor
de halve finale.

Play-off wedstrijd
Billardcafé De Veemarkt – Willemsen
Bestratingen/Ons Huis 6-2. In Doetin-
chem trok Gerard Stijf de goede lijn
door met een totaal van 240 na 7 beur-
ten. Ronald van Gooswilligen had één
poging meer nodig. Willem Siebelink
haalde het na negen omlopen. Alleen
Heinz Schmale ging onderuit tegen Roy
Gierkink. De Veemarkt dus ook naar de
halve eindstrijd.       

Kader poule Brabant

Carambole/Ridder Kassa 
eindigt met vijf punten voorsprong
Zaal Verploegen 2 - Touché 5-3. Frank
de Bruijn zorgde met honderdtien ca-
ramboles na negen beurten voor de
kortste partij. Zaal Verploegen - De Ha-
zelaar 2 2-6. Geert Janssen haalde uit
met 110 na 7. Paul van de Wouw
bleek bij de gasten de beste met twee-
honderdzeventig treffers na negen po-
gingen. Zijn kopman Eric Dericks pro-
duceerde een serie van 106. Moira -
De Hazelaar 4-4. Bart van den Hanen-
berg finishte met honderdtwintig tref-

fers na acht omlopen. De Hazelaar 2 -
Zaal Verploegen 2 4-4. Bij de thuis-
ploeg scoorde Walco van der Ven hon-
derdtien keer na acht beurten. Voor de
bezoekers hoefde Theo van der Ven
twee keer minder naar het biljart voor
de honderddertig treffers. Kampioen
Ridder Kassa werd op vijf punten ge-
volgd door Zaal Verploegen. Moira
Lith en Moira zouden in de playoffs bil-
jarten, maar Moira heeft zich terugge-
trokken.

Al tweede WK annulering dit jaar

WK 10-ball gaat niet door
De WPA heeft het WK 10-ball uit het
programma gehaald. Dit evenement
zou van 8-15 juni in Oslo worden ge-
houden. De Nederlander Huidji See is
regerend wereldkampioen 10-ball.
Het is reeds het tweede wereldkampi-

oenschap dat dit jaar geannuleerd
wordt. Eerder verviel het WK 8-ball in
Dubai. Of de WK’s 8-ball en 10-ball
eventueel op een later tijdstip alsnog
worden gehouden, is nu nog niet be-
kend.  

Pooljeugd op TV
Op 23 april zijn er opnames gemaakt voor het TV-programma Z@ppsport in het
Dijkje te Leiden. Voor het programma the Battle zullen jongens en meisjes het te-
gen elkaar opnemen. De jongens worden door Huidij See en de meisjes door
Kynthia Orfanidis begeleid. De uitzending staat voor 18 mei ingepland.
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EK clubteams klassiek in Soissons

Etikon voor de derde keer op rij
Europees kampioen 

Foto: www.kozoom.com
Etikon, thuisbasis HCR Prinsen in Haarlo, heeft op indrukwekkende wijze
voor de derde keer op rij en voor de vierde keer in totaal de Europese titel
Classic Teams veroverd. In het Franse Soissons werd in de finale DBC
Bochum met 5-1 verslagen.
De basis voor deze overwinning werd
al door Henri Tilleman gelegd, die in
één beurt Ludger Havlik in het ankerk-
ader 47/2 met 300-0 versloeg. In het
bandstoten kende ook Jean-Paul de
Bruijn geen enkel probleem met Fabian
Blondeel. In een regelmatig duel met
een hoogste serie van 64 en een slotse-
rie van 26 caramboles won de Zeeuw
in elf beurten. In de nabeurt kwam de
Duitser niet verder dan 150-71. De re-
misepartij kwam tot stand in een hoog-
staande 71/2 wedstrijd tussen Patrick
Niessen en Thomas Nockemann. De
Belg nam met series van 91 en 114 een
ruime voorsprong op de Duitser, maar
die scoorde een reeks van 174 en be-
reikte daarmee als eerste de eindstreep.
Ofschoon er niets meer op het spel
stond, maakte Niessen in de nastoot
toch de 44 treffers, waardoor Etikon
zonder partijverlies de titel nog meer
glans gaf: 250-250 (4).
“Dit is een geweldige prestatie van het
team, want na de halve finale van zon-
dagmorgen, vond ik toch, dat Bochum
licht favoriet voor de titel was. Maar
door het fantastische herstel van Henri
Tilleman kon er eigenlijk niets meer mis-
gaan. Opnieuw bewezen “mijn” biljar-
ters dat ze over veerkracht beschikken
en als ze er moeten staan er ook echt
staan”, aldus een licht geëmotioneerde
teammanager Bennie Deegens. Die kon

er zelf niet bij zijn, maar had in Dinand
Prinsen een uitstekende vervanger.

De route naar de eindstrijd
Beide teams bereikten de halve finales
door in de groepsfase ongeslagen te
blijven. Etikon won met 6-0 van Ronchin
en moest tegen Soissons alleen een re-
mise accepteren van Patrick Niessen te-
gen Patrick Dupont. De Duitsers wonnen
met 6-0 van Anag en tegen Andernos
werd het 4-2. In deze wedstrijd verloor
Ludger Havlik van Gerassimpoulos.
In de halve finale trof de Haarlose for-
matie het Tsjechische Anag en won de-
ze wedstrijd met 4-2 met een sublieme
prestatie van Patrick Niessen die in één
beurt Marek Faus versloeg. Verlies was
er voor Henri Tilleman, die tegen Pavel
Böhm al in de tweede beurt tegen een
grote achterstand aankeek door een se-
rie van 218 van de Tsjech. Overigens
was de wedstrijd toen al beslist. Jean-
Paul de Bruijn had geen enkele moeite
met Janis Ziogas: 150-45 na zeven
beurten.
In de andere halve finale wonnen de
Duitsers van Ronchin. Fabian Blondeel
haalde het met 150-98 (11) tegen Ber-
nard Villiers. Ludger Havlik en Thomas
Nockemann hadden series nodig van
respectievelijk 240 en 84 om de partij-
en te winnen. Tekst met dank aan Jaap
Gönning.

Finale Kadermasters 2013

Spanning ten top met 
Carambole Rumpt als winnaar
Twee dagen topbiljarten in een bomvolle biljartzaal, dat zijn ingrediënten
die bij de finale van Kadermasters horen. Biljartvereniging De Ghesellen
uit Emmeloord had voor deze eindstrijd alles uit de kast gehaald om deze
doelen te bewerkstelligen. Nieuw materiaal, een goede organisatie, een
sterk arbiterskorps, stelden de biljarters in staat om prachtige partijen aan
het vele publiek en de lokale pers te tonen. Deze kans hebben alle spelers
aangepakt, gezien de resultaten.

Carambole uit Rumpt, vertegenwoor-
digd door de ervaren biljarters Frank
Vermeulen, Marco Kivits en Jurgen de
Ridder, hadden de sterkste zenuwen en
zijn ongeslagen kampioen geworden.
Kivits was weer eens de stabiele factor
door al zijn wedstrijden in zes beurten
te winnen, waarbij iedere partij onder-
steund werd met ijzersterke (slot)series
van 190, 131 en 164. Zijn algemeen
moyenne was 41.66. Kopman Frank
Vermeulen startte moeizaam met een
verliespartij tegen Edwin Zweers van de
Noor(d)mannen, maar herstelde zich
knap door een sterke partij tegen Eddy
Berger van BC Maarland, vooral dank-
zij een reeks van liefst 212. Tegen René
Luijsterburg leek Vermeulen te gaan
stunten maar Luijsterburg pakte zijn laat-
ste kans en tikte onder applaus van het
publiek de partij in de zesde poging uit
met een serie van 224. De derde man,
Jurgen de Ridder liet zien hoe sterk Ca-
rambole in de breedte is. Alle spelers
kunnen als kopman fungeren zonder
grote gevolgen. Om een boete van de
KNBB te voorkomen moest hij eerst
twee wedstrijden in de eerste divisie
topteams biljarten, waarna hij twee par-
tijen achter elkaar in de finale speelde.
Hij leek weinig last te hebben van dit
volle programma, want zijn eerste duel
won hij in zeven beurten van George
Kenter. In zijn tweede partij had hij
geen antwoord op de sterk spelende Pe-
ter Haanen en verloor met ruime cijfers
na vijf omlopen. Op zondag was Jur-
gen de Ridder weer fit want in de fina-
lepartij tegen Noor(d)mannen tikte hij
het in de vijfde beurt uit met een serie
van 138, Sietse Vijver kansloos achter-
latend. 
De Noor(d)mannen werden verrassend
tweede. De tactische zet om vaste der-
de man, Sietse Vijver op te stellen tegen
René Luijsterburg werd beloond, want
ondanks het verwachte verlies van Vij-
ver wonnen Edwin Zweers en Michael
Lubbes beiden hun partijen in drie beur-
ten tegen BEGZ. Tegen BC Maarland
liet de veelvuldig Fries kampioen zien
dat hij prima kan meedraaien met de
Kadermasters, want Ludy Keuten werd
in acht pogingen aan de kant gezet. Mi-
chael Lubbes had een moeizame start
tegen Frans Borgignons, maar een serie
van 101 in de vijfde omloop zorgde
voor een kanteling, waarna hij de be-
langrijke winst met tactisch spel in elf
beurten veilig stelde. Edwin Zweers kon
zijn sterke optreden tegen Germ Bot (3
beurten) geen vervolg geven en verloor
van de altijd goedlachse en vriendelijke
Eddy Berger.

Door velen vooraf getipt als de favoriet,
BEGZ kon de verwachtingen net niet
waar maken. Aan René Luijsterburg
heeft het niet gelegen, want hij won al
zijn partijen in razend tempo en met ij-
zersterke series (178, 224 en 256).
Met een moyenne van 60.00 was hij
met recht de koning van de finale.
Germ Bot speelde drie solide, sterke
partijen, maar liep op tegen een ontke-
tende Edwin Zweers, verloor nipt in zes
beurten van Marco Kivits en won in
eveneens zes beurten van Ludy Keuten.
De sterke bandstoter George Kenter ver-
ving Ludo Kools, maar kwam net iets te
kort in deze finale. Hij kon niet in zijn
spel komen en verloor zijn drie wedstrij-
den. Ondanks zijn nederlagen liet hij
zien hoe een biljarter met een verlies
om moet gaan. Niet klagen, zeuren of
boos worden, maar gewoon het verlies
als een echte kerel accepteren om zich
daarna weer aan te melden voor vol-
gend jaar.
Het team uit het verre zuiden, BC Maar-
land, huidig en tweevoudig nationaal
kampioen kadercompetitie kon helaas
geen potten breken. Doordat ze met
vier spelers ten strijde kwamen, werd er
gerouleerd. Eddy Berger speelde drie
partijen, begon met twee nederlagen,
maar won zijn laatste partij tegen Ed-
win Zweers in zeven beurten. Peter
Haanen speelde sterk en won na negen
en vijf pogingen. Frans Borgignons en
Ludy Keuten konden niet in hun spel ko-
men en bleven met lege handen. 
Alle resultaten zijn te zien op www.bil-
jartpoint.nl – middelgrote competities-
kadermasters-finale kadermasters Ca-
rambole Rumpt verdiende met hun eer-
ste plaats € 1500, De Noor(d)mannen
€ 900 en BEGZ € 600. Ondanks dat
de organisatie geen geldprijs op de
vierde plaats had gezet, kreeg BC
Maarland van de voorzitter van de
Ghesellen € 100 aangeboden. Een
prachtig gebaar van deze enthousiaste
biljartliefhebber! Gezien de publieke
belangstelling, de spelersresultaten, de
gezonde sfeer en de spanning kijkt de
organisatie van de Kadermasters terug
op een geslaagd seizoen. Aankomend
seizoen krijgt de Kadermasters weer
een vervolg. De inschrijving zal op kor-
te termijn gaan starten, waardoor er ho-
pelijk meer teams aan deze competitie
zullen deelnemen.

Team Pnt
1. Carambole Rumpt 6
2. De Noor(d)mannen 4
3. BEGZ 2
4. Maarland Arrows Dakservice 0

Eerste divisie topteams

Matthijs Bakker in één beurt 
naar kaderoverwinning

Speelronde 12
De Hazelaar Rosmalen behaalde in het
eerste treffen met Topteam Almere ’83
een 6-0 overwinning. De tweede ont-
moeting werd met 1-5 verloren. Biljart-
centrum Arnhem 2 won eerst met 4-2
van De Graafschap Biljarts 2 om ver-
volgens met 0-6 te verliezen. Lyon Me-
gens van de gasten speelde in zeven
beurten de beste kaderpartij. Terborgse
Wijncentrale/Veltins had weinig moeite
met Zaal Verploegen en won twee keer
met 6-0. Matthijs Bakker speelde zijn
tweede kaderpartij tegen Sjef Jansen in

een poging uit (175-4). Hektisch Biljart-
school kwam tegen Dekkers Biljarts Ros-
malen tot een 4-2 winst en een 0-6 ver-
lies. De confrontaties tussen BIOS/Blitz
Optiek en Interbiljartsport eindigden in
6-0 en 2-4. Voor de thuisclub speelde
Erik van der Linden bij het libre in twee
omlopen naar winst. Topteam BCO be-
haalde twee maal een 4-2 overwinning
op BV Overkamp. 

Speelronde 13
Interbiljartsport won met 4-2 en 6-0 van
Hektisch Biljartschool. Dekkers Biljarts
Rosmalen hield HWA Alblasserdam
twee keer met 4-2 op afstand. De con-
frontatie tussen De Graafschap Biljarts 2
en De Hazelaar Rosmalen eindigde in
2-4 en 4-2. BV Overkamp won twee
keer met 4-2 van Binnenmars Horeca
Groep/Zandweert. In zijn eerste ont-
moeting met Raymond Gielens speelde
Freddy Ter Braak (18.75) bij het band-
stoten in vier pogingen naar winst. Top-
team BCO kon tegen kampioenskandi-
daat BIOS/Blitz Optiek geen vuist ma-
ken en verloor met 0-6 en 2-4. MCR Me-
taalconservering morste in de eerste ont-
moeting met Terborgse Wijncentrale/
Veltins kostbare punten en verloor met 2-
4. Het tweede treffen werd met 4-2 ge-
wonnen. Demi Pattiruhu kwam in vier
beurten tot een kaderoverwinning.

Matthijs Bakker. Foto: Willem Siebelink

Kader poule Midden-Nederland

De Markt/De Onderbouw 
mist play-offs nipt
Discus/Kaketoe ’80 – De Markt/De Vos
Management 4-4. In dit staartduel won-
nen Wim Nova en Hein van Diek na-
mens de bezoekers. Hüttner en Win-
fried Mourick-Wullings hielden de pun-
ten in eigen huis. De Markt/De Onder-
bouw – Gazelle 6-2. In Doesburg wa-
ren Reinder Peters, Harry van Heumen
en Martin Zwoferink succesvol. Pieper
redde de eer. Gelre – De Markt/
De Onderbouw 4-4. Neuteboom zorg-
de met honderdtien uit zeven voor de

kortste partij. Bij de gasten gaf Maarten
Broers met honderdzestig caramboles
na acht beurten het goede voorbeeld.
De Markt/De Vos Management – Brand
2-6. De hekkensluiter sloot met een thuis-
nederlaag af. Kampioen De Poedel en
BIOS/Blitz Optiek kwalificeerden zich
voor de halve finale. Gelre en De
Korenmolen 2 streden in de play-offs
ook voor de halve eindstrijd. De Markt/
De Onderbouw viel met een vijfde
plaats nipt buiten de prijzen.    
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Tickets :
* Dagticket voor 16, 17 en 18 oktober 2013 :   7,50 euro (alle kosten inbegrepen)
* Dagticket voor 19 en 20 oktober 2013 : 15,00 euro (alle kosten inbegrepen)
* Abonnement, geldig voor het hele evenement : 25,00 euro (alle kosten inbegrepen)

Bestellen :
* www.teleticketservice.com
* Vanuit België: 070 345 345 (max. 0,30 EUR/min)
* Vanuit Nederland: 0900 45 000 45 (0,45 EUR/min)
* Vanuit alle andere landen: +32 34 0000 34

16 - 20 oktober 2013
Lotto Arena
Antwerpen

„Bienvenue France“
De MYWEBSPORT- gemeenschap
spreekt nu ook Frans. Vanaf begin mei
loggen de spelers van de Biljartacade-
mie in Saint-Maur-des-Fossés, een voor-
stad van Parijs, in en verrijken de scène.
Onder hen de Franse uitzonderlijk des-
kundigen Jérémy Bury en Luis Edelin.
Driebandenspecialist Bury was de drij-
vende kracht. De 31-jarige deed al
maanden moeite en nu is het gelukt: in
Saint-Maur-des-Fossés staat het eerste
MYWEBSPORT- systeem in Frankrijk dat
in het kader van de Franse biljartkampi-
oenschappen voor de gehele lokale eli-
te zal worden gepresenteerd. MYWEB-
SPORT wordt momenteel vertegenwoor-
digd door elf systemen in Oostenrijk,
Duitsland, Zuid-Korea, en nu dus ook
Frankrijk.

Groot succes bij het EK 
in Brandenburg (D)
Natuurlijk waren bij de Europese kam-
pioenschappen in Brandenburg alle
ogen gericht op uitstekende prestaties
van de spelers. Maar naast de toernooi
scène stond een andere tafel in het
middelpunt van de belangstelling. In de
foyer van het Stahlpalast in Branden-
burg had uitvinder Jimmy Riml een Ga-
briels matchtafel met zijn systeem uitge-
rust. De Europese biljartgemeenschap
was zo in staat om zichzelf te overtui-
gen van de onbeperkte mogelijkheden
van MYWEBSPORT. “De interesse bleek
enorm. Het systeem was van vroeg tot
laat in gebruik”, zo stelde Riml meer
dan tevreden de balans op. Clubs en
bestuursleden uit België, Frankrijk, Grie-

kenland, Noorwegen, Turkije, Duitsland
en Zwitserland waren heel enthousiast.
“Ik ben er van overtuigd dat we in de
komende weken nog internationaler zul-
len worden”, is de overtuiging van Riml.

Elk toernooi met prijzengeld 
maar zonder reisstress
Dat MYWEBSPORT de training kwaliteit
op een volledig nieuw niveau brengt ligt
alleen al aan het feit dat iedere positie
van een wedstrijd automatisch wordt
opgeslagen en diverse lastige of kriti-
sche posities aansluitend kunnen wor-
den geanalyseerd. Alleen, samen met
de speelpartner of ondersteund door de
grootte van de sport. De teamleden van
BSA Innsbruck krijgen twee keer in de
maand les van Martin Horn. Hij traint
met de spelers uit Innsbruck vanaf zijn
thuistafel in Essen. Horn is ook bij ieder
MYWEBSPORT toernooi aanwezig
waarbij iedere keer prijzengeld uitbe-
taald wordt. Tot nu toe waren vrijwel uit-
sluitend driebandentoernooien uitge-
schreven – de wekelijkse „Highrun“
wordt hierbij steeds populairder. Voor
de zomer gaat de „Biathlon Classic“
nog van start – een combinatie van
bandstoten en kader 47/2. Bij alle toer-
nooien spelen de deelnemers op hun
thuistafels die met het MYWEBSPORT
–systeem zijn verbonden. Terwijl de spe-
lers eerder nog door het land moesten
trekken om tegen elkaar te kunnen duel-
leren worden nu alleen de posities nog
op reis gestuurd…
Meer informatie onder:
www.mywebsport.com




