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Simonis Biljartlakens 
Landsfinale 2014

De Distel biljarts
Dealer van Chevillotte & Olympus

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal

0165 820 997
www.dedistelbiljarts.nl

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”
Poortenaarlaan 74

3431 RJ Nieuwegein
06-21803927

www.hektischbiljartschool.nl

Poortenaarlaan 74
3431 RJ Nieuwegein

06-21803927
www.hektischbiljartschool.nl
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Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
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www.eurekabillard.nl

In de immens grote spor thal staan 24
kleine en vier matchtafels opgesteld.
Voorafgaand aan de opening wordt op
vrijdag 27 juni in een speciale ruimte op
een revolutionaire tafel, het nieuwe bil-
jartspel 5-ball gepresenteerd. Geduren-
de drie dagen zijn er doorlopend de-
monstraties. Speciaal hier voor en voor
de landsfinale is er door de KNBB een
kleurrijke special uitgegeven, die u in de-
ze biljartkrant als uitneembaar exem-
plaar aantreft.
Dagelijks zijn 56 arbiters actief om de
partijen in goede orde te laten verlopen.
Op vrijdag binden de gewestelijke kam-
pioensteams uit de C3 competitie en de

geplaatste teams uit de vierde divisie de
strijd aan voor de nationale titel. Ook de
kampioenen uit de dagcompetitie komen
dan in actie. Op zaterdag 28 juni is het
de beurt aan de teams in de C1, B1, B2
en de tweede en derde divisie drieban-
den groot. De A-klasse, C2 en de dames
sluiten op zondag 29 juni af. Op de site
van de KNBB zijn de speelschema’s, rou-
tebeschrijving, uitnodigingen e.d. gepu-
bliceerd. 
Verder zijn daar dagelijks recente foto’s
te zien. Het wedstrijdschema en diverse
foto’s van deelnemende teams treft u el-
ders in deze krant en/of in de speciale
bijlage.

In Sportcomplex Merwestein te Nieuwegein wordt van 27 t/m 29 juni weer
het grootste breedtesport evenement van Nederland gehouden; de jaar-
lijkse Simonis Biljartlakens Landsfinale. Een spektakel, waar in drie dagen
tijd ruim 500 wedstrijden worden gespeeld om de kampioenen van de
Nederlandse landcompetitie te kunnen huldigen.

In deze uitgave uitneembare special

Simonis Biljartlakens Landsfinale

en presentatie 5ball

op 2728 en 29 juni in Nieuwegein

✁

✁ Het damesteam van district ’s-Hertogenbosch heeft tijdens de gewestelijke finale
MN afdeling 2 beslag gelegd op de eerste plaats. In eigen district, namelijk bij
biljartcentrum JBGB, won het viertal twee van de drie wedstrijden.
Vlnr: Marijke Schippers, Marga Klein, Ivon Verhoeven en Diny van den Oever.
Foto: Boy de Groot
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Horna jeugd schittert in Luxemburg

Vlnr: Ferry Jong, Sam van Etten en Jordy Jong

De uit West-Friesland komende jeugd-
biljarters Jordy en Ferry Jong (Horna) uit
Zwaagdijk-West en kopman Sam van
Etten uit Scher merhorn beginnen zo
langzamerhand  uit te groeien tot Euro-
pese- en wereldtoppers. Op 2, 3 en 4
mei speelden zij om de Europese titel
voor teams tot 17 jaar in het Luxem-
burgse Dudelange. Onder het toeziend
oog van de meegereisde suppor ters
werd daar een ware demonstratie ge-
geven door de Nederlands kampioen
bij de topteams van de jeugd. 
Alle wedstrijden werden in winst omge-
zet, waarbij Van Etten voor zijn 270 te
maken caramboles in de vier gespeelde
partijen steeds maar één beur t nodig
had. In de poulewedstrijden werden
achtereenvolgens de teams uit Duits-
land, België en Frankrijk met maximale
punten aan de kant gezet. In de finale
kreeg ANAG Vitkov Praha uit Tsjechië

geen schijn van kans om ook maar een
gooi naar de titel te doen. Wat voor
Sam van Etten in de eerdere partijen
zijn gewoonte was, deed ook Ferr y
Jong. 
Tijdens de finale speelde ook hij zijn
270 caramboles in één beurt bij elkaar.
Jordy Jong had voor zijn 190 punten
iets langer werk, maar slechts drie beur-
ten is natuurlijk met de druk van een
finale eveneens een topprestatie. Met
een algemeen teamgemiddelde van
146 staken de mannen ver boven de
rest uit.

Libre dames 2e klasse

Volle buit Janet Kwast op Nederlands 
kampioenschap in Veendam

Foto: Otto Scholte

Deze finale werd gespeeld met handi-
cap waardoor er geen uitgesproken fa-
voriet was omdat de verschillen op voor-
hand toch wel erg groot leken te zijn.
Echter, niets bleek minder waar. De als
eerste geplaatste Janet Kwast uit Harlin-
gen, met een moyenne van 2.18, werd
overtuigend kampioen door alle par tij-
en winnend af te sluiten. Onder weg
werd ze nog wel op de huid gezeten
door twee speelsters maar door verlies
in de zesde ronde van Gonny Roulaux
uit Venlo en Petra Sip uit Haarsteeg kon
de eerste plaats haar bijna niet meer
ontgaan. Alleen een nederlaag met gro-
te cijfers in de finale tegen Roulaux kon
haar nog van het kampioenschap af-
houden. Na toch wel een spannende
wedstrijd trok Janet Kwast ook in deze

ronde aan het langste eind met 72-63
(40). Gonny Roulaux miste de nastoot
om een remise uit het vuur te slepen. De
kampioen speelde de kortste partij met
72 treffers na 24 pogingen. De hoogste
serie werd met vijftien caramboles be-
haald door Marga Klein uit ’s- Herto-
genbosch. 
Tekst met dank aan wedstrijdleider Wol-
ter Eling.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Janet Kwast Harlingen 14 2.16 14
2. Gonny Roulaux 't Klötske 10 1.80 14
3. Ada Gerritsen BCA Almelo 8 1.14 7
4. Petra Sip DGP 8 0.75 7
5. Marga Klein 't Zonneke 4 1.54 15
6. Carol Roest Holle Bolle Gijs 4 0.56 4
7. Hetty Dorgelo BCH ’95 4 0.80 11
8. Siepie Ebbes Club ’70 4 1.00 9

Op 3 en 4 mei werd gestreden om het Nederlands kampioenschap voor
dames in de tweede klasse libre. Deze finale zou eerst in Westernieland
plaatsvinden maar door “aardbevingsschade” aan de locatie moest men
er een ander onderkomen voor vinden. Dit werd Dukdalf Veendam, thuis-
basis van o.a. WBC ’68, Central, AG Swart en nog een aantal verenigin-
gen. Janet Kwast uit Harlingen greep de titel. 

Dinand en Alie Prinsen zijn vijfde generatie

HCR Prinsen in Haarlo 
ontvangt predicaat Hofleverancier
Ter gelegenheid
van het 150-jarig
bestaan van        
HCR Prinsen is de
Haarlose horeca-
onderneming
woensdag 14 mei
Hofleverancier 
geworden. 
Burgemeester
Hein Bloemen van
Berkelland reikte
toen het schild uit
dat hoort bij het
predicaat Hofleve-
rancier. Het fami-
liebedrijf wordt in-
tussen door de
vijfde generatie
gerund. Dinand en Alie Prinsen
zwaaien de scepter over dit gast-
vrije hotel-café-restaurant. 
Het predicaat Hofleverancier is een ko-
ninklijke onderscheiding die wordt toe-
gekend aan kleine en middelgrote
ondernemingen die een belangrijke
plaats in de regio innemen. De bedrij-
ven moeten tevens minimaal honderd
jaar bestaan. Dit predicaat geeft bedrij-
ven het recht om het koninklijk wapen te

voeren, met de toevoeging 'Bij Konink-
lijke Beschikking Hofleverancier'.
De oorsprong ligt dus in 1862. In dat
jaar begonnen Reint Ellenkamp en zijn
vrouw Catharina Gevers aan de Ei-
bergseweg in Haarlo een bakkerij an-
nex kruidenierswinkel. 
In 1864 breidden ze de zaak uit met
een café en sindsdien is café Ellen-
kamp/Prinsen een feit. In de loop der
jaren werden het café en de zaaltjes
vergroot. Ook kwam er een speeltuin
bij. Na het overlijden van zijn opa,
kwam Dinand in 1983 erbij in het be-
drijf (firma L.W. Prinsen & Zn.). Samen
met zijn vader werd het horecacomplex
voortgezet. 
In 1984 was er een uitbreiding met een
grote zaal voor feesten en par tijen en
werd de mengvoederhandel geleidelijk
aan afgebouwd tot de definitieve be-
ëindiging in 1990. In 1997 vond een
uitbreiding plaats met een hotel en van-
af die tijd is de naam omgedoopt in ho-
tel-café-restaurant Prinsen (HCR Prinsen).
In 2011 is de zaal compleet gemoder-
niseerd en ingericht naar de eisen van
deze tijd voor zowel de toeristische als
zakelijke gasten. Tot en met mei 2014
had het zeer succesvolle topteam Etikon
er haar thuisbasis. Vanaf seizoen 2014-
2015 speelt er o.a. een vier tal in de
eredivisie driebanden.
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Debutantenklasse Zuid-Nederland bij De Romein in Tilburg

Gewestelijk kampioen Milano 
Zweverink kent Ceulemans niet

De vijf jonge spelers, waar van twee
meisjes, hebben het zo bij een eerste
aanblik goed naar hun zin bij biljar t-
centrum De Romein in Tilburg. 
Een van de kleinste is de 7-jarige Mila-
no Zweverink. Hij weet blijkbaar al
goed wat hij doet en dribbelt naarstig
rond de tafel, legt aan en stoot. Hij heeft
er moeite mee om te wachten tot zijn
tegenstander Rick van de tafel weg is,
zo graag wil hij aan stoot. Onder weg
naar het biljart heeft hij het figuur al in

zijn hoofd en heeft aangelegd voor de
ballen stil liggen. Wel wacht hij met af-
stoten tot er geen beweging meer op de
tafel is. Naar hij zegt biljar t hij al vier
jaar en is het biljar tcentrum van zijn
oom en tante. Hij verrichtte daar ook de
openingstoot toen het centrum de deu-
ren opende. ” Ik vind het leuker spelen
dan met de gaten”, wijst hij in de rich-
ting van het poolbiljar t. Hij noemt me-
teen de naam van Dick Jaspers, Ray-
mond Ceulemans kent hij niet, maar hij

Tijdens de gewestelijke finale in de debutantenklasse van Zuid-Nederland
profileerde de zeven jarige Milano Zweverink uit Tilburg zich als beste spe-
ler. Er werd afhankelijk van het moyenne gespeeld in drie setjes van vijf of
zeven caramboles. Jeugdconsul Bert van den Hooff mag met recht trots
zijn op het resultaat en de aanstormende talenten. Zweverink nam met ne-
gen gewonnen en drie verloren sets duidelijk afstand.

Milano Zweverink

wil dan ook worden als de beroemde
driebandenspeler Dick. Trainen doet hij
regelmatig, ook voor het driebanden
trekt hij niet terug.
Rick Mutsaers, 13 jaar uit Tilburg loopt
rustig naar het biljart en stoot beheerst
af. Hij is war m gedraaid voor het bil-
jartspel door Milano, die op dezelfde
school zit. Maar poolen en voetbal doet
hij ook, waarvan hij de laatste toch laat
vallen zegt hij. Op de vrijdag is hij
vaste bezoeker van het buurthuis te Til-
burg, waar hij poolt. “Poolen en libre,
het is zo’n beetje hetzelfde, alleen kijk
je bij het poolen in welke pocket de bal
moet. Maar het afstoten etc., dat maakt
niet uit”, legt hij uit. Dat hij inmiddels
achter staat met zijn spel tegen Milano,
dat maakt hem echt niet ongerust, hij is
sportief. Ceulemans en Jaspers? Nee,
daar heeft hij nog nooit van gehoord.
Annie van den Heuvel uit Hoogerheide,
eveneens 13 jaar is ook een rustige
speelster en berekent alle stoten echt
wiskundig. Sinds een jaar speelt ze
mee, haar hele familie biljar t zegt ze.
En hoewel ze paardrijden ook leuk
vindt, geeft ze toch de biljar tsport de
voorkeur. “Een tenue, ja dat zal er ook
van komen, niet echt leuk, maar je hoort
er dan wel echt bij. Op school heb ik er
een spreekbeurt over gedaan, daar
wisten ze niet echt veel van deze sport.
Ook heb ik ze geleerd hoe ze de keu
vast moesten houden enz., dat het moei-
lijk was merkte ik wel, toen er een de
keu achterste voren vasthield. Ik ga wel
door”, zo zegt ze overtuigd.
Jeannette van den Hooff uit T ilburg,
15 jaar: biljar t al 4 tot 5 jaar , maar
heeft, vanwege haar school, een jaar
pauze ingelast. Want school, dat heeft
sowieso voorrang. Wiskundig bereke-
nen, nee, dat doet ze niet. Ze kijkt wel
naar het spel van haar tegenstander als

deze aan stoot is en bekijkt dan rustig
naar haar volgende zet. Ook zij heeft
via school een spreekbeur t gehouden,
omdat men het toch een moeilijke sport
vond om echt te begrijpen, poolen etc.,
ja daar heeft men wel ooit van ge-
hoord, maar het librespel? Ze gaat naar
de tafel, ‘telt tot drie en stoot af’, zo zegt
ze. Ze neemt er ook de tijd voor dus,
iets wat bij dit spel best belangrijk is,
rustig blijven! Verder gaat ze naast het
biljartspel wel uit haar dak met street-
dance.
De 9-jarige Tonnie Gillessen uit het Lim-
burgse Arcen gaat soms zo op in zijn
stoot, dat hij net mist! Maar net aan het
einde laat hij zien dat hij uit een biljart-
familie komt, hij maakt met het grootste
gemak twee pracht caramboles achter-
een. Vader biljart en zus ook, moeder is
er net mee gestopt. Hij heeft alles van
zijn suikeroom geleerd zegt hij. De keu
en handschoen heeft hij voor dit keer
even van zijn zus geleend, maar als al-
les goed gaat, zal er een wisseling
plaatsvinden en is de keu van zijn zus
voor hem. Zijn handschoen laat hij niet
liggen, want dat schuift beter legt hij uit.
Dat hij ook tegen meisjes speelt, het
deert hem niet, speelt zijn spel en daar-
mee uit. V erder voetbalt hij nog en
speelt toneel. Dat hij het hele land door
zou moeten om te biljar ten, dat is ook
geen probleem, zijn familie woont alle-
maal ver weg, zelfs een in Finland. Ceu-
lemans en Jaspers, nee, ook hij kent ze
niet.

Eindstand
Naam Woonplaats District Sets
1. Milano Zweverink Tilburg Midden-Brabant 9-3
2. Rick Mutsaers Tilburg Midden-Brabant 6-6
3. Tommie Gilessen Arcen Venlo 6-6
4. Jeannette van den Hooff Tilburg Midden-Brabant 5-7
5. Annie van den Heuvel Hoogerheide West-Brabant 4-8

Biljartcentrum Sportpark “De Schelp”
Sportlaan 3 • 8256 CE Biddinghuizen
Tel: 0321:332546 (alleen tijdens openingsuren)

Facelift Biddinghuizer Biljart Club
Onder aanvoering van de nieuwe voorzitter John Kramer is B.B.C. een nieuwe
weg ingeslagen richting de periode 2020. De doelstelling is om Biddinghuizen
weer prominent op de biljar tkaart te posteren en in elke klasse een ver tegen-
woordigend team te hebben. Om dit alles te kunnen bewerkstelligen is naast vi-
sie en beleid, ook voldoende financiële armslag en steun van de leden noodza-
kelijk. B.B.C. is blij dat aan al deze voorwaarden is voldaan zodat de koers met
volle kracht richting  2020 ingezet kan worden. Als eerste krijgt deze zomer de
biljartruimte een gedaante verwisseling. 1 kleine tafel wordt ingeruild voor een
grote matchtafel zodat B.B.C. met ingang van het nieuwe seizoen 2014-2015 de
beschikking krijgt over 4 kleine tafels en 2 grote. Biljartfabriek Bierling- de Schep-
per, bekend om haar expertise kwaliteit en uitstekende service, is bereid gevon-
den deze aanpassingen voor de club te gaan uitvoeren. Mochten er nog teams
zijn die een locatie zoeken voor hun thuiswedstrijden dan zijn zij, onder bepaal-
de voorwaarden, van harte welkom. Na de herinrichting van de biljartzaal zijn
de ruimte van de wedstrijdleider en de bar aan de beur t. Ook het tenue van
B.B.C. zal mogelijk ver nieuwd worden. Op moment van schrijven zijn wij in
onderhandeling met een sponsor om dit voor elkaar te krijgen. Volgend jaar be-
staat B.B.C. 50 jaar en naast de gebruikelijke festiviteiten zal er ook een jubileum
driebanden toernooi voor koppels georganiseerd worden. Dit jubileum toernooi
zal zowel op de grote- als op de kleine tafel gespeeld worden in de periode april-
juni 2015. Voor alle finalisten is een substantieel geldbedrag gereser veerd
waardoor het zeker de moeite waard is om hier aan deel te nemen. Het toernooi
zal uit maximaal 3 ronden bestaan en de poule indeling per tafel zal door loting
op de avond zelf bepaald worden. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Tim Loedeman
Wedstrijdzaken & P.R. B.B.C.
email: loedemant@solcon.nl
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Driebanden groot gemengd Groningen-Drenthe

Harrie Viswat de beste 
in café-biljart Siemens te Midwolda

De finale driebanden groot gemengd
van het district Groningen-Drenthe is
een prooi geworden voor Harrie V is-
wat. In café-biljart Siemens te Midwolda
verzamelde Viswat twaalf punten na ze-
ven partijen. De kampioen eindigde op
0.770 en dat algemeen moyenne was
het hoogste van iedereen. Ook het
beste partijgemiddelde van 1.153

kwam op zijn naam.
Met zeven carambo-
les deelde hij met
Hans Warners de
eer voor de hoogste
serie. Runner-up Lu-
cas Bronsema ein-
digde met twee pun-
ten achterstand. Wil-
lie Siemens bezette
in zijn thuisbasis de
derde positie. Het
betreft een finale tus-
sen tweede, eerste
klassers en hoger op
de grote tafel. Er is
geen vervolg aan
gekoppeld.  

Naam Pnt Gem HS
1. Harrie Viswat 12 0.770 7
2. Lucas Bronsema 10 0.620 4
3. Willie Siemens 8 0.588 6
4. Cornelius Sluiter 8 0.519 6
5. Gert Luppes 8 0.507 5
6. Albert Voorthuis 6 0.537 6
7. Hans Warners 4 0.599 7
8. Kasper Sturre 0 0.400 4

Vlnr: Lucas Bronsema, Harrie Viswat en Willie Siemens.
Foto: Tally Siemens

Editie 21 Landerds kampioenschap driebanden

Mark van Venrooy heer en meester 
bij 't Oventje in Zeeland

Mark van Venrooy  is de 21e winnaar
geworden van het Landerds kampioen-
schap driebanden op de kleine tafel. In
café-zaal 't Oventje te Zeeland wist hij
in de finale Harrie de Groot achter zich
te houden. Van Venrooy manifesteerde
zich gedurende het toernooi als een ge-
duchte tegenstander en een kandidaat
voor de eindzege. In de voorrondes
wist hij uit 75 beurten 40 caramboles te
scoren en met een moyenne van 0.533
gaat hij dus volgend jaar in de C klasse
meespelen. Ook dan zal hij zeker weer
van zich doen spreken.

De strijd om de Cees Geerts 
wisseltrofee
Na de poulewedstrijden, de halve eind-
strijd en de finale zijn de vier spelers be-
kend die als poulewinnaar gaan strij-
den om de Cees Geerts wisseltrofee.  
Klasse A: Jan Marinussen (7)
Klasse B: Mark van Venrooy (13)
Klasse C: Jan van de Doelen (15)
Klasse D: Harrie de Groot (17)

Na loting is Jan van
de Doelen gekop-
peld aan Mark van
Venrooy en Harrie
de Groot treedt aan
tegen Jan Marinus-
sen. Van Venrooy
blijft doen wat hij al
het hele toernooi ge-
daan heeft en dat is
winnen. Ook Van de
Doelen gaat hier
geen verandering in
brengen en met 12-
13 in 22 beur ten
komt dit duel op
naam van Mark van
Venrooy. Harrie de
Groot verwijst zijn
tegenstander naar
het tweede plan. Na

25 pogingen heeft De Groot de beno-
digde zeventien punten te pakken en
Jan van de Doelen blijft steken op drie
treffers. 
De finale om de Cees Geerts wisseltro-
fee gaat dus tussen Harrie de Groot en
Mark van Venrooy. Beide spelers heb-
ben tijdens het hele toer nooi al goede
tot zeer goede wedstrijden gespeeld,
maar het beste heeft Van Venrooy toch
echt tot het laatste bewaard. Het publiek
ging er eens goed voor zitten, maar hij
had daar geen oog voor. In een werke-
lijk superieure partij maakt Van Venrooy
gehakt van Harrie de Groot. In slechts
20 minuten tijd wist hij zijn 13 caram-
boles te maken en had daar maar 7
beurten voor nodig, een moyenne van
liefst 1.857. De Landerds kampioen van
vorig jaar, Peter Paashuis, kreeg een
waardig opvolger en BC Zeeland felici-
teert Mark van Venrooy namens de or-
ganisatie en de deelnemers van harte
met zijn titel. BC Zeeland bedankt ook
haar sponsoren.

Mark van Venrooy met de Cees Geerts wisseltrofee. 
Foto: Hans van Erp

Klasse C3 gewest NON afd. Zuid

Ellenkamp 5 uit Haarlo naar Landsfinales

Vlnr: Johan Hasselo, Henk Huisjes en Henk Meijer. Foto: Alie Prinsen
Het team van Ellenkamp 5, thuisbasis
HCR Prinsen te Haarlo, heeft de ge-
westelijke eindstrijd NON in de C3
klasse Zuid A gewonnen. 
In Apeldoorn zette het drietal Henk
Huisjes, Henk Meijer en Johan Hasselo
met 6-0 Dwars 4 opzij. Tegen Concor-
dia '54 3 werd met 2-4 verloren. Alle
drie ploegen eindigden op twee punten
waarna de partijpunten de doorslag ga-

ven in het voordeel van Ellenkamp 5. Ze
zijn niet "piep" meer maar wel echte bil-
jartliefhebbers. 
Henk Huisjes hoopt in augustus 80 te
worden, Johan Hasselo werd onlangs
79 jaar en Henk Huisjes is een stuk jon-
ger.....hij is 66 jaar!  Zelf zijn ze erg
verbaasd dat ze zover zijn gekomen,
maar ze winnen gewoon elke keer hun
partijen. 

Klasse B2 gewest MN afd. 2

De Zwijntjes 2 succesvol 
in Het Wapen van Eerschot

In Sint-Oedenrode werd de gewestelijke
finale in de B2 klasse Midden-Neder-
land afdeling 2 gespeeld in Het Wapen
van Eerschot. 
Van de vijf teams bleek De Zwijntjes 2

uit Ven-Zelderheide (district Nijmegen)
de kampioen met de volle acht punten.
De succesvolle ploeg bestaat uit Lex
Flisijn, Murat Gercek, Theo Molders en
Jan Jaspers.

Kampioenschap driebanden van Oirschot

Jan Bressers 
terechte winnaar in 't Vrijthof

Kampioen Jan Bressers. 
Foto: Berty Kuijpers

Met 24 biljartliefhebbers werd ge-
streden om het kampioenschap
driebanden van Oirschot, dat voor
de tiende keer werd gespeeld. Er
waren in de voorronde vier poules
in verschillende locaties in Oirschot
en Middelbeers. Dit gezelligheids-
toernooi wordt gespeeld op ge-
middelde. Voor iedereen dus gelij-
ke kansen. Alle poulewinnaars en
de overige beste vier konden zich
plaatsen voor de finale. Jan Bres-
sers trok uiteindelijk aan het lang-
ste eind.

Op zaterdag 31 mei was de finale bij
café-zaal 't Vrijthof in Oirschot. De fina-
listen waren ingedeeld in twee poules
en er werd gespeeld op twee biljar ts.
De poulewinnaars ontmoetten elkaar in
de finale. In de voorronde overheerste
de spanning. 
Wil Kemps viel op door een par tij van
23 caramboles in dertig beurten. 
Jan Bressers maakte er vijftien na dertig
pogingen. Voor hem was dat maar liefst
250%. 
Toon van Ham kwam twee keer één ca-
rambole tekort om uiteindelijk de eind-
strijd te behalen. 
Uiteindelijk ging de finale tussen Jan
Bressers en Ber nard Rommens. Beide
deelnemers doen al jaren mee, maar
zover waren ze nog nooit gekomen.
Bressers moest er in dat duel zes maken
en Rommens negen. De spanning bleef
overheersen en uiteindelijk werd de uit-
slag 5-5 en daardoor was Jan Bressers
kampioen. Hij was ook de enige speler
die tijdens de voorronde en de finale
ongeslagen bleef. 
Een terechte winnaar dus. T ekst met
dank aan Jan van Drunen. 

De eindstand
1. Jan Bressers 
2. Bernard Rommens
3. Toon van Ham
4. Mark van de Bosch
5. Wil Kemps
6. Cees van Vroenhoven 
7. Berry van Oudheusden
8. Vincent van de Loo
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Geuzendijk 35 I 6002 TA Weert I tel (+31)(0)495 - 524300
www.blaakven.nl

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

• 2 match tafels
• 4 carambole-biljarts
• 2 pool-biljarts
• 1 snooker tafel
• 4 dartbanen
• terras

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

Mgr. Bekkersplein 2
5491 EB Sint-Oedenrode
tel./fax (0413) 47 36 68
of 06 - 12459336
www.bcwapenvaneerschot.nl  

BILJARTCENTRUM

Het Wapen Het Wapen 
van Eerschotvan Eerschot

1e Divisie team: Man op Maat/Corfu

2e Divisie teams: Het Wapen van Eerschot
aMate Communications

3e Divisie team: Voegersbedrijf W. Smetsers

Voegersbedrijf
Willy Smetsers

Van Oost Frieslandstraat 85 Gespecialiseerd in:
5482 GV Schijndel • nieuwbouw
Tel: 073 8516339 • restauratie
GSM: 06 25027070 • renovatie

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon: 077 - 3731272

www.bctegelen.wordpress.com  

“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

café - darts - biljart

Vlierdenseweg 26
5753 AD Deurne
Tel: 0493-315653
www.tankertje.nl 

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

Van Kuppenveldweg 5 (industrieterrein Hazeldonk) 
5721 TB Asten • Tel.: (0493) 31 31 18

www.vaneschbiljarts.nl
Voor openingstijden: zie bovenstaande site

Pastoriestraat 20 - 5756 AM Vlierden
Tel. 0493-312432 - www.vlierden.com

100-jarig café
Met gerenoveerde hotelkamers

Verblijf € 26,50 p.p.p.n.
Ontbijt € 7,00 en diner vanaf € 10,00

Nieuwe zaal voor al uw koffietafels, diners, feesten en partijen

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

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

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

UNIEK IN HERPEN
Elke zondag dansen in zaal “THEKES”

m.m.v. 2 TOP-ORKESTEN
van 15.00 uur tot 01.00 uur

A. v. Herpenplein 9, 5373 AH Herpen
Tel. 0486-411547
www.thekes.nl

OERGEZELLIG OUDERWETS UIT!

IN

Zaal voorzien van airconditioning!

Billardcafé “De Veemarkt”
Fam. Sloots

Veemarkt 4 • 7001 EE Doetinchem • 0314-323585
www.deveemarkt.nl

- 4 grote biljarts
- 6 kleine biljarts
- 1 pooltafel
- 2 dartbanen

7 Dagen
per week geopend

KNBB Biljartpoint Masters

2015
van 15 t/m 18 januari

in Kaatsheuvel

Café Zaal Eetcafé

GG EE WW OO OO NN
GG EE NN II EE TT EE NN

• biljart en darts 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

• groot terras 
voor feesten en partijen

Adres:   Voor-Oventje 32
              5411 NV Zeeland (N.Br.)
Tel:        +31(0)486 45 39 62

Internet: www.hetoventje.nl
2 grote en 3 kleine biljarts

Maandag gesloten

Online verkoop van gereedschappen
en artikelen binnens- en buitenshuis
Oude Molenweg 35-37 De Mortel T (0492) 361 721

info@vanmelis.nl  www.vanmelis.nl
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A-klasse gewest NON

Veemarkt 22 dankzij zege 
in 't Vossenhol naar Landsfinales

Het drietal van Veemarkt 22 heeft zich
in café-biljart 't Vossenhol te Daarler-
veen geplaatst voor het NK teams
A-klasse in Nieuwegein. De drieban-

ders van V eemarkt
22 uit Doetinchem
wonnen met 4-2 van
De Haven 5. Willem
Mijnen en Albert
Driessen lieten hun
tegenstanders ver
achter zich. Frank
Raben moest zich
gewonnen geven te-
gen Roelof ter Heide.
Tegen De Viersprong
10 behaalde V ee-
markt 22 de volle
6-0 winst. 
Albert Driessen bleek
met een gemiddelde
van 0.791 de beste

speler. In de eindstand bezette De Ha-
ven 5 de tweede positie. De Viersprong
10 sloot de rij en bleef met lege han-
den.

Foto: Henk van Griensven

Damesteams gewest NON 

Harmonie en Doetinchem plaatsen 
zich bij Overkamp voor NK
In biljartcentrum
Overkamp te Eiber-
gen streden vier ge-
westelijke dameste-
ams NON om een
plaats op de Landsfi-
nales te Nieuw-
egein. Voorwaarde
was een positie bij
de eerste twee in de
eindstand. Biljartcen-
trum De Har monie
uit Groningen finish-
te als kampioen. De
dames Marjet Sim-
melink, Betsy Gerrit-
sen, Josephien Paf
en Trees Westerhof
behaalden evenals
districtsteam Doetin-
chem vier punten na
twee remises en één
zege. De formatie uit
Groningen had met 16-8 echter een iets
beter saldo partijpunten dan de 14-10
van Doetinchem. Voor district Doetin-
chem kwamen twee dames van billard-
café De Veemarkt in actie, te weten Jo-
landa Looman en Diny Siebelink. De

overige twee speelsters waren Renate
Jansen en Jannie Bisselink. In biljartcen-
trum Overkamp legde 't Ivoor Groenlo
beslag op de derde plaats. Districtsteam
Zwolle moest genoegen nemen met de
rode lantaarn.

De Harmonie Groningen met vlnr: Josephien Paf, 
Trees Westerhof, Betsy Gerritsen en Marjet Simmelink.

Foto: Johan Jansink

Districtsteam Doetinchem met vlnr: Renate Jansen, Jolanda Looman, 
Diny Siebelink en Jannie Bisselink. Foto: Wim Schmitz

Eerbetoon aan een biljart-icoon uit Veldhoven

Geslaagd invitatietoernooi 
Bert van de Looy

Om hem te eren hebben zijn biljar t-
vrienden tussen 15 april en 27 mei een
invitatietoernooi georganiseerd in café
zaal ’t Brabants Uurke te Zeelst Veldho-
ven. Al snel bleek de animo onder de
spelers die hem goed hebben gekend
erg groot en het deelnemersveld was
dan ook respectabel. Toppers als Dick
Jaspers, Barry van Beers, Harrie van de
Ven, Erwin Kivits, Jack van Peer, Henk
Habraken, René Peters, Toine Henskens
enz. waren allen graag bereid om Van
de Looy een waardig toer nooi te gun-
nen door mee te spelen.
Ook diverse oud-spelers, waarvan som-
migen al vele jaren geen keu meer had-
den aangeraakt, kwamen als in een ge-
zellige reünie hun partijtjes driebanden. 

Zelfs Mister 100 Raymond Ceulemans
maakte zich vrij om de 120 km afstand
te overbruggen en als toeschouwer dit
evenement bij te wonen. De 1,5 meter
hoge trofee met daarop een actiefoto
van Bert van de Looy en zijn originele
keu was vervaardigd door Gerrit Harks
en bood plaats aan de naamplaatjes
van de winnaars. In klasse C was dat
Tim Peeters, in klasse B bleek Nol van
de Linden het sterkst. In de hoogste klas-
se was de derde plek voor Harrie van
de Ven die als enige een par tij wist te
winnen van Dick Jaspers. Een verdien-
stelijke tweede plaats ging naar Jack
van Peer en de al met al zeer terechte
winnaar was Dick Jaspers. Tekst en foto
met dank aan Hennie Peeters. 

Raymond Ceulemans met de drie zonen van Bert van de Looy en de horeca-
ondernemer.

Klasse C2 gewest MN afd. 2

De Kuul 5 uit Huissen naar Nieuwegein

Het team De Kuul 5 uit Huissen legde in
Berghem beslag op de gewestelijke titel
MN in de C2-1 klasse. De succesvolle
formatie uit het district Nijmegen be-

stond uit Jan Geurts, Han Borgers en
Henk Scheepers. Men behaalde de
maximale zes punten en bleef daarmee
Gazelle twee punten voor.

Foto: www.dekuul.nl

In februari van dit jaar overleed Bert van de Looy onverwachts op 80-jari-
ge leeftijd.
Naast het runnen van zijn schildersbedrijf biljartte hij in de Brabantse bil-
jartwereld. Veelal samen met broer Edie (beter bekend als Eddy) reisde hij
overal naar toe waar werd gespeeld of lessen gehaald konden worden.
Dit resulteerde zelfs in het behalen van het Nederlands kampioenschap
voor broer Edie.

Romantisch biljarten bij kaarslicht
De stroomstoring die dinsdag 6 mei de
Gildenwijk in Gorinchem trof, dreigde
het kampioenschap van de biljar tfede-
ratie Merwedekring te treffen. Nadat
het in speellokaal Sint Joris donker was
geworden, volgde spoedoverleg met de
energieleverancier. Daaruit bleek dat
de storing mogelijk tweeënhalf uur zou
gaan duren. 
Het bestuur twijfelde geen moment en

de kaarsen werden uit de kast gehaald.
Bij kaarslicht kon het biljar ten gewoon
doorgaan. Na ruim zeventig minuten
was de storing verholpen en had men
weer volop licht. 
"Makkelijker, maar zeker niet gezelli-
ger," concludeerde de organisatie. De
Bolderik uit Sleeuwijk won het meest ro-
mantisch kampioenschap ooit door De
Merwekring gehouden.

Wilt u ook redactionele aandacht
in De Biljart Ballen? Bel: 0416-343819
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*Ruim gesorteerde
winkel en webwinkel*

www.vandenbroekbiljarts.nl

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

Eredivisie topteam ronde 14

Henri Tilleman neemt in stijl afscheid 
en pakt met Etikon de tiende landstitel

Vlnr: Patrick Niessen, Henri Tilleman, Dinand Prinsen (tl) en Jean-Paul de Bruijn.
Foto: Lisanne Prinsen
Henri Tilleman had het vooraf gezegd,
“als je wil stoppen doe het dan op je
hoogtepunt”, en hij heeft woord gehou-
den. Tilleman met 45 nationale titels in
de ereklasse, heeft op de laatste com-
petitiedag van de eredivisie topteams,
samen met Patrick Niessen en Jean-Paul
de Bruijn voor de tiende keer de landsti-
tel voor zich opgeëist. In de thuisbasis
HCR Prinsen te Haarlo betekende dit
kampioenschap het afscheid van team-
leider Dinand Prinsen. Bennie Deegens
neemt komend seizoen het stokje weer
terug na de verhuizing van de succes-
volle formatie naar De Hazelaar in Ros-
malen. Gert-Jan Veldhuizen vervangt
dan Tilleman. 

Etikon – Biljartkeu.nl/
sbc Vink 6-0 en 6-0
Henri Tilleman nam in stijl afscheid met
moyennes van 50.00 en 100.00 in het
47/2. Patrick Niessen had geen moeite
met zijn toekomstige teamgenoot
Gert-Jan Veldhuizen. Jean-Paul de Bruijn
had aan gemiddeldes bandstoten van
20.00 en 7.69 ruim voldoende. 

BIOS/Blitz Optiek – 
A1 Biljarts/de Veemarkt

0-6 en 4-2
Ludger Havlik, Raymund Swer tz en
Michel van Silfhout waren eenmaal een
maatje te groot. In de andere wedstrijd
bleven Erik van der Linden en Peter Vol-
leberg aan de goede kant van de score
voor de thuisploeg. In de eindstand ein-
digden de gasten als runner-up.

De Graafschap Biljarts – 
Dibo/The City       0-6 en 0-6
De hekkensluiter bleek in eigen huis
kansloos tegen het trio Martien van der
Spoel, Micha van Bochem en Jos Bon-
gers. Dibo/The City besloot de compe-
titie op de derde positie. 
Biljartcentrum Arnhem –
Wellse Vaert/Reedijk 

4-2 en 4-2
Martijn Egbers won als enige twee keer.
Marek Faus behaalde in totaal drie pun-
ten en datzelfde gold voor bezoeker Ad
Koorevaar.

Topteam jeugd beker

ABC ’t Töpke 2 koploper 
met één punt verschil  
Op 15 juni is de slotronde en komen al-
le acht teams in actie. ABC ’ t Töpke 2
heeft de beste papieren want de ploeg
uit Afferden heeft zestien punten na
twaalf wedstrijden. Naaste achter vol-
ger Amorti staat op een achterstand van

slechts één punt. Op de slotdag treedt
ABC ’t Töpke 2 aan tegen 't Centrum.
Amorti ontmoet ABC ’t Töpke 4 in ’s-Her-
togenbosch. 
Zie voor meer informatie:
www.biljartpoint.nl.     

Nationale finale kadercompetitie

Hanze Zonwering/De Ghesellen
pakt titel in Hoogeveen

Foto: C. van der Straat

Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni werd de nationale finale van de ka-
dercompetitie gespeeld bij biljartvereniging HBC in haar biljartcentrum l’-
Acquit in Hoogeveen. Deelnemende teams waren Hanze Zonwering/De
Ghesellen (Emmeloord), De Vries Juwelier (Hoorn), Billardcafé De Veemarkt
(Doetinchem) en De Poedel (Nijkerk). Hanze Zonwering/De Ghesellen
volgde titelverdediger De Poedel op. 
Na het welkomstwoord door de voorzit-
ter van HBC, de heer Van der Kooi,
opende wethouder Giethoorn het toer-
nooi door het verrichten van de acquit-
stoot. Daarna speelden in de eerste ron-
de De Ghesellen tegen De Vries en De
Veemarkt tegen De Poedel. Beide duels
eindigden in een gelijkspel (4–4). In de
tweede ronde stuitte De Ghesellen op De
Veemarkt. Deze wedstrijd kreeg een 6-2
eindstand. Een opmerke lijke prestatie
kwam van Edwin Zweers van De Ghe-
sellen, die zijn partij (240 caramboles
neo-kader) tegen Heinz Schmale van De
Veemarkt in de derde beur t winnend
wist af te sluiten met een serie van 191.
De andere ontmoeting uit de twe ede
ronde tussen De V ries Juwelier en De
Poedel eindigde in 6–2 in het voordeel
van De Poedel. Ook hier was er een in
het oog springende prestatie van  Sam
van Etten van De Vries Juweliers, die zijn
partij tegen Geurt Veer, beiden 300 ca-
ramboles 57/2, na een achterstand van
78–242 na elf pogingen in de twaalfde
poging met een reeks van 222 in zijn
voordeel wist te bes lissen. Na aflo op
van de tweede ronde hadden De Poedel
en De Ghesellen de leiding met beide
drie punten, gevolgd door De Vries Ju-
welier en De Veemarkt met ieder één
punt. In de derde ronde speelden De

Ghesellen en De Poedel tegen elkaar om
de eerste plaats. Dit werd een zinderen-
de ronde. Nadat ee rst Edwin Z weers
van De Ghesellen in 5 beurten had ge-
wonnen van Geurt Veer en Sietse Vijver
van De Ghesellen een nederlaag leed te-
gen Harry Smink moesten er nog 2 spe-
lers van beide teams aantreden. In deze
twee wedstrijden droop de spanning er
van af. Arie Veer van De Poedel moest
130 caramboles (38/2) maken en
kwam na 20 beurten op 128 punten,
waarna Wubbo Haaijer van De Ghesel-
len in de 21e omloop zijn laatste ca-
ramboles maakte om de voor hem be-
nodigde 200 (38/2) vol te maken. Veer
miste daarna de gelij kmakende beurt.
Ook in de partij tussen Michael Lubbes
van De Ghesellen (330 ca ramboles
57/2) tegen Eep Veer (220 caramboles
57/2) ging het er spannend aan toe.
Nadat Veer in de elfde omloop op ze-
ventien treffers van zijn eindtotaal bleef
steken, maakte Lubbes de partij uit met
een serie van 46. Daarmee werd Hanze
Zonwering/De Ghesellen Nederlands
kampioen in de kadercompetitie en volg-
de daarmee De Poedel op. De Veemarkt
wist beslag te leggen op de derde plaats
door met 6–2 te wi nnen van De V ries
Juwelier. Tekst met dank aan Henk de
Keyzer, zie ook www.hbc-hoogeveen.nl.

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Euro GP artistiek Veemarkt kozoom.com 21-22 juni
Copa Billar Colombiano carambole kozoom.com 21-22 juni
Challenge bandstoten JP – FC te Malle kozoom.com 27-29 juni
Pan-Amerikaans driebanden kozoom.com 30 juni – 6 juli
Verhoeven Open New York kozoom.com 15-20 juli
EK poolbiljart jeugd Slovenië kozoom.com 1-8 aug
EK poolbiljart dames, heren Slovenië kozoom.com 10-16 aug
Eurotour 9-ball Slovenië kozoom.com 21-23 aug
Cuvino driebanden Lommel kozoom.com 1-6 sept
Worldcup driebanden Porto kozoom.com 8-14 sept
WK driebanden jeugd Sluiskil kozoom.com 18-21 sept
Voorbehoud: 
kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, eurotouronline.eu en biljart.tv.
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Fashion
Gespecialiseerd in
biljart-, muziek-,
horeca- en dartkleding

René Huijsmans 06-26544556

JB Fashion 
Jules Verneweg 121 • 5015 BK Tilburg • tel.: 0411-611166

info@jbfashion.nl • www.jbfashion.nl

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

Bandstoten klein 2e klasse

Alex ter Weele wint NK in Hengelo

Alex ter Weele uit Losser heeft het NK bandstoten klein tweede klasse zon-
der puntverlies op zijn naam gebracht. Hij had in het Gelderse Hengelo in
de eindstand vier punten voorsprong op Mike Nijman en Cor de Ree. 
Na vier ronden was al duidelijk dat er
drie titelkandidaten over waren. Nijman,
Ter Weele en De Ree hadden allen acht
punten en reeds een marge van minimaal
vier punten. In de vijfde sessie zette Alex
ter Weele concurrent Cor de Ree met het
kleinst mogelijke verschil opzij: 75-74
(13). De situatie voor Ter Weele zag er
nog florissanter uit omdat Mike Nijman
met 59-75 onderuit ging tegen John Sta-
venuiter. In de voorlaatste sessie haakte
Cor de Ree definitief af in de titelrace na
verlies tegen Nijman. Ter Weele maakte
geen fout tegen Stavenuiter en hij kwam
op twaalf punten met een algemeen moy-
enne van 3.94. Runner-up Mike Nijman
had twee punten achterstand en via 3.80
ook een iets minder gemiddelde. In het
slotduel liet Alex ter Weele er geen twijfel
over bestaan. Hij zette Nijman eveneens

opzij middels 75-57 (19) en greep de ti-
tel. Nijman bleef op de tweede plek en
De Ree eiste de derde plaats op. De kam-
pioen realiseerde met 3.94 het beste al-
gemeen moyenne. John Stavenuiter zorg-
de op de valreep dankzij 6.81 voor de
kortste partij. De eer voor de hoogste se-
rie ging met 28 caramboles naar het drie-
tal Mike Nijman, John Stavenuiter en
Ruud van Loosbroek. De organisatie was
in handen van vereniging Concordia '54. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1.  Alex ter Weele EGB 14 3.94 27
2. Mike Nijman De Beurs 10 3.69 28
3. Cor de Ree De Ketsers 10 3.38 19
4. John Stavenuiter De Carambole 8 3.56 28
5. Kasper Sturre Emmen '65 6 2.74 18
6. Ruud van Loosbroek Kerkzicht 4 2.64 28
7. Frans Koolen Swift '71 4 2.47 13
8. Sjoerd Breas Kwadendamme 0 2.01 11

Foto:  Stijn Scholten, Zelhem

Raymond Ceulemans 
tekent bij ’t Caves in Wintelre

Reeds eerder konden we vermelden dat
Raymond Ceulemans het volgende sei-
zoen gaat uitkomen in een eerste divi-
sieteam dat de thuiswedstrijden gaat
spelen bij Golf & Recreatiepark ’t Caves
in Wintelre. 
Op maandag 12 mei werd, onder gro-
te belangstelling van media en publiek,
het contract ondertekend. Naast Ceule-
mans spelen ook zijn landgenoot Andy
De Bondt, Wim van Cromvoirt en Piet
Blankers in de standaardopstelling. Wil
Jansen is als reservespeler toegevoegd
en zal regelmatig bekerwedstrijden
meespelen. Raymond Ceulemans had
veel lovende woorden over de locatie.
"Geweldige entourage en prachtig ge-
legen in de natuur. En natuurlijk prima
materiaal” waren de woorden van de
grootmeester. Teamleider Piet Blankers
bleek ook erg ingenomen met de komst
van het driebandenboegbeeld naar
Wintelre. “We waren op zoek naar een
kopman met naam voor ons nieuw te
vormen team, maar dat het Ceulemans

zou worden daar had ik niet van dur-
ven dromen ” De contacten kwamen op
gang via Wim van Cromvoirt, die Blan-
kers en Ceulemans tijdens de nationale
bekerfinale in Zundert samen bracht. Al
snel kon men elkaar de hand schudden
en kwam het tot een akkoord. Overi-
gens wordt er een hevige strijd ver-
wacht in de eerste divisie. Verschillende
formaties hebben met het aantrekken
van klinkende namen voor versterking
gezorgd. Afhankelijk van de poulesa-
menstelling maakt Raymond Ceulemans
kans om bijvoorbeeld Frans van Kuyk
(De Eekhoorn), Arie W eijenburg
(Aardexpress), Jack W ijnen (Hulter-
mans) of Jan Ar nouts (De Distel) als
tegenstander te ontmoeten. 
Op zaterdag 23 augustus wordt het
nieuwe team om 19.00 uur gepresen-
teerd. 
In Golf & Recreatiepark 't Caves aan
Veneind 5 te Wintelre vindt aansluitend
een wedstrijd plaats tegen mr. 100, het
team van de familie Ceulemans.   

Driebanden 1e t/m 3e klasse op 18 juni

NK dagcompetitie in Huizen
Klasse 2
1. Peter van den Beemt 0.428 18
2. Frans van der Hoofd 0.390 16
3. PAJ Brull 0.371 16
4. Martin ten Hove 0.362 16
Klasse 3
1. Frans Boot 0.308 14
2. Johan Bomhof 0.302 14
3. Jan Stam 0.300 14
4. Frans van Esch 0.285 12

Bij De Bun aan IJsselmeerstraat 3b te
Huizen vindt op woensdag 18 juni het
NK dagcompetitie driebanden eerste tot
en met derde klasse plaats. Spelers en
arbiters worden verwacht om 9.00 uur. 
Klasse 1 Gem Car
1. Mark Geboers 0.686 28
2. Jan Aay 0.562 24
3. Hans van Capel 0.554 24
4. Theo Rutjes 0.550 24

In Memoriam Tini van Eijk
Op 1 juni 2014 is na een lang ziekbed Tini van Eijk in zijn eigen vertrouwde
omgeving overleden. Tini bereikte de leeftijd van 83 jaar en was sinds febru-
ari 2001 weduwnaar. Hij zette zich maar liefst ruim vijftig jaar in als pen-
ningmeester van het KNBB district ’ s Hertogenbosch e.o. Voor zijn vele ver-
diensten in de biljartsport werd Tini benoemd tot Erelid van de KNBB en door
de KNBB onderscheiden met de Gouden Erespeld en benoemd tot Bondsrid-
der. De mooie herinneringen aan een man die altijd ‘ten dienste’ was, zullen
hem voor altijd en voor een ieder die hem lief had, levend houden.

Er was eens een hele lieve man
“Er was eens een hele lieve man, praten ... daar kon ie wat van.
Hij praatte graag en heel bijzonder, altijd optimistisch en blij!
Gevoelig, eerlijk, puur en oprecht, behulpzaam, sociaal en spontaan,
Van Tini kon je altijd op aan!
Maar je werd ziek en beetje bij beetje raakten we je kwijt.
Lieve Tini, beste vriend, ook wij gaan eens over de brug,
En dan ... , dan Tini,……zien wij elkaar zeker weer terug”!

Bandstoten 3e klasse

Alex Binnema nationaal kampioen in Oss

Bij het NK bandstoten klein derde klasse
bij SOKO in Oss was de stand na vier
ronden:  Alex Binnema acht punten, Car-
lo van der Doelen en T oine Brooijmans
vijf punten en René van Hak vier punten.
Van Hak weet vervolgens Binnema te ver-
slaan en Carlo van der Doelen zet zijn
partij tegen T oine Brooijmans om in
winst, waardoor Van der Doelen nu op
zeven punten komt. Op de laatste dag
behaalt René van Hak in ronde zes zijn
punten tegen Carlo van der Doelen en
Alex Binnema zet Toine Brooijmans op-
zij. Binnema op tien punten, V an der
Doelen blijft op zeven en Van Hak gaat
hem voorbij en komt op acht punten.
Ook vermeldenswaard is dat Ton Kerk-
hof tegen de 84-jarige Piet Knol de hoog-
ste serie van het toer nooi weet neer te
zetten: 22. En dan breekt de slotronde
aan. Alex Binnema stuit op Carlo van der

Doelen, terwijl op de
andere tafel René van
Hak de strijd heeft
aangebonden tegen
Toine Brooijmans.
Van der Doelen ver-
slaat de koploper met
55-51 (18) en Brooij-
mans doet zijn spor-
tieve plicht en finisht
in 25 beur ten. Van
Hak toont zich hier
een ware vechter
door in de nastoot
met een serie van zes
remise te maken. Dat
ene punt is echter niet

voldoende om als nummer één te eindi-
gen. Tekst met dank aan Annet van Leur. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Alex Binnema De Klameare 10 2.31 13
2. Carlo van der Doelen De Hazelaar 9 2.48 20
3. René van Hak W. Smetsers 9 2.41 11
4. Ton Kerkhof Wapen van Ameide 8 2.33 22
5. Toine Brooijmans Bellevue 6 2.11 13
6. Johan Peer HWA 6 2.10 14
7. Peter Hendriks Wapen van Epe 4 1.97 12
8. Piet Knol Halfweg 4 1.71 16

Foto: Henry Thijssen
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KNBB officiële mededelingen

®

Kennismakingsavond met collega bonden
De KNBB heeft de besturen van collega
biljartbonden uit geheel het land uitge-
nodigd voor een eerste kennismakings-
avond op vrijdag 27 juni. Het doel van
deze kennismakingsavond is om onder
het genot van een hapje en een drankje
in een gezellige sfeer ongedwongen
met elkaar kennis te maken, van elkaar
te leren en om vanuit daar meer samen-
werking in een structureel overleg na te
streven. 
Deze eerste avond is het resultaat uit
een vorig jaar gehouden onderzoek on-
der de collega-bonden. T ijdens deze
avond kan men ook actief kennismaken
met het nieuwe biljar tspel 5 ball. “Wij
hopen, dat veel besturen van collega
bonden gehoor geven aan onze uitno-
diging, zodat we met elkaar kunnen
kennismaken, wat een goed vertrekpunt
is om verder met elkaar in gesprek te
gaan om na te gaan wat we voor el-
kaar kunnen gaan betekenen” aldus

Willem La Riviere, directeur KNBB.
De genodigden worden om 19.00 uur
verwacht in Locatie: Sportcomplex Mer-
westein, Merweplein 1 te Nieuwegein. 

In verband met de noodzakelijke voor-
bereidingen, dienen geïnteresseerde
collega-bonden zich voor 14 juni aan te
melden via info@knbb.nl

Het voorlopige programma ziet er als
volgt uit:

19.00-19.15 uur ontvangst met een
drankje
19:15-19:45 presentatie KNBB
19.45-19.50 lancering van het nieuwe
biljartspel 5 ball
19.50-20:10 pauze met hapje en
drankje
20:10- 21:10 kennismaking met biljart-
spel en prijzen voor alle aanwezigen
21:15-21:30 uur afsluiting

Willem La Riviere ziet de komende fusie helemaal zitten

Na eerdere inter views met bestuursle-
den van de KNBB  in beweging is het
nu de beurt aan de directeur van de bil-
jartbond om zijn zegje te doen. Een
interview met een enthousiaste directeur
die de schouders er onder zet en allerlei
nieuwe kansen ziet  voor de  nieuwe bil-
jartbond in wording.

• Allereerst moet het voor je, persoon-
lijk,  toch wel een positieve verande-
ring zijn en een opluchting dat de
neuzen van alle secties nu dezelfde
kant op staan en dat onderlinge
tegenstellingen niet meer je dagelijkse
werk in belangrijke mate beïnvloe-
den?

Zoals in elke familie komen er wel eens
momenten voor dat we het niet met el-
kaar eens zijn. Dat hoeft ook helemaal
niet erg te zijn, als de discussie maar op
een respectvolle wijze gaat en dat alles
tot doel heeft om de biljartsport mooier
te maken. Ik ben heel blij dat eind vorig
jaar we een bijzondere periode positief
hebben kunnen afsluiten. Niet alleen
voor de toekomst van de KNBB is dit po-
sitief, maar ook voor mij persoonlijk,
voor de personeelsleden en de vele vrij-
willigers geeft de huidige sfeer veel
energie. 
Het hele proces heeft uiteindelijk geleid
tot het rapport Donkervoort en dat heeft
weer tot gevolg dat we niet alleen ge-
zamenlijk toewerken naar een nieuwe
KNBB, maar het heeft er ook toe geleid
dat er een enor me eensgezindheid is
ontstaan. Het is de bevestiging dat de
KNBB het huis is en er wil zijn voor alle
biljarters in Nederland. 

• De komende fusie krijgt steeds meer
vorm. Voor een deel is dat een juridi-
sche exercitie. Maar er zitten meer
kanten aan. Bijvoorbeeld  de nieuwe
rol van de KNBB. Gericht op samen-
werking, innovatie en dienstverlening

aan leden;  veel
meer facilitair
dus. Een huis
voor alle biljar-
ters. Dus ook
een cultuurver-
andering ten op-
zichte van het
verleden. Hoe
zie je dat veran-
derproces voor
je?
Natuurlijk is een
groot deel van
de inrichting
van een nieuwe
structuur een ju-
ridische exerci-
tie. Dit raakt ook
niet direct de
vele spelers die
dagelijks aan
een biljart staan.
Maar wat wel
alle biljarters zal
raken is de uit-
eindelijke veran-

dering in cultuur. Daar kunnen we alle-
maal een steentje aan bijdragen. Doel
is dan ook om open te staan voor ande-
re spelsoorten, voor de tegenstander
aan de tafel, voor andere biljartbonden
en bovenal voor elkaar . Wanneer we
bereiken dat de KNBB binnen een paar
jaar is veranderd naar een spor tbond
waarbinnen een cultuur heerst waar we
niet over elkaar praten maar met elkaar
en een KNBB waar elke biljar ter – of
deze nu prestatiegericht of recreatiege-
richt is – en elke vereniging, lokaliteit bij
wilt horen, dan zijn we geslaagd. 

• Vind je dat er op dit moment al vol-
doende aandacht is binnen het fusie-
proces voor de cultuurverandering?

De basis van een fusie en de verande-
ring van de bestuurlijke structuur is voor-
al een juridische exercitie dan is het lo-
gisch dat de verandering van cultuur in
beginsel wat minder aandacht krijgt.
We zijn nu al een stuk verder met de uit-
werking van de juridische contouren en
wat betreft de cultuur staan de eerste be-
leidsschetsen al op papier . Dergelijke
processen moet je ook niet forceren, ik
verwacht dan ook dat de cultuur en bij-
horende producten in de komende peri-
ode prominenter op de agenda komen
te staan

• Hoe kijkt het personeel van het bonds-
bureau trouwens aan tegen de veran-
deringen die er aan komen?

Het personeel van het Bondsbureau ziet
de veranderingen in de structuur positief
tegemoet. Ze zijn vooral benieuwd naar
de vertaling in beleid en producten. Van
belang is daarbij om scherp te krijgen
welke faciliteiten en dienstverlening
straks bij de nieuwe organisatie nodig
zijn. Bij dit proces wil het personeel ook
graag betrokken worden. Hun doel is
om de leden zo goed mogelijk van

dienst te zijn. In een organisatie waar
straks met één bestuurslaag gewerkt
wordt zal dit ook beter tot zijn recht ko-
men.

• Welke kansen zie je?

Ik zie enorme kansen voor de KNBB en
de biljartsport. Van belang is daarbij
wel dat met z’n allen de schouders er-
onder zetten en ook echt open gaan
staan voor de ander, maar daar heb ik
wel vertrouwen in. Kansen zie ik vooral
in de verandering die we als sportbond
doormaken. Naast de focus op compe-
titieve producten zorgt innovatie voor
andere en aanvullende producten die
ook op andere doelgroepen gericht
zijn. Zo is onlangs de brancheorganisa-
tie voor commerciële zalen opgericht, is
het product poolcard ontwikkeld en lan-
ceren we op 27 juni het nieuwe spel 5-
ball. Dit samen met de op handen zijn-
de samenwerking met de Dartsbond,
laat zien dat de KNBB al heel goed op
weg is om de kansen te benutten

• Zie je nog bedreigingen die het pro-
ces negatief zouden kunnen beïnvloe-
den?

Waar kansen zijn heb je ook altijd met
bedreigingen te maken. Ik verwacht niet
zozeer dat er nog interne bedreigingen
komen. De sfeer binnen alle geledingen
is zeer goed en er leeft een gevoel van
eensgezindheid. Daarnaast hebben we
de afgelopen jaren veel energie in de
interne (financiële) processen gestoken,
deze zijn op orde. Van belang is dan
ook dat we allemaal een  verantwoor-
delijkheid hebben om daar waar ‘oud
zeer’ weer de kop opsteekt dit direct
aan te pakken. Wel zijn er externe be-
dreigingen die een negatieve invloed
kunnen hebben op de processen en ont-
wikkeling. Ik denk dan aan de neer-

gang in subsidies en bijvoorbeeld het
aanhouden van de economische crisis.
Maar gelukkig is de financiële positie
van de KNBB door het beleid van de
laatste jaren nu zo solide dat we wel
een stootje kunnen opvangen.

• Heb je nog suggesties voor stappen
die bij het fusieproces moeten worden
meegenomen?

De procestappen zijn duidelijk vertaald
in het stappenplan. Wel is het van be-
lang dat we goed de tijdsfactor in de
gaten houden, want er komt bij een fu-
sieproces heel veel kijken. Risico kan
zijn dat we stappen missen of niet halen
en dat daardoor de geplande data in
gevaar komen. Al verwacht ik dat niet,
want we zitten grotendeels op schema.
Een belangrijke procestap is de commu-
nicatie. Dit is een doorlopend  proces,
maar wel essentieel. Ik geef dan ook
graag de suggestie mee om maximaal
te blijven communiceren, tijdens iedere
fase van het proces.

• Wat vind je tenslotte voor jezelf -  in
jouw functie- de belangrijkste uitda-
ging van het proces en waar beleef je
het meeste plezier aan?

Voor mij ligt er vooral de uitdaging in
om de uitkomsten te ver talen naar het
bondsbureau. Dus hoe sluiten we de fa-
ciliteiten en de dienstverlening hierop
aan. Hoe kunnen we daarin verbeteren
en hoe kunnen we door maximale effi-
ciëntie en automatisering niet alleen de
leden ondersteunen maar ook de taken
die bij een nieuwe KNBB horen gaan
uitvoeren. Neem daarbij de mogelijke
herhuisvesting van het bondsbureau en
als je dat allemaal bij elkaar optelt, rea-
liseer ik me dat er genoeg te doen is.
Persoonlijk beleef ik het meeste plezier
aan de innoverende kant van het gehe-
le proces. Dat ook ik een bijdrage kan
leveren aan de toekomst van onze bil-
jartsport is iets waar ik veel trots uithaal. 
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Waterbeemd 1
5705 DN  Helmond
Tel. +31 (0) 492-536756
Fax.  +31 (0) 492-537156
Website: www.lolaar.com
E-mail:   info@lolaar.com

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

Café
HET OUDE BROUWHUIS
Hoofdstraat 53, 5757 AK LIESSEL

tel. 0493 - 341 707

Café
MARMA-BAR

Hoofdstraat 81, 5757 AK LIESSEL
tel. 0493 - 341 361

OOK VOOR BILJARTEN EN DARTEN KUNT U TERECHT BIJ...

STEENGOED EN OERGEZELLIG !

Wij zoeken 
lassers, frezers, 

draaiers, bankwerkers,
metselaars, timmerlui,

schilders en 
stucadoors

Man op Maat BV
Hendrik Mesdagstraat 6a 

5753 DA Deurne
Telefoon 0493-310462

info@manopmaat.nl 

CAFÉ ZAAL ’T FABELTJE
• 3 BILJARTS (2.30)
• 1 MATCHTAFEL (2.85)
• DARTBANEN
• FEESTEN
• 45 M2 ROOKRUIMTE

Thuisbasis voor biljartvereniging Touché

Iedere werkdag geopend vanaf 19.00 uur
zaterdag van 13.00 tot 01.00 & zondag van 15.00 tot 02.00 uur

Tot ziens bij Peter, Nicky en Dave
Berghemseweg 155, 5348 CD Oss

Tel.: 0412-644055

Ook voor
de jeugd

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Clublokaal Karper 83 en De Koikarpers

Winkel voor al uw biljartbenodigdheden, onderhoud en keureparatie tegen vaste lage prijzen
onze merken zijn o.a.: Layani, Adam, Longoni, Buffalo, Ceulemans, EsBee, Aramith, Kamui, Moori, Hanbat, Karma, e.a.

Ruime ervaring dus u kunt deskundig advies verwachten, een keu uitproberen mag bij ons
EuroBiljarts is exclusief dealer Nederland/België van de nieuwe Black Heart topklasse pomeransen

op de Bree 30 Tel: 0475-578011 www.eurobiljarts.nl
6099CN Beegden Gsm: 0653800185 bert@eurobiljarts.eu

18 pooltafels 
 4 snookertafels
 4 biljarttafels

Energiestraat 1  Deurne  www.amesdeurne.nl 

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

waarvan 2
matchtafels

Arrangementen: bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeest
of iets anders te vieren..
Fitness, groepslessen, squash, dart.
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel

Beste biljartvrienden, 

Bij het verschijnen van deze editie van
De Biljart Ballen zijn we aan het einde
gekomen van het biljar tseizoen
2013/2014. Behoudens enkele techni-
sche incidenten kunnen we op een suc-
cesvol verloop van onze team- en be-
kercompetitie terugkijken. Doordat twee
betrokken teams niet over voldoende re-
glementair gerechtigde spelers beschik-
ten, werden we, zowel tijdens de be-
kerfinale als tijdens de Play-offs van de
eredivisie, helaas geconfronteerd met
een lege tafel.
Om deze ongewenste situatie in de toe-
komst te voorkomen, heeft het sectiebe-
stuur, in overleg met de teamleiders van
de eredivisie, op 4 juni adequate maat-
regelen getroffen. Deze maatregelen
worden in de reglementen verwerkt. Die
worden van kracht met ingang van het
komende seizoen, 2014/2015. Meer
daarover leest u elders in deze rubriek.
De meeste teams hebben inmiddels hun
opstelling voor het nieuwe seizoen be-
kendgemaakt en maken zich op voor
het nieuwe competitieseizoen, dat van
start zal gaan in de eerste week van
september 2014.
De teaminschrijving sluit in principe op
25 juni 2014. 
De reglementen en inschrijvingsvoor-
waarden zijn met de teamleiders ge-
communiceerd en gepubliceerd op de
websitepagina van de Sectie Drieban-
den.

Teamleidersoverleg 
eredivisie
Dit constructieve overleg werd op 4 juni
gehouden. Alle eredivisieteams waren
vertegenwoordigd. Het sectiebestuur
complimenteert de teamver tegenwoor-
digers voor hun positieve bijdrage. Het
betrof een beleidsondersteunend, struc-
tureel overleg. Het sectiebestuur dankt
alle aanwezige ver tegenwoordigers
hartelijk voor hun betrokkenheid.

Genomen bestuursbesluiten, geldig met
ingang van het competitieseizoen
2014/2015:

• In de eredivisie wordt het aantal te
maken caramboles voor alle spelers
op 50 gesteld.                                        
De tijdklok wordt op 40 seconden ge-
steld (was 50 seconden). Daarmee
conformeren we ons aan de, in dit
verband, geldende internationale re-
gels.

• Om deel te mogen nemen aan de be-
kerfinale, dient een speler minimaal
aan de helft van de reguliere beker-
competitiewedstrijden te hebben deel-
genomen. (minimaal 3 wedstrijden
voor de eredivisiespelers).

• Om te mogen deelnemen aan de
Play-offs in de eredivisie dient de spe-
ler minimaal aan de helft van de re-
guliere teamcompetitiewedstrijden te
hebben deelgenomen (11 wedstrij-
den).

• Om te voorkomen dat een team on-
volledig aan de beker finale of Play-
offs in de eredivisie deelneemt, is be-
sloten dat er automatische dispensatie
zal worden verleend bij calamiteiten,
waardoor het team niet over voldoen-
de reglementaire spelers kan beschik-
ken. De dispensatie regel is als volgt:  

toegelaten wordt, ongeacht het aan-
tal gespeelde reguliere wedstrijden,
de eerstvolgende, bij de inschrijving
opgegeven, (reserve of vaste) speler
met een moyenne niet hoger dan het
moyenne van de laagst (op volgorde
van afdeling/moyenne) reglementair
gerechtigde speler. Zulks na een be-
argumenteerd verzoek aan de wed-
strijdadministratie van het bondsbu-
reau.

• De wedstrijdkalender driebanden
2014/2015 zal in de eerste week
van juli aan de teamleiders worden
bekendgemaakt en zal tevens worden
gepubliceerd op onze websitepagi-
na.

Sectieraadsvergadering 
driebanden
De voorjaarsvergadering van de sectie-
raad driebanden wordt, zoals eerder
aangekondigd, op dinsdag 17 juni ge-
houden op het bondsbureau van de
KNBB, Iepenhoeve 37, te Nieuwegein.
Aanvang: 19:30 uur – Duur: tot ca.
22:30 uur.
Omdat deze sectieraadsvergadering
voornamelijk in het teken van de nieuwe
KNBB structuur en de implicaties die de-
ze structuur voor onze discipline bete-
kent, is het meer dan ooit van belang
dat er een representatieve ver tegen-
woordiging van onze leden aanwezig
zal zijn.
Het sectiebestuur beseft heel goed dat
de overgrote meerderheid van onze le-
den ver staat van bestuurlijke ver nieu-
wingen en zich tevreden stelt met de be-
trokkenheid bij onze sectie, als biljar t-
liefhebber en driebandenspeler, zowel
in teamverband als individueel.
Desalniettemin is het voor het sectiebe-
stuur driebanden van belang dat er op
de komende sectieraadsvergadering
een representatieve doorsnee van onze
leden aanwezig is om mee de denken
en mede te beslissen over de invulling

®

van de nieuwe KNBB structuur . In het
bijzonder over de vraag ,,wat betekent
de nieuwe structuur voor onze discipline
en onze sectie.’’
Daarom zal het sectiebestuur een aantal
leden, dat representatief is voor onze
sectie, speciaal uitnodigen voor het bij-
wonen van deze sectieraadsvergade-
ring: spelers, teamleiders, arbiters, lo-
kaalhouders en sympathisanten.
Wij hopen van harte dat deze leden ge-
hoor aan de uitnodiging zullen geven.
Aan de orde worden, onder andere, de
volgende onderwerpen gesteld:
• Nieuwe KNBB structuur: toelichting,

stand van zaken en implicaties – Go
of No go moment.

• Fusie van KNBB met KVC 
• Overgang van Sectie Driebanden

naar Disciplinecommissie Driebanden
• Samengaan/samenwerking met Ca-

rambole

• Rooster van aftreden per 1-6-2015
• Financiële verantwoording – Jaarre-

kening en begroting
• Contributie 2014/2015
• PR: promotievideo en zendtijd RTL7
• Internationaal: WK driebanden voor

junioren en UMB Congres te Sluiskil.

Voor de volledige agenda, vergader-
brochure en informatie over de nieuwe
structuur verwijzen wij naar de KNBB
website: www.knbb.nl – driebanden/
organisatie/sectieraad – cq. Nieuwe
KNBB.

Resteert mij nog u allen alvast heel fijne
zomervakantie toe te wensen en wel-
licht veel sportief succes in het nieuwe
seizoen.

Namens het sectiebestuur driebanden.
Santos Chocron, voorzitter.

Zwaar geschut komt uit Sluiskil
De play-offs in de eredivisie blijven ge-
handhaafd en zullen ook volgend jaar
bepalen wie kampioen wordt in de ere-
divisie. De meeste teamleiders zijn voor
het fenomeen dat de competitie tot de
laatste dag spannend moet houden. Het
nieuwe topteam van Dallinga/AEJ kan
nog zo veel voorsprong nemen in de re-
guliere competitie, toch zal de beslis-
sing voor het kampioenschap pas vallen
in de play offs met de vier beste teams.
De Sectie driebanden besloot samen
met de teamleiders, in een vergadering
met een opvallend grote opkomst, ook
dat de partijlengtes volgend seizoen an-
ders zijn: de vier spelers van een eredi-
visieteam spelen voor taan allemaal
naar 50 caramboles, de speeltijd (met
speelklok) is 40 seconden.
De twaalf teams voor de eredivisie moe-
ten zich officieel voor 25 juni aanmel-
den. De opvallendste verschillen: Party-
centrum Osdorp verdwijnt uit de tabel
en wordt vervangen door MCR/De Uit-
spanning. ’s Landswelvaren verhuist
naar De Reseda in Sas van Gent. Gara-
ge Verbrugge-Hyundai en Aardexpress
zijn gedegradeerd. De twee gepromo-
veerde teams zijn Post Luchtkanalen uit
Rosmalen en HRC Prinsen uit Haarlo.
Het zware geschut komt opnieuw uit
Sluiskil, waar de tweevoudige kampi-
oen en bekerhouder Dallinga (voor het
eerst ook gesponsord door AEJ) een
team heeft gevormd met drie meervou-
dige wereldkampioenen (Frédéric Cau-
dron, Dick Jaspers, Eddy Merckx en Je-
an Paul de Bruijn). Dat viertal komt zo-
wel in de Nederlandse als Belgische
competitie uit.
De absolute favoriet voor de titel krijgt
natuurlijk nog wel concurrentie, onder
meer van Pressplate-Machielsen.fa, DBL
Holland, De Distel Biljarts en MCR/De
Uitspanning. Ook A1 Biljar ts en Post
Luchtkanalen kunnen meedoen in de
strijd om de hoogste posities.
De nieuwe gezichten zijn onder meer
Martin Horn, die een paar jaar weg
was uit de eredivisie en nu voor min-
stens acht wedstrijden bij Post Luchtka-

nalen gaat spelen. Dave Christiani keert
terug aan het hoogste front bij MCR/De
Uitspanning. Evenals Harrie van de Ven
bij Van Wanrooy Transport.
Uit de eredivisie verdwijnen Raymond
Ceulemans, die een stapje terugdoet,
net als Jan Arnouts, de routinier die ook
een divisie lager gaat spelen. Frans van
Kuyk blijft behouden en speelt vijf wed-
strijden bij De Distel Biljarts.

Meest opvallende transfers:
Dick Jaspers en Eddy Merckx van De
Heeren/Millers Biljarts naar Dallinga/
AEJ.
Anno de Kleine van Holland Mineraal
naar HCR Prinsen in Haarlo.
Eddy Leppens van Dallinga/Frans Be-
vers naar MCR/De Uitspanning.
Glenn Hofman van Dallinga/Frans Be-
vers naar Biljar tcafé Jorissen in Den
Haag.

De twaalf teams en de 
spelers 
(nog niet officieel, maar onder meer met
alle waarschijnlijke transfers:

Dallinga/AEJ: Frédéric Caudron, Dick
Jaspers, Eddy Merckx, Jean Paul de
Bruijn. Reserve: Jerry Hermans, tweede
volgt (Berry Dallinga of Bart Ceulemans)

Pressplate/Machielsen.fa: Roland For-
thomme, Peter Ceulemans, Barr y van
Beers, Raymon Groot.

De Distel Biljarts: Jef Philipoom, Gerwin
Valentijn, John Thijssens, Hans van der
Wurf (Frans van Kuyk voor 5 wedstrij-
den).

Holland Mineraal: Murat Naci Coklu
(helft van de wedstrijden), Stefan Galla,
Frans van Schaik, Stefan Spilleman. (Jel-
le Pijl nog niet zeker).

MCR/De Uitspanning: Eddy Leppens,
Dave Christiani, Richard Bitalis, Sander

Voor vervolg zie pagina 13



De Biljart Ballen, 18e jaargang, juni / juli 2014 pagina 13

®

www.debiljartballen.nl
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Jonen, Randy, Peter, Nick Loenen (ge-
rucht: in onderhandeling met Marco
Zanetti. Roland Uytdewillegen nog on-
zeker.
A1 Biljarts: Raimond Burgman, Martien
van der Spoel,  Henk Blauwblomme,
Addy Wienk. Reserve: Therese Klom-
penhouwer.
Biljartcafé Jorissen: Glenn Hofman,
Jean van Erp, Jeffrey Jorissen, Her man
van Daalen. Reserve: Rob Lamboo.
’s Landswelvaren/Reseda: Francis For-
ton, Ronnie Daniels, Jens van Dam,
Dion Bergmans, Kay de Zwart (5 wed-
strijden), rest volgt.

HCR Prinsen: Anno de Kleine, Markus
Galla, Dave van Geel, Michel van Silf-
hout, Raymund Swertz. Reserve Johan
Claessen.

Post Luchtkanalen (rouleer t): Martin
Horn (8 of meer), Huub W ilkowski,
Davy van Havere, Henk Habraken,
Wilco van Wijk, Mark Celen.

Van Wanrooy Transport: Kurt Ceule-
mans, Frank Martens, Harrie van de
Ven, Ad Broeders.

Capelle-De Terp: Martin Spoormans,
Ad Koorevaar, Emilio Sciacca, Danny
Breur,  Peter van Lieshout, Tom Persyn. 

Dagcompetitie PK libre klasse 1-3-5

Martin Kruk, Mari Koolen en 
Erika van Boxtel succesvol in Ede
Libre 1e klasse
Vereniging Gelre had de organisatie
van drie klassen NK dagcompetitie li-
bre. In Ede was Martin Kruk in de eerste
klasse in vor m. De speler van vereni-
ging DSS behaalde de volle zes punten
en eindigde op een gemiddelde van
14.59. Zijn aanvangsmoyenne was
10.59 dus een flinke vooruitgang. De
kampioen scoorde een mooie serie van
105. Dat was niet de hoogste reeks
want runner-up Fred Sammelius kwam
tot 116. Kruk verzamelde in zijn ope-
ningspartij de honderdtachtig carambo-
les in tien beur ten. In zijn tweede duel
maakte hij een flinke achterstand alsnog
ongedaan. In de finalepar tij had Kruk
steeds het initiatief en won hij onbe-
dreigd na twaalf pogingen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martin Kruk DSS 6 14.59 105
2. Fred Sammelius De Rietlander 4 7.56 116
3. Jan Akkerman Den Bolder 2 4.05 15
4. Dick Wayboer RV Zwolle 0 5.75 33

Libre 3e klasse
Ook in de derde klasse een Nederlands
kampioen die de maximale zes punten
verzamelde. Mari Koolen van vereni-
ging Sonnevanck bleek de beste. Hij
was erg constant want zijn algemeen
moyenne was 2.59, ter wijl zijn beste
duel 2.69 opleverde. Will van Gils ver-
loor alleen van de kampioen en werd
daarmee tweede. Beiden hadden ze-
ventig punten op het programma staan.
Van Gils realiseerde met negentien ca-
ramboles de hoogste serie in deze klas-
se.   
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Mari Koolen Sonnevanck 6 2.59 12
2. Will van Gils Hunenhof 4 2.10 19
3. Aad van Holstein Jacobswoude 2 2.65 12
4. Stinus Sluiter OBV 0 2.26 14 

Libre 5e klasse
In de vijfde klasse finishten twee biljar-
ters op vier punten: Erika van Boxtel en
Jos Embrechts. Van Boxtel was goed
voor 88.9% van de te maken carambo-
les. Embrechts sloot af met 86.7%.
Daarmee ging de nationale titel naar
Erika van Boxtel. Zij is evenals Mari
Koolen, kampioen klasse drie, lid van
vereniging Sonnevanck uit Berlicum. De
hoogste serie kwam met twaalf treffers
eveneens op naam van Van Boxtel. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Erika van Boxtel Sonnevanck 4 1.26 12
2. Jos Embrechts Ouderen Vermaak 4 1.13 7
3. Jos Trouwborst Trefcentrum 2 1.01 8
4. Kees van Bruggen RV Zwolle 2 1.04 8

Vlnr: Erika van Boxtel en Mari Koolen.
Foto: Cees Ursem

Biljartcafé 
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

5 kleine tafels
2 grote tafels

Thuisbasis van eredivisieteam
biljartcafé Jorissen

Raak um, Togo, Vsob & Tog,
Ampol, Escamp & Neptunis,

WBD & bv Jorissen 2000

Martin Kruk. Foto: Cees Ursem

Limburgse Lady Cup
Chantal Arntz 
zegeviert in finale
Naam Pnt Gem HS
1. Chantal Arntz 12 1.90 17
2. Marian Walravens 12 1.82 13
3. Marina Peters 10 1.61 14
4. Maddy Zuegers 6 0.95 6
5. Toos de Rijck 6 1.21 11
6. Cisca Suttak 6 1.26 16
7. Marij Hermens 2 0.82 7
8. Diana Tax 2 0.84 6

Tweede Grand Prix in finalefase

De Grand Prix in Rosmalen, die 2 juni is
gestart met een recordaantal deelne-
mers van 112, gaat in het weekend van
13 en 14 juni naar de ontknoping. De
top zestien van de ranking heeft zich
dan in het toernooi gemeld en treft daar
in de eerste ronden de spelers die de
kwalificatie hebben overleefd. T ot en
met 9 juni waren er opvallende partijen
van Jim Anneveldt 2.272, W im van

Cromvoirt 1.875 en
Alex ter W eele
1.818. Van Crom-
voirt en W im den
Berg schitterden in
de eerste sessie met
series van twaalf.
Wilco van W ijk
speelde op dindag
10 juni zijn beste
partij ooit en won
met 30-5 uit 11 van
Jeffrey van Nijnatten.
De GP in De Haze-
laar te Rosmalen is
de tweede van het
seizoen: Martien van
der Spoel won de

eerste in het inmiddels gesloten Par ty-
centrum Osdorp. Dick Jaspers, Jeffrey
Jorissen en Jean van Erp speelden op
woensdag 11 juni hun eerste partijen.
Jean-Paul de Bruijn, Dave Christiani,
Barry van Beers en Harrie van de Ven
op donderdag. De kwartfinales zijn vrij-
dag 13 juni om 15.30 uur . Zaterdag
wordt om 13.00 gestart met de halve fi-
nales, om 15.30 is de eindstrijd.

Jim Anneveldt. Partijmoyenne 2.272. Foto: Paul Brekelmans
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Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

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

WILHELMINA
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

w w w . h o t e l - w i l h e l m i n a . n l

Kaldenkerkerweg 1
5913 AB Venlo

Tel.: 077-3516251
Info@hotel-wilhelmina.nl

Voor een vorstelijke overnachting, een culinaire
verwenning of een smakelijk kopje koffie...

Zaalcapaciteit tot 500 personen
voor elke 
activiteit 

die u wenst

Sportfoyer
de Hazelaar

Thuisbasis van: 
Driebandenteam Post Luchtkanalen

en biljartvereniging De Hazelaar

- 4 Matchtafels
- 5 Caramboletafels

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

Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo Tel.: 0545-261232

BRUILOFTEN - PARTIJEN -
RECEPTIES - DINERS

www.hcrprinsen.nl
info@hcrprinsen.nl

Café-Biljart

Midwolda

3 biljarts 2.30 x 1.15
2 biljarts 2.84 x 1.42

Hoofdweg 230
9681 AM Midwolda
Tel.: (0597) 551 455
Fax: (0597) 551 252

Email: w.siemens@kpnplanet.nl
Email: info@cafebiljartsiemens.nl

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

Restaurant De Matshoek
Café-Zaal
Eigenaar: M. Kepser

Liessel 
Tel. 0493-342059

q GRONDWERK

q BESTRATING

q RIOLERING

q INDUSTRIËLE VERHARDING

q LASER EGALISEREN

q BETONWERK

q CONTAINERTRANSPORT

Camping De Goede Hoop
www.degoedehoop.nl

Vredenseweg 12
7152 DJ Eibergen-Holterhoek

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

Biljartcentrum Overkamp
www.biljartcentrumoverkamp.nl

Café-Zaal de Ster
Jimmy

Hoofdstraat 81
Hoogeloon
0497-681727

Clubhuis BV ”De Zwaan”

Hoogdijk 32
5091 CH Middelbeers

Tel. 013 - 5141266
Nu 2 biljarts

www.cafedezwaan.nl

Bruiloften• FeestenBruiloften• Feesten
Partijen • VergaderingenPartijen • Vergaderingen

De Zwaan
Café • Restaurant • Middelbeers
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Landscompetitie jeugd

Liefhebber/BIOS verslaat Inaborg 
in finale NK te Kampen

Met acht teams werd in twee poules be-
gonnen aan het kampioenschap van
Nederland landscompetitie jeugd. Bij
KBC 1911 in Kampen won Liefheb-
ber/BIOS 31 in poule A alle drie wed-
strijden. De andere drie teams eindig-
den alle op twee punten. Inaborg en
Noord-Oost Nederland hadden met
acht ook een gelijk aantal partijpunten.
Het percentage caramboles bleek bij In-
aborg met 84.25 een fractie beter dan
de 84.07% van Noord-Oost Neder-
land. BC Zeeland finishte met zes partij-
punten als laatste. Extra zuur voor
Noord-Oost Nederland was dat ze
twee duels met één carambole hadden
verloren. 
In poule B sloten Noord-Oost Neder-
land 2 en Hor na als nummer één en
twee af. Beide scoorden vier punten
maar Noord-Oost Nederland won het
op partijpunten. ABC ’t Töpke en De
Hazelaar moesten genoegen nemen
met positie drie en vier . De Hazelaar
verloor de strijd om de zevende plaats
met 0-6 van BC Zeeland. Noord-Oost
Nederland legde beslag op de vijfde

plek door ABC ’ t
Töpke met 4-2 achter
zich te laten. In de
kruisfinale versloeg
Liefhebber/BIOS met
4-2 Horna. In de an-
dere kruisfinale won
Inaborg met 6-0 van
Noord-Oost Neder-
land 2 waarbij de
verschillen overigens
gering waren. De
strijd om brons werd
tegen Noord-Oost
Nederland 2 een
prooi voor Hor na.
Daniël Molenkamp
trok tegen Roché Vij-
verberg aan het kort-
ste eind. De teamge-

noten van Molenkamp, Jordi Beers en
Piet Kok, zegevierden allebei met één
treffer verschil tegen respectievelijk
Daphne Klappe en Ar no Coeradi. De
beslissende ontmoeting om de Neder-
landse titel ging tussen Liefhebber/BIOS
en Inaborg. Jos Dekker tegen Roy Reu-
telingsperger (80 car) kreeg een 70-61
uitslag na negentien beur ten. Dennis
Hoogland was met 41-25 (22) een
maatje te groot voor Justin Huijs (33
car). Martijn Dekker had 35 punten te
gaan maar bleef steken bij 34.
Daardoor redde Rick V erschuren met
een totaal van 23 treffers de eer na 36
pogingen. Het was een zeer goed ge-
organiseerd toernooi zonder wanklank
en iedereen bleek supertevreden.
Eindstand
1. Liefhebber/BIOS
2. Inaborg
3. Horna
4. Noord-Oost Nederland 2
5. Noord-Oost Nederland
6. ABC ’t Töpke
7. BC Zeeland
8. De Hazelaar

Vlnr: Jos Dekker, Martijn Dekker en Dennis Hoogland.
Foto: familie Dekker

Nieuwe uitbaters zien toekomst vol vertrouwen tegemoet

Paul en Rebecca een gedreven koppel
bij De Romein in Tilburg

Paul en Rebecca zien de toekomst hoopvol tegemoet

Sinds Paul van Hest en Rebecca Schalken vorig jaar bij de start van het
nieuwe biljartseizoen De Romein overnamen, bruist het weer bij het bil-
jartcentrum aan de Prof Romeinstraat 17 in Tilburg. Na de nodige wisse-
lingen in de afgelopen decennia lijkt de stabiliteit gewaarborgd. 
Paul van Hest, die van oorsprong tegel-
zetter was, wilde al geruime tijd zijn
vleugels uitslaan in de horeca. Toen hij
van een nichtje, die bij De Romein
werkzaam was, hoorde dat de zaak ter
overname werd aangeboden, twijfelde
hij geen moment en ging actie onder-
nemen. Na een onderhandelingsperio-
de werd de knoop doorgehakt en kon-
den Paul en Rebecca hun lang ge-
koesterde wens in praktijk brengen.
Omdat nog maar weinig verenigingen
het biljart- en dartcentrum als hun thuis-
haven hadden, was er flink wat werk
aan de winkel. Kortom, vanuit het bijna
niets moest de zaak weer gaan flore-
ren. “Wij begrijpen goed dat daar tijd
voor nodig is, maar we krijgen steeds
meer aanloop en zowel biljar t- als
dartverenigingen tonen weer belang-
stelling. Meer verenigingen betekenen
ook meer toer nooien en vaste speel-
avonden. Het verloren gegane vertrou-
wen winnen we snel terug. Ook steeds
meer mensen die op een recreatieve
manier willen biljarten weten de weg
naar De Romein weer te vinden. Maan-

delijks hebben we een libretoer nooi
met vrije inschrijving dat op één dag
wordt afgewerkt”. Beaamt V an Hest.
De Romein is een prachtig biljar tcen-
trum met veel faciliteiten voor bijvoor-
beeld het organiseren van district, ge-
westelijke en nationale finales, zowel
op driebanden, carambole als poolge-
bied. Trots is het horecapaar op de ac-
tiviteiten die er voor de jeugd worden
georganiseerd. 

Volop mogelijkheden
Met een totaal oppervlakte van 1100 m2
heeft het horecabedrijf ongekend veel
mogelijkheden. Naast twee matchtafels,
vijf carambole, één snooker en veertien
pooltafels beschikt men ook nog eens
over twintig dartbanen. Daarnaast is er
een grote zaal voor feesten en partijen.
Voor bijvoorbeeld bedrijfsfeesten be-
hoort een combinatie met darten en/of
biljarten tot de mogelijkheden. Indien
nodig kan het paar een beroep doen
op familie en verschillende oproep-
krachten. Kortom: De Romein is weer
springlevend.

De Ram 1 gewestelijk kampioen 
dames libre bij De Eekhoorn

Bij De Eekhoorn in Oosterhout is het eer-
ste damesteam van De Ram uit Roosen-
daal kampioen geworden van het ge -
west Zuid 1. Cynthia van Peer, Marion

de Graaf, Ella van Loon, Cor Dagevos
en Els van Zundert hebben zich hierdoor
geplaatst voor Simoni s Biljartlakens
Landsfinale op 29 juni in Nieuwegein.

Klasse C1 gewest Zuid-Nederland afd. 1

SVW verdient in eigen huis ticket
voor Nieuwegein

Het C1 team van SVW is in hun eigen
clublokaal De Ponderosa in Bergen op
Zoom gewestelijk kampioen geworden
in de eerste klasse libre van Zuid 1. 

De formatie met Ad Coppens, Fred
Swaanen en Michel Goossens bleef
’t Vosje uit W aalwijk één par tijpunt
voor.
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NK poolbiljart bij Sportcentrum Ames in Deurne

Uitslag 14.1
Heren
1. Marco Teutscher
2. Stefan Sprangers
3. Marc Bijsterbosch
3. Aziz Moussati

Dames
1. Kynthia Orfanidis
2. Tamara Peeters
3. Micha Beuriot
3. Nathalie Seichter

Senioren
1. Jesse Thehu
2. Jimmy Worung
3. René Peeters
3. Martijn Woonings

Pupillen
1. Jan van Lierop
2. Joey Haegmans

3. Cyriel Ledoux
3. Kaylash Persad

Junioren
1. Tim de Ruyter
2. Guido Janssen
3. Leroy Marcic
3. Sandrino File

Dames (j)
1. Roxanne Overeem
2. Kyenna Marcic
3. Megan Rademakers
4. Chayenna van Oppen

Uitslag 10-ball
Heren
1. Ivo Aarts
2. Jan van Lierop
3. Marco Teutscher
3. René Peeters

Dames
1. Tamara Peeters
2. Nathalie Seichter
3. Micha Beuriot
3. Melissa Rademakers

Senioren
1. René Peeters
2. Lennaert Speijker 
3. Gijs van Helmond
3. Jesse Thehu

Pupillen
1. Jan van Lierop
2. Kaylash Persad
3. Lucas Scheurer
3. Joey Haegmans

Junioren
1. Tim de Ruyter
2. Guido Janssen
3. Sandrino File
3. Brandon Overeem

Erepodium NK 10-ball heren met vlnr: Jan van Lierop, Ivo Aarts, Marco Teutscher
en René Peeters

Erepodium NK 10-ball dames met vlnr: Nathalie Seichter, Tamara Peeters, 
Melissa Rademakers en Micha Beuriot

Erepodium NK 9-ball heren met vlnr: Jelle Kijlstra, Huidji See, Guido Janssen en
Ivo Aarts

Dames (j)
1. Kyenna Marcic
2. Roxanne Overeem
3. Chayenna van Oppen
4. Megan Rademakers

Uitslag 9-ball
Heren
1. Huidji See
2. Jelle Kijlstra
3. Guido Janssen
3. Ivo Aarts

Dames
1. Tamara Peeters

2. Nathalie Seichter
3. Melissa Rademakers
3. Akus Baah

Uitslag 8-ball
Heren
1. Marco Teutscher 
2. Jelle Kijlstra
3. Aziz Moussati
3. Jimmy Worung

Dames
1. Melissa Rademakers
2. Akus Baah
3. Janice van Gastel
3. Tamara Peeters

Kynthia Orfanidis winnares NK 14.1
dames.

In Memoriam Sjaak Kort 
Helaas is het trieste bericht tot ons geko-
men dat voormalig topspeler Sjaak Kort
op 11 mei is overleden. Sjaak Kort (46)
was al een langere periode ernstig ziek,
maar dat weerhield hem niet om tot het
laatst te strijden om en aan de pooltafel.
Op het afgelopen NK senioren poolbil-
jart 9-ball eind april in Deurne behaalde
Sjaak zelfs nog een bronzen medaille,
dit werd zijn laatste prestatie in de pool-
sport.

Sjaak Kort was een mentor voor velen en
vooral bekend uit de beginjaren van de
opkomst van het poolbiljarten in Neder-
land. 
Hij speelde voor diverse eredivisieclubs

waaronder Matchroom, Thurston en Cupido. Sjaak won vele titels waaronder
het Nederlands kampioenschap in 1994 en 1995. Op het NK poolbiljart in de-
cember 2012 ontving hij voor zijn prestaties en betekenis voor de poolsport de
gouden erespeld van de KNBB.

De KNBB wenst alle nabestaanden, familie, vrienden en kennissen heel veel
sterkte en kracht toe met het verwerken van dit verlies.

Libre C2 gewest ZN afd. 2

BC Heer en HKB plaatsen zich bij 
Van Tienen in Tegelen voor NK
In café-biljartzaal Van Tienen in Tegelen
werd de gewestelijke finale ZN afdeling
2 in de C2 klasse een prooi voor BC
Heer. Het drietal Ber t Remmers, Johan
Eykeboom en Willy Eykeboom won met
4-2 van zowel 't V rijthof Libre uit Oir-
schot en van Inaborg. Tegen HKB, dat
zich ook voor het NK kwalificeerde,
werd met 2-4 verloren. Beide ploegen

eindigden op vier punten maar de par-
tijpunten waren met 10-8 een fractie be-
ter bij BC Heer. 
HKB uit Sittard trad aan met Math
Roberts, Sef Robberts en Jan Huisman.
't Vrijthof Libre eindigde als derde en
Inaborg uit Arcen sloot de rij. Johan
Eykeboom van BC Heer won alle drie
partijen.  



De Biljart Ballen, 18e jaargang, juni / juli 2014 pagina 17

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

René Huijsmans nieuwe eigenaar

JB Fashion blijft garantie 
voor service en kwaliteit
Met de overname
van JB Fashion
door René Huijs-
mans is en blijft
de garantie voor
service en kwa-
liteit gewaar-
borgd. De betrok-
kenheid die de
vorige eigenaren
Han en Riky de
Vocht met de
biljartsport en
de liefde voor
hun bedrijf had-
den was groot.
Zo groot zelfs, dat
zij de zaak pas
wilden overdra-
gen wanneer er
zekerheid werd
geboden, dat deze
op dezelfde klant-
vriendelijke wijze
en met minstens
dezelfde inzet
werd voortgezet.
Bij René Huijsmans,
die met zijn bedrijf
Huijsstyle en 25 jaar
ervaring beslist geen onbekende is in
de kledingbranche, bleken ze de juiste
snaar te hebben geraakt. Het ver trou-
wen was er en de zaak werd per 1
april 2014 overgedragen en onder de-
zelfde naam voortgezet. Vanaf die da-
tum beschikt JB Fashion ook over een ei-
gen showroom. Deze showroom biedt
voldoende ruimte om de uitgebreide
collectie en de veelzijdigheid daarvan
te laten zien en is van maandag t/m
vrijdag geopend. Op zaterdag en 's
avonds kan men er op afspraak terecht.
Ook op locatie kan JB Fashion de klant
van dienst zijn. Maatwerk, kwaliteit en
service zijn de speerpunten van het be-
drijf. "In de afgelopen maanden heb ik
dankzij Han en Riky al met veel mensen
in de biljartwereld, zowel in Nederland
als in België, kennisgemaakt. Ik zie de
kleding ook als een beleving in de bil-
jartsport. Het geeft de uitstraling die de-
ze sport verdient. Wij hopen daar met
ons bedrijf nog in lengte van jaren aan
te mogen bijdragen" bevestigt René zijn
motivatie. Huijsmans blijft ook hetzelfde
logo voeren als zijn voorgangers en de
website www.jbfashion.nl wordt verder

René Huijsmans met zijn 25 jaar ervaring beslist geen 
onbekende in de kledingbranche

uitgebreid. Het wordt dan ook mogelijk
via de website direct bestellingen te
plaatsen. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan standaard maten overhemden,
strikjes stropdassen enz. Een voorproef-
je is al te vinden op www.huijsstyle.nl.

Bedrijfskleding horeca
Naast de biljartkleding is het bedrijf ook
gespecialiseerd in bedrijfskleding voor
nagenoeg alle branches. Een belangrijk
onderdeel daarin is horecakleding. Het
succes van een bedrijf is voor een be-
langrijk deel afhankelijk van het perso-
neel. De uitstraling speelt hierbij een
grote rol en die wordt voor een belang-
rijk deel bepaald door de bedrijfs-
kleding. René Huijsmans levert alle soor-
ten kledingstukken. Van nette pakken
voor dames en heren tot T-shirts, petjes,
sloven bodywarmers etc. Een per fect
geborduurd bedrijfslogo maakt de uit-
straling compleet. 
De showroom is gevestigd aan de Jules
Verneweg 121 in Tilburg. 
De telefoonnummers zijn ongewijzigd:
0411-611166 en 06.26544556. 
e-mail: info@jbfashion.nl

Dagcompetitie PK libre klasse 2-4-6

Drie winnaars op NK in Hoogeveen

Libre 2e klasse
Bij HBC in Hoogeveen werden in drie
klassen NK’s libre dagcompetitie ge-
speeld. In de tweede klasse werd het
een nek-aan-nekrace tussen Johan Pe-
ters en Bart Kablau. Beiden wonnen hun
eerste partij waarna Kablau onderuit
ging tegen Michel van Iersel. In het
onderlinge duel tussen Peters en Kablau
trok laatstgenoemde met 100-77 na
zestien beurten aan het langste eind.
Het gevolg was dat ze alle twee op vier
punten eindigden. Toevallig bleek ook
het percentage gemaakte caramboles
met 92.33 helemaal gelijk. Johan Peters
had echter een hoogste serie van 22 ter-
wijl Bart Kablau op 16 bleef steken. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Johan Peters RBC Doetinchem 4 3.33 22
2. Bart Kablau TOG Concordia 4 3.07 16
3. Michel van Iersel Vriendenkring 2 3.22 17
4. Hans van Aalst ’t Scheepje 2 2.32 27

Libre 4e klasse
Na twee sessies had Bar t Derksen als
enige de volle vier punten. Peter van
den Broek en Alex Janssen volgden op
twee punten. Van den Broek zette in de
afsluitende ronde koploper Derksen met
flinke 50-24 (35) cijfers opzij waardoor
ze beiden op vier punten finishten. Peter
van den Broek, vereniging De Molen-
vliet uit W aalwijk, had echter met
97.33% bijna het maximale aantal ca-

ramboles gemaakt terwijl Bart Derksen
niet verder kwam dan 80%.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter van den Broek De Molenvliet 4 1.47 9
2. Bart Derksen RBC Doetinchem 4 1.73 16
3. Jan de Langen Schollevaar Veter. 2 1.69 12
4. Alex Janssen BV ’75 2 1.40 9

Libre 6e klasse
Piet van Os stond na twee ronden met
vier punten al twee punten los op de
achtervolgers Betty van Dijk en Jan Laros.
Van Os had in ronde drie geen moeite
met Laros gezien de 30-8 eindstand na
28 pogingen. Daardoor beëindigde hij
het NK met liefst vier punten voorsprong
omdat ook Van Dijk onderuit ging.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Piet van Os NW Gouwe Gouda 6 1.16 6
2. Betty van Dijk Gooi en Vechtstreek 2 0.72 5
3. Ellen ten Katen RV Stedendriehoek 2 0.85 10
4. Jan Laros Vriendenkring 2 0.56 5

Johan Peters (2e kl). 
Foto’s: Henk de Keyzer

Peter van den Broek (4e kl) Piet van Os (6e kl)

Bij vereniging OVNA in Ommel

Dubbelslag Vriendenkring 
op LOLAAR nederlaagtoernooi 
Het team van Vriendenkring 2 is op za-
terdag 7 juni succesvol geweest tijdens
het Lolaar nederlaagtoer nooi. Samen
met Vriendenkring 1, waren op 3 mei te
gast, bezet het nu de koppositie met een
percentage van 125. Beide ploegen ko-
men uit voor café 't Ankertje aan Vlier-
denseweg 26 te Deurne. OVU uit Zeil-
berg is momenteel derde met 122%. Dit
zijn meteen de enige drie teams die tot
winst kwamen in Ommel. De overige

vier formaties gingen onderuit. De Kar-
per uit Mierlo-Hout staat voor zaterdag
21 juni op het programma. 
Teams die belangstelling hebben op om
een zaterdag naar Ommel te komen,
vinden de informatie op de site van de
Astense Biljartbond. Dit is www.asten-
sebiljartbond.nl en kijk dan bij Neder-
laagtoernooien Lolaar/OVNA. 
Team Plaats           %
1. Vriendenkring 2 Deurne 125
2. Vriendenkring Deurne 125
3. OVU Zeilberg 122
4. Nooit Gedacht Asten 94
5. De Peel Deurne 90
6. Steeds Vooruit Liessel 78
7. BV Mierlo Mierlo 65

In den Sleutel te Deurne
Frank Jonker heerst op 46e Pinkstertoernooi

Omdat het een jubileumtoer nooi was,
deden Harrie van de Weijer en Jeu Wij-
nands als voor malige deelnemers nu
ook mee. Op de slotdag behaalde Van
de Weijer zijn eerste punten ten koste
van de 84-jarige W ijnands. Het duel
om de achtste plaats werd een prooi
voor Roland Jonker , die Hennie van
Moorsel opzij zette. Mari van Hout
dankte zijn zege op Henny Rooijmans
aan een sterke eindsprint. Ad Heesak-
kers klopte Wilfrie Vermeer in het duel

om de vierde plek:
40-21 (34). Christi-
aan Steenbakkers
eindigde als runner-
up na winst op Nico
van den Heuvel.
Frank Jonker bleek
ook in zijn elfde
wedstrijd zonder
puntverlies en Hans
Vermulst was de
tegenstander. Steen-
bakkers realiseerde
met 1.071 het beste
algemeen gemiddel-
de. Ook de kortste
partij kwam met
veertig caramboles
na negentien beur-
ten (2.105) op naam
van de Helmonder .
Kampioen Frank Jon-
ker zette met twaalf
de hoogste serie op
het scorebord. Het
toernooimoyenne
was 0.761.

Naam Plaats Pnt Gem HS
1. Frank Jonker Deurne 22 1.048 12
2. Christiaan Steenbakkers Helmond 16 1.071 9
3. Hans Vermulst Bakel 15 0.986 9
4. Ad Heesakkers Gemert 14 0.829 9
5. Wilfrie Vermeer Deurne 13 0.990 8
6. Nico van den Heuvel Milheeze 12 0.921 10
7. Mari van Hout Deurne 10 0.795 6
8. Roland Jonker Deurne 10 0.790 8
9. Hennie van Moorsel Deurne 10 0.620 7
10. Henny Rooijmans Deurne 8 0.661 5
11. Harrie van de Weijer Deurne 2 0.346 6
12. Jeu Wijnands Deurne 0 0.366 4

Frank Jonker heeft editie 46 van het Pinkstertoernooi
driebanden op zijn naam gebracht. In zijn thuisbasis
café In den Sleutel te Deurne was hij al op de voor-
laatste speeldag verzekerd van de titel. Uiteindelijk
zou hij met de maximale 22 punten een voorsprong
hebben van liefst zes punten. Jonker won eerder al in
2003, 2004 en 2007. De laatste andere Deurnenaar
die het prestigieuze evenement op zijn naam had ge-
bracht, was wijlen Pierre Adriaensen in 2000. 

Vlnr: Christiaan Steenbakkers, Frank Jonker en Hans Vermulst
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Dallinga/Frans Bevers prolongeert 
dubbel voor eigen publiek

Dallinga/Frans Bevers met vlnr: Glenn Hofman, Eddy Leppens, 
teamleider Jan Kikken, Frédéric Caudron en Jean-Paul de Bruijn.
Foto: www.kozoom.com/Harry Van Nijlen

Dallinga/Frans Bevers is er evenals vorig jaar in geslaagd om zowel de
beker als het kampioenschap van Nederland binnen te halen. Na de be-
kerwinst in Zundert werd tijdens  de finale van de play-offs afgerekend
met De Heeren/Millers Biljarts. De uitwedstrijd in Heerhugowaard werd
met 2-6 gewonnen, terwijl een dag later in Sluiskil met een 5-3 overwin-
ning de champagne kon worden ontkurkt.

Ondanks, dat er in Hotel Dallinga feest
kon worden gevierd, rustte er toch een
smet op deze eindstrijd. Teamleider Dirk
Snip van De Heeren/Millers Biljarts voel-
de zich genoodzaakt zijn vie rde man
Dick van Uum terug naar huis te sturen.
Volgens Snip was deze na een nachtje
doorzakken niet in staat om fatsoenlijk
aan het biljart te verschijnen. Ondanks,
dat hierdoor het kampi oenschap was
beslist, vervulden de spelers hun sportie-
ve plicht en trakteerden het publiek op
een prachtige biljartmiddag. Jean-Paul
de Bruijn, die een  dag eerder i n 27
beurten de eer a an Frans va n Kuyk
moest laten, kreeg zi jn revanche. De
man uit Hulst sloeg genadeloos toe en
won met 45-24 uit 24. De Bel g Eddy

Leppens, die het kamp ioensteam gaat
verlaten, wist zijn landgenoot d e twee-
voudig gewezen wereldkampioen Eddy
Merckx in twaalf beurten op een 40-17
achterstand te trakteren. Merckx maakte
vervolgens 33 treffers in vijf beurten en
speelde toch als eerste zijn bord vol. Met
nog zes te gaan kwam Leppens vervol-
gens op gelijke hoogte. De toekomstige
teamgenoten Frédéric Caudron en Dick
Jaspers lieten vervolgens de talrijk aan-
wezige biljartliefhebbers genieten van
een geweldige demonstratiepartij. Cau-
dron zag Jaspers uiteindelijk met 46-50
uit 20 winnen. Het teamgemiddelde van
2.311 was voor Dallinga, dat voor de
laatste keer in deze samenstelling speel-
de, een mooie afsluiting.

2e klasse driebanden Midden-Brabant

Stephan van den Hooff 
promoveert bij Sportcafé RKC

Vlnr: Stephan van den Hooff, Mark Pijnenburg, Cees Kooijman, 
John van der Sanden en Anton de Ronde

Juist op het grondgebied waar RKC vol-
gend seizoen een klasse lager speelt,
wist de jeugdige Stephan van den
Hooff te promoveren. In het gelijknami-
ge sportcafé haalde hij met een ge-
middelde van 0.661 het kampioen-
schap  in de tweede klasse driebanden
klein van het district Midden-Brabant
binnen. Van den Hooff schitterde tegen
BSVer John van der Sanden, door in 22
pogingen met 25-6 winnend af te slui-
ten. Hiermee kwam het fantastische par-
tijgemiddelde van 1.136 achter zijn
naam te staan. De biljar ter van De

Romein moest tegen de latere nummer
twee Anton de Ronde wel een partij ge-
wonnen geven. Door zijn promotie
speelt Van den Hooff op 14 en 15 juni
al de rechtstreekse finale in de eerste
klasse.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Stephan van den Hooff De Romein 6 0.661 6
2. Anton de Ronde DVO 6 0.489 5
3. Cees Kooijman De Eekhoorn 4 0.494 3
4. Mark Pijnenburg VOO 4 0.497 3
5. John van der Sanden BSV 0 0.322 3

Zeer geslaagd NK biljarten voor 
verstandelijk gehandicapten in Hoorn

De elfde editie van het Persoonlijk NK biljarten voor verstandelijk gehan-
dicapten werd zondag 1 juni gespeeld in Hoorn. Een evenement waar spe-
lers, organisatie, arbiters en publiek al tijden naar uitkeken. Biljartcentrum
Horna, dat al jarenlang een en al biljarten uitademt, was het strijdperk
waar 36 verstandelijk gehandicapte biljarters van Nederland, in twee ca-
tegorieën, gingen strijden om de felbegeerde nationale titel.

was er een warm- en koud buffet waar
alle aanwezigen van konden genieten.
Na deze onderbreking werden de wed-
strijden hervat en gingen de sterksten uit
de poules in de finalewedstrijden de
strijd aan om de Nederlandse titel.
In klasse A werd Shirley van Hoof van
Goed Geplaatst uit Duizel afgelost als
kampioene. De nieuwe kampioen van
Nederland werd Bert Meyer uit Groes-

Het werd een prachtig biljartfeest waar
iedereen tevreden op zal terugkijken. Er
waren spannende wedstrijden en spe-
lers die een grote inzet kunnen koppe-
len aan een sportiviteit waar menig niet
gehandicapte biljarter een voorbeeld
aan kan nemen. De vele par tijen wer-
den rond 14.30 uur onderbroken door
een loterij waar meer dan tachtig fraaie
prijzen te winnen waren. Rond half vijf

Vlnr: Niels Kromhout en Bert Meyer. Foto: Jan Thomassen

beek. Leuk om te vermelden is nog dat
Jeroen Kramp uit Oegstgeest tweede
werd, terwijl hij vorig jaar die positie
bereikte in de B-klasse. In deze klasse B
prolongeerde Niels Kromhout zijn titel.
Hij was in de finalepartijen te sterk voor
Kees Coolen en Brian Wolters.
Wedstrijdleider Dick van Egmond en
Wim Schipper, die de prijsuitreiking
voor zijn rekening nam, konden terug
kijken op een geslaagd Nederlands
kampioenschap en kunnen samen met
alle andere vrijwilligers met een gerust

hart vooruit kijken naar het NK voor
teams dat in december weer gespeeld
zal worden in NH Hotel Koningshof in
Veldhoven. Tekst: Dick van Egmond.

Klasse A Vereniging Plaats
1. Bert Meyer De Blokhut Pluryn Groesbeek
2. Jeroen Kramp 1 en nog 5 Oegstgeest
3. Harry Willebrands Horna Hoorn
Klasse B
1. Niels Kromhout 1 en nog 5 Oegstgeest
2. Kees Coolen Goed Geplaatst Duizel
3. Brian Wolters De Reiger Heerhugowaard

Matchtafels in Hilvarenbeek

Vanaf het nieuwe seizoen staan bij ons
twee Verhoeven matchtafels speelklaar

Teams zijn van harte welkom
Ook trainingsmogelijkheden

Diessenseweg 34
5081 AJ Hilvarenbeek
T: 013 5051614
www.de-posthoorn.nl
info@de-posthoorn.nl
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Het gezelligste oud bruine
café van Deurne.

Kom bij ons langs voor een
gezellig praatje, even de krant

te lezen aan de stamtafel,
samen te kaarten, biljarten of darten.

In het weekend hebben we met
regelmaat live muziek.

Kom, beleef en proef de sfeer
van de Brabantse gezelligheid.

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen
FACILITEITEN:
* Golfbaan
* Pitch & Putbaan
* 3 biljarts ( gewone tafels )
* 2 matchbiljarts
* Camping
* 2 groepsaccommodaties
* Voetbalveld
* Midgetgolf
* Jeu de boules

Veneind 5 <> 5513 NE Wintelre
Telefoon: 040-2051805

E-mail: info@hetcaves.nl
Website: www.hetcaves.nl

U kunt bij ons terecht voor:

* bruiloften * feesten en partijen

* koffietafels * recepties

* darten * biljarten

* toernooien * bedrijfspresentaties

* vergaderingen * bedrijfsfeesten

(een aparte vergaderzaal voor ± 30 personen)

Ginderover 2
5591 JP Heeze 
040-2264953

www.debrug-heeze.nl
info@debrug-heeze.nl

Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

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

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

Wil je biljarten leren?
BILJARTACADEMIE DRUTEN

Klepperheide 11b
(ingang Van Heemstraweg 56)

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

TOSCANA-Lichtidee
400 m2 verlichting

zie hierboven voor meer gegevens

www.toscana-lichtidee.nl

2 matchtafels 2.84 x 1.42
2 biljarts 2.30 x 1.15

Biljartcentrum 
de Molen

Molenstraat 8b, 5541 CL Reusel
www.bcdemolen.nl
info@bcdemolen.nl

De openingstijden zijn op woensdag vanaf 19.00 uur, 
donderdags om de 14 dagen geopend, 

vrijdag vanaf 13.00 uur tot 24.00 uur, 
op zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur

Met toernooien of wedstrijden of na telefonisch overleg
ook op andere tijden open. Tel. 0497-337939

Zalencentrum de Graver
Centrum voor muziek, dans, dart en biljart, bedrijfsuitjes, feesten, partijen

en bruiloften of gezellig samen zijn in ons café.
Ook verzorgen wij eventuele koffietafels, vergaderingen en kunnen wij 

diverse cursus ruimtes aanbieden. 
Openingstijden: iedere dag vanaf 14.00 uur. 

Zalencentrum de Graver. Kerstroosstraat 20, 5552 NS Valkenswaard
T: 040-2827070 / 0651324333 / E: info@degraver.nl

Zalencentrum de Graver
Centrum voor muziek, dans, dart en biljart, bedrijfsuitjes, feesten, partijen

en bruiloften of gezellig samen zijn in ons café.
Ook verzorgen wij eventuele koffietafels, vergaderingen en kunnen wij 

diverse cursus ruimtes aanbieden. 
Openingstijden: iedere dag vanaf 14.00 uur. 

Zalencentrum de Graver. Kerstroosstraat 20, 5552 NS Valkenswaard 
T: 040-2827070 / 0651324333 / E: info@degraver.nl

Agenda
13 juni WK - Voetbal kijken - 

Nederland / Spanje
consumptieprijs € 1,50

14 juni Dansavond met ‘The Vitals’ - 
entree € 4,00/pp vanaf 20.30 uur

18 juni WK - Voetbal kijken -  
Nederland /Australië
consumptieprijs € 1,50

21 juni 1 jarig jubileum Zalencentrum 
de Graver - flessendag
iedereen welkom

22 juni Kledingbeurs - vrij entree
vanaf 12.00 tot 17.00 uur

23 juni WK - Voetbal kijken - 
Nederland  / Chili
consumptieprijs € 1,50

06 juli Graver Spektakel / Braderie /
Live muziek en dans

12 juli BBQ (inschrijven) vanaf 18.00 uur
19 juli Dansavond met 

‘Sixt.Tribute Band’ - 
entree €4,00/pp vanaf  18.00 uur

Dart- en biljartzaal iedere dag geopend
vanaf 14.00 uur.

www.zalencentrumdegraver.nl

KNBB Biljartpoint
Masters

2015
van 15 t/m 18 januari

in Kaatsheuvel
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Driebanden speelweek 10
In de eerste klasse was Jan Pluijm na-
mens D’n Anlaup na 26 beur ten aan
zijn 33 caramboles. Zijn moyenne van
1.269 werd nog over troffen door Jo
van Cuijk. Deze speler van Pomerans
scoorde 1.350 na 27 treffers en 20 po-
gingen. Nico van den Heuvel zorgde
voor nog betere cijfers. De kopman van
De Zwaantjes zette 44 uit 27 en 44 uit
36 in de boeken. Frank Jonker van HGL
verloor ondanks 40 punten na 39 om-
lopen. Erik Kuunders van V rienden-
kring, klasse twee, won na 28 beurten
en 18 caramboles. In de derde klasse
twee korte partijen. Jeu Wijnands (OLV)
met 23 pogingen en een totaal van ne-
gentien treffers. Gerard Berkenhamer
was bij ONA goed voor 12 uit 21. Een
zeer opvallende serie van tien kwam in
de vierde klasse op naam van Petro
Boots, vereniging 't Kroegske.  

Driebanden speelweek 11
De Zwaantjes komt bijna elke week wel
met bijzondere prestaties in de eerste
klasse. Nico van den Heuvel scoorde
44 caramboles na 32 beur ten. Zijn
teamgenoot Hans Vermulst verloor on-
danks 37 uit 32. Christ van der Heijden
bleef met veertig treffers na achtendertig
pogingen wel aan de goede kant van
de score. Frank Jonker (HGL) kwam ook
weer in de belangstelling met 43 uit 35.
Vierde man Ronald Roozen zorgde bij
D’n Anlaup voor 1.000 moyenne na 22
uit 22. In de tweede klasse viel Tiny Ber-
kers van Steeds Vooruit op met 23 ca-
ramboles na 24 beur ten. Namens
ONA kwam Corné Fransen tot een to-
taal van negentien na vijfentwintig po-
gingen.  

Driebanden speelweek 12
Jan van Geffen (Pomerans) haalde in de
eerste klasse uit met dertig driebanders
na vierentwintig beur ten: moyenne
1.250. Antoon Steevens van 't Vertierke
was in klasse twee goed voor 26 po-
gingen en een totaal van 22. Bij Nooit
Gedacht hoefde Lambert van Kol in de
derde klasse maar zeventien keer van
zijn stoel voor twaalf treffers. Ook in de
vijfde klasse een prima prestatie met
Wilbert van Bree (Ons Vermaak) dank-
zij dertien caramboles en negentien
beurten.  

Driebanden speelweek 13
In de eerste klasse weer enkele ver-
trouwde namen. Frank Jonker (HGL) met
43 uit 39 en Nico van den Heuvel (De
Zwaantjes) via 44 uit 39. Wilfrie Ver-
meer deed ook goed zijn best namens
Pomerans. Op het hoogste niveau 39
caramboles na 34 beurten en in klasse
vier 43 treffers na 37 pogingen. De
Zwaantjes '82 behaalde de titel in de
tweede klasse met Gijs van der Horst,
Wout Verspaget, Frans van Hoof, Har-
rie Peeters en Jos Berkers. In café-hotel
Thijssen te Vlierden bekroonde Ons Ver-
maak in de derde klasse een sterk sei-
zoen. Nico Nijssen, Rinie W eemen,
Huub Thijssen, John van de Heuvel en
Geert Mennen waren de kampioenen.
Mennen onderstreepte het feest met
zestien caramboles na slechts der tien
beurten en dat leverde een gemiddelde
op van liefst 1.231. Een bijzondere
prestatie in deze klasse. Louis Maas van
OVU zette de hoogste serie op zeven.   

Driebanden speelweek 14
D’n Anlaup kon in de slotweek in de

Zesde Pieter Martens Memorial bij Ames in Deurne

Edmond van de Venne en Wout Verspaget
behalen driebandentitels

Op de slotavond werd begonnen met
de kwartfinales. Op het grote biljart
werden uitgeschakeld Jos Berkers, Peter
van der Heijden, medeorganisator
Hans van Eijk en Richard van Ooster-
hout. In de halve eindstrijd bleek Piet
Smits de meerdere van Toon Schoofs.
Roland van Herpen leek op rozen te zit-
ten toen hij met 13-11 als eerste finish-
te tegen Van de Venne. De biljarter uit
Oostrum wist met een serie van drie in
de nastoot echter ook zijn totaal van
14 vol te maken. In de noodzakelijke
barrage besliste Van de Venne het duel
met een slotreeks van vijf. Van Herpen
werd daardoor verwezen naar de strijd
om de derde plaats en daarin trok hij
nipt aan het langste eind tegen
Schoofs. In de finale had Piet Smits met
8-4 het initiatief tegen Edmond van de
Venne. Wederom toonde Van de Venne
vechtlust want met een reeks van zes
verzette hij de bakens. Na dertig beur-
ten was het kampioenschap in zijn
thuisbasis Ames voor Edmond van de
Venne gezien de 14-11 eindstand. Met
dertien caramboles na der tien pogin-
gen ging de kortste partij naar Roland

van Herpen. Peter van der Heijden was
met acht treffers goed voor de hoogste
serie.  

Het 2.30 biljart
Bij de laatste acht op de kleine tafel gin-
gen onderuit W im Verberne, Ronald
Roozen,  Jan van Oosterhout en Cor
van Alphen. In de halve finale rekende
Wout Verspaget in een Gemerts onder-
onsje af met Alain Falvai. Jack Bierens
strandde in het zicht van de haven te-
gen titelverdediger Edie Lenssen. Bie-
rens was in de strijd om de derde plek
te sterk voor Falvai. In de finale tussen
Edie Lenssen (14 caramboles) en Wout
Verspaget (15 caramboles) was er met
10-11 na 26 beur ten nog alles moge-
lijk. Deurnenaar Lenssen miste ver vol-
gens drie keer en Verspaget sloeg toe
en scoorde zijn vier ontbrekende pun-
ten. Wim Verberne uit Zeilberg zette de
kortste partij neer met zestien  treffers na
slechts twaalf pogingen en dat beteken-
de een fraai moyenne van 1.333. De
eer voor de hoogste serie werd met ze-
ven caramboles gedeeld door Jan
Pluijm en Jan van Oosterhout.      

Foto vlnr: Edmond van de Venne en Wout Verspaget

eerste klasse de kampioensvlag hijsen
na de 2-6 zege bij TBK. De formatie
van café In den Sleutel uit Deurne leed
slechts één competitienederlaag en dat
was met 3-5 tegen Pomerans. De voor-
sprong op naaste achter volger De
Zwaantjes '82 bedroeg vijf punten. De-
ze ploeg uit Bakel had de voorafgaan-
de vijf jaar telkens de titel behaald. D’n
Anlaup eindigde als eerste met de vol-
gende spelers: Jan Pluijm, Jan Rosmul-
der, Henny Rooijmans, Hans van Eijk en
Ronald Roozen. Wilfrie Vermeer verza-
melde namens Pomerans de 39 caram-
boles na 32 beurten (1.219). Zijn team
had een algeheel gemiddelde van
0.919. VIOS speler Martin van de Wa-
ter kwam met 21 treffers na 24 pogin-
gen ook sterk voor de dag. De hoogste
serie van deze klasse en tevens van de
DBB kwam met elf caramboles op naam
van Sjef van den Heuvel. In klasse twee
waren liefst vijf spelers met een reeks

D’n Anlaup kampioen 1e klasse met vlnr: Jan Rosmulder, Henny Rooijmans, 
Jan Pluijm, Ronald Roozen en Hans van Eijk. Foto: Carlo Manders.

Ons Vermaak kampioen 3e klasse met vlnr: Rinie Weemen, Huub Thijssen,
Geert Mennen, John v.d. Heuvel en Nico Nijssen.

van zeven: Jos Berkers, Peter Jonker, Do-
rus Steevens, Jan van den Heuvel en Ro-
land van Herpen. In klasse drie bleek
Harrie van de W eijer namens OL V
goed voor 19 caramboles na 23 po-
gingen. In deze klasse scoorde Louis
Maas met zeven treffers de hoogste se-
rie. De vierde klasse werd een prooi
voor ONA. Het viertal Berry Koppens,
Corné Fransen, Toon Kortooms en Jo-
han Verlijsdonk had liefst elf punten
voorsprong op naaste achtervolger Po-
merans. Fransen bleef alle dertien par-
tijen zonder puntverlies. Koppens sierde
de kampioenswedstrijd op met 21 tref-
fers na 28 beurten. Petro Boots scoorde
met tien caramboles de beste reeks. In
de vijfde klasse kon de vlag in top bij 't
Vertierke. De felicitaties gaan uit naar
Dorus Steevens, Herman Knorren, Hen-
ri Saris, Mar t Bronstein en Petra Kop-
pens. Marcel Janssen kreeg met zeven
treffers de hoogste serie op zijn naam.

Het zesde Pieter Martens Memorial driebandentoernooi heeft twee win-
naars opgeleverd. In sportcentrum Ames te Deurne bleek Edmond van
de Venne na een prachtige eindsprint de beste op de matchtafel. Wout
Verspaget uit Gemert behaalde evenals in 2009 de titel op het 2.30 biljart.
Het toernooi telde in totaal 31 deelnemers. 
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Libre hoofdklasse in Losser

Edwin Tieman op moyenne 
Nederlands kampioen 

Na vijf ronden ging Edwin Tieman tij-
dens het NK libre hoofdklasse bij Pome-
rans 1928 in Losser met acht punten en
het moyenne van 13.57 aan de leiding.
Hij werd gevolgd door een drietal met
ook acht punten: Danny van Veldhoven
12.06, Richard Blouw 11.90 en Jan Sip-
ma 9.20. In de zesde ronde ging Danny
van Veldhoven met 143-150 in zeven-
tien beurten onderuit tegen Richard
Blouw. Jan Sipma kon na twaalf pogin-
gen met 114-150 niet tot winst komen te-
gen Tieman. De duels Edwin Tieman te-
gen Danny van Veldhoven en Richard
Blouw tegen Jan Sipma moesten de be-
slissing brengen. Het was Tieman die
Van Veldhoven met 150-76 na slechts
acht beurten terugwees en daarmee
kampioen van Nederland werd met

twaalf punten en 13.97. Blouw eindigde
ook met twaalf punten na zijn zege op
Sipma maar moest genoegen nemen
met 10.59 en dus de tweede plaats.
Danny van Veldhoven werd naar de der-
de positie verwezen. In Losser speelde
Edwin Tieman met winst in vijf beurten
de beste partij en zorgde Richard Blouw
met 94 voor de hoogste serie. Tekst met
dank aan Chris Jansen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Edwin Tieman BCA Almelo 12 13.97 87
2. Richard Blouw De Mijnen 12 10.59 94
3. Danny van Veldhoven Het Klaverblad 8 11.11 56
4. Jan Sipma De Bleek 8 8.83 68
5. Sjeng Cuypers De Maasoever 6 8.06 49
6. Albert Kwaks NGTR 4 11.43 87
7. Ad de Rooij Vega 4 10.64 71
8. Dirk Jan Kok De Wurf 2 9.59 71

Foto: Jochen Tischler

The Blomdahl Era

Bert van Manen schrijft boek over
Torbjörn Blomdahl

“The Blomdahl Era” is een Engelstalig
biljartboek geschreven door Bert van
Manen. Alle facetten van de drieban-
densport in de afgelopen 30 jaar ko-

men in zijn columns
aan de orde. De cen-
trale figuur is ui-
teraard Torbjörn
Blomdahl, de meest
gezichtsbepalende
en vernieuwende
speler in het tijdvak
na Ceulemans, en
met zijn 42 W orld
Cup overwinningen
ook veruit de meest
succesvolle. 
“The Blomdahl Era”
is lectuur maar ook
een naslagwerk: je
vindt alle uitslagen
van World Cups
sinds 1986, EK’s en
WK’s, plus ar tikelen
over de toer nooien
van Agipi, Cr ystal
Kelly en Viersen. Het
boek bevat portret-
ten van topspelers
als Zanetti, Merckx,
Klompenhouwer en
Kasidokostas, maar
ook diagrammen be-
stemd voor de gevor-
derde driebanden-
speler. “The Blom-
dahl Era” kan wor-
den besteld via de si-

te: www.bertvanmanen.nl 

Hardcover, full-color, 15 x 22 cm, met
foto’s en illustraties, € 29,95.   

Europees kampioenschap libre junioren in Deurne

EK titel libre voor 19-jarige Ferry Jong

Hoewel de latere kampioen in de pou-
lewedstrijden niet erg sterk speelde, kon
hij zich toch voor de knock-out fase
plaatsen. Vanaf toen ging het alleen
maar beter. In de kwartfinale tegen de
Belg Thomas Caluwaerts wist Ferry Jong
in de derde beur t met een serie van
240 winnend af te sluiten. De lastigste
partij speelde hij naar zijn eigen zeg-
gen in de halve finale tegen zijn team-
genoot Sam van Etten. Hij moest even
aan het idee wennen. “Het is toch mijn
maatje, we zijn twee weken geleden im-
mers Europees clubkampioen gewor-
den” reageerde hij. Van Etten was niet
helemaal scherp, hij had net twee we-
ken exames achter de rug en moest

donderdag direct uit de examenklas af-
reizen naar België. Hij miste van acquit
en Jong profiteerde daarvan met een se-
rie van 224. Daarmee was de kloof ge-
slagen en lag de weg naar de finale
open. 
Voor aanvang van de eindstrijd won
Jong de toss, maar ging zelf niet van ac-
quit. De Tsjech Baca miste net als Sam
van Etten de openingstoot, waarvan on-
ze landgenoot profiteerde met een ope-
ning van 274.  Het was aan de sympa-
thieke Adam Baca om te antwoorden,
die kwam echter niet verder dan vier.
Ferry Jong deelde meteen de genade-
klap uit en eigende zich het Europees
goud toe. 

In het Belgische Deurne is onze landgenoot Ferry Jong er in geslaagd de
Europese titel libre voor junioren tot 21 jaar te veroveren. Het talent van
Horna uit Hoorn liet in de finale de Tsjech Adam Baca kansloos. Jong
kwam in twee omlopen tot een 300-4 overwinning. 

Het erepodium met  vlnr: Adam Baca, Ferry Jong, Sam van Etten en Andy de Bondt.
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com
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In sportcentrum Ames te Deurne

Niels Feijen winnaar van zeer 
geslaagde Deurne City Classic

Vlnr: Martin Sawicki (org), Moritz Lauwereyns (3), Niels Feijen (1), Joshua Filler
(2), Konrad Piekarski (3) en Aziz Moussati (org). Foto: Stefan Osnabrug/Deurne
City Classic. 

Niels Feijen heeft de tweede editie van de Deurne City Classic op zijn naam
gebracht. Hij is de opvolger van Nick van den Berg. Het 9-ball toernooi
had in sportcentrum Ames te Deurne liefst 192 deelnemers uit binnen- en
buitenland. De wedstrijden werden op 28 pooltafels gespeeld en de orga-
nisatie kan terugzien op een vlekkeloos evenement. 

Niels Feijen, in april Europees kampioen
9-ball geworden, begon op zaterdag
met drie zeges. Op zondag bleven de
beste 64 spelers over en kwam hij liefst
zes keer in actie. Na drie 9-5 overwin-
ningen trof hij in de kw artfinale de En-
gelsman Imran Majid. Ook nu werd de
eindstand 9-5. Bij de beste vier stond de
partij tegen de 19-jarige B elg Moritz
Lauwereyns op het programma. Feijen
nam snel een 5-0 voorsprong en trok met
9-2 aan het langste eind. De pas zestien-

jarige Joshua Filler was zijn opponent in
de finale. De Duitser schakelde vanaf de
laatste 64 het volgende rijtje spelers uit:
Sebastian Beuel 9-6, Marco Teutscher 9-
4, Carlos Cabello 9-3, Wojciech Szewc-
zyk 9-5 en in de halve eindstrijd Konrad
Piekarski 9-5. De supersnelle Joshua Fil-
ler leidde in de finale tegen Feijen met 1-
0 en 2-1 maar was toen op achtervol-
gen aangewezen. Na 5-6 liep Niels
Feijen aansluitend uit naar de wederom
5-9 winst. Daarmee was de hoofdprijs
van € 2.500,00 voor hem. In totaal was
er een prijzenpot van tienduizend euro.
Er verschenen veel internationale top-
spelers aan de start, zoals mede uit
onderstaand lijstje blijkt.

De resultaten van de 
side-events:
Drop-out Challenge: 1. David Alcaide,
2. Tony Drago, 3. Klaudio Kerec en
Raul Martin.
One Pocket: 1. Stephan Cohen, 2. Car-
los Cabello, 3. Benjamin Baier en
Mieszko Fortunski.
Bankpool: 1. Joshua Filler, 2. Nick van
den Berg, 3. Ralf Souquet en Jelle Kijl-
stra .
Straight pool shootout: 1. Joshua Filler.

Bekerfinaledag allround voor teams RPC

Woensel, HOB Weert en Poolplayers 2
winnen in SPC Woensel
Op een stralende
zondagmiddag 25
mei stond het af-
sluitende RPC toer-
nooi, de bekerfin-
aledag allround,
op de planning.
De beste vier ploe-
gen uit elke divisie
kwamen tegen el-
kaar uit om te
strijden om de titel
beste allround
team. Ook de
prijsuitreiking
voor de 8-ball
competitie vond
plaats. De bekers
met de daarbij behorende enveloppe konden afgehaald worden.

De RPC was te gast bij Snooker & Pool-
centrum Woensel te Eindhoven. Er was
een gastvrije ontvangst door Mark en
An. Zij zorgden er de gehele middag
voor dat niemand iets te kor t kwam in
een hapje en een drankje. Ook dankzij
Kim die halverwege de middag af en
aan liep met het bezorgen van een har-
tige snack, de frikadel.
Het toernooi begon om 12:30 uur en ie-
dereen was gedreven. Rond de klok
van 15:30 uur waren de eerste beslis-
singen een feit en konden de teams zich
opmaken voor de finale c.q. troostfina-
le. Om een redelijke eindtijd na te stre-
ven, zodat iedereen ook nog van zijn
zondagavond kon genieten, werd be-
sloten om de finalepartijen wat in te kor-
ten. Totdat de laatste bal in de pocket
lag, bleef het spannend. Het duel tussen
Woensel en Break in One was een ab-
solute kraker. Uiteindelijk, toen alle kruit-
dampen waren opgestegen, ontstond
de onderstaande uitslag.
De RPC wil alle spelers bedanken voor
hun komst, mede door de inzet en be-
trokkenheid is de beker finaledag een
succesvolle happening geworden. Nu
het poolseizoen voorbij is en iedereen

Het eerste team van Woensel won in eigen huis

zich gaat opmaken voor de komende
zomervakantie bereidt de RPC zich al-
weer voor op het komende poolsei-
zoen. Dit betekent dat de inschrijvingen
weer graag tijdig tegemoet gezien wor-
den. Dan wordt er weer een enerveren-
de competitie geprogrammeerd vanaf
september. Namens het RPC bestuur
wensen wij iedereen een prettige zo-
mervakantie toe. Tekst en foto met dank
aan Wim van den Bosch.

1e divisie
Woensel
Break in One
Rack ’n Roll
Oelewappers

2e divisie
HOB Weert
SPAVD
Carousers Blacks
Bojangles Pockethunters

3e divisie
Poolplayers 2
De Prins
De Dieze 2
Nabber

Euro-Tour in Oostenrijk

Brons Nick van den Berg en Niels Feijen

In de halve finale van de Oostenrijk
Open Euro-Tour gingen Nick van den
Berg en Niels Feijen allebei onderuit.
Van den Berg verloor met 2-9 van de
Griek Nikos Ekonomopoulos. Feijen
trok na een 8-7 voorsprong met 8-9 aan
het kortste eind tegen Denis Grabe.
Grabe won de finale met 9-1 van Eko-
nomopoulos, zijn eerste zege in een Eu-
ro-Tour. Nick van den Berg voer t met
een straatlengte voorsprong de Ranking
aan. Runner-up Niels Feijen wordt flink

op de huid gezeten.
Top 10 Ranking Pnt
1. Nick van den Berg 2510
2. Niels Feijen 2195
3. Mateusz Sniegocki 2185
4. Karol Skowerski 2165
5. Tomasz Kaplan 2120
6. Daniele Corrieri 2090
7. Mark Gray 2080
8. Albin Ouschan 2080
9. Phil Burford 2080

10. Konstantin Stepanov 2030

Vlnr: Nikos Ekonomopoulos, Denis Grabe, Niels Feijen en Nick van den Berg.
Foto: EPBF/DM

Van 19-22 juni in Doetinchem

100 nationale titels in 
CEB-GP artistiek in De Veemarkt

Biljartvereniging De Veemarkt in Doetin-
chem heeft de organisatie ver worven
van de 35e Europese Grand Prix biljart
artistiek. Voor deze internationale wed-
strijd hebben 32 biljar ters ingeschre-

ven. Onder hen de heersend wereld-
kampioen Serdar Gümus uit Turkije en
de huidige Europees kampioen de Belg
Eric Daelman. 
De 32 biljarters vertegenwoordigen sa-
men maar liefst 100 nationale titels,
waarvan Xavier Fonellosa (Spanje) en
Thomas Ahrens (Duitsland) er elk 16
voor hun rekening nemen. Jean Rever-
chon (Frankrijk), winnaar van de laatste
CEB-GP in januari 2014 in Marseille en
de verliezend finalist in Doetinchem in
2012, hebben er 15. Ook voor malig
wereld- en Europees kampioen Sander
Jonen is van de partij.
De kwalificatiewedstrijden beginnen op
donderdag 19 juni om 11.00 uur. Het
hoofdtoernooi met de 8 geplaatste spe-
lers en de 8 besten uit de kwalificatie
vangt vrijdag 20 juni aan om 17.00
uur. 
De finale staat geprogrammeerd voor
zondag 22 juni om 14.00 uur . Plaats
van handeling is Billardcafé De V ee-
markt, Veemarkt 4 te Doetinchem.

Jean Reverchon. 
Foto: www.ciba-online.net

Tony Drago
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Micha van Bochem directeur van Casino hi five

Amusementspark Tivoli in Berg en Dal,
het leukste pretpark voor kids

Amusementspark Tivoli en Casino hi five zijn al negentien jaar in handen
van Micha en Sylvia van Bochem (broer en zus). Micha heeft de leiding
over het casino en Sylvia heeft de touwtjes in handen van het leukste pret-
park voor kinderen vanaf 2 jaar. 
Hij biljart al jaren in het topteam van Dibo/The City in Deventer. In de ere-
divisie eindigde het team met hem, Jos Bongers, Martien van der Spoel,
Dave Christiani en Freek Ottenhof op de derde plaats. 

Vanaf het seizoen 2014-2015 speelt
men de thuiswedstrijden in biljar tcen-
trum 't Ottertje te Ottersum. De drie Nij-
megenaren Van Bochem, Bongers en
Van der Spoel biljar ten dan in hun re-
gio. Afhankelijk van de licentie wordt
het eredivisie of eerste divisie. Micha
van Bochem en Jos Bongers zijn ook ac-
tief in de tweede divisie driebanden.
Onder de naam Thekes/Park Tivoli vor-
men zij in Herpen een team met Jurgen
de Ruijter en Daniel Ockers. Micha van
Bochem was één van de deelnemers
aan de Grand Dutch 2014 in Haarlo.
Ook privé gaat het voor de wind want
hij wordt voor de eerste keer vader. 

Amusementspark Tivoli
Dit leuke pretpark voor kinderen van 2
tot circa 10 jaar heeft veel te bieden.
Kom ook spelen, genieten, gillen en ra-
votten in Amusementspark T ivoli, het
prettigste pretpark voor basisschoolkids!
Het park heeft meer dan 25 superleuke
attracties en speeltoestellen waar kinde-
ren niet op uitgekeken raken. Het park
is veilig, kindvriendelijk, overzichtelijk

én betaalbaar zonder al te lange wacht-
tijden. Zo zijn er o.a. een achtbaan,
botsboten, luchtkussen, zweefmolen,
trampolines, botsauto's, draaimolen,
treintjes, buggy's, midgetgolfbaan en
nog veel meer... Regent het? Geen pro-
bleem! Er kan gewoon doorgespeeld
worden in de binnenspeeltuin. Regel-
matig is er leuke animatie in het park.
Het park wordt regelmatig uitgebreid en
nieuw zijn: de zandfabriek, ’ t water-
dorpje, volcano slide en bananenboot-
jes. Amusementspark Tivoli is geopend
van eind maart tot en met eind oktober.
De toegang bedraagt in 2014 € 12,00
euro per persoon maar online boeken
betekent korting. Het park is ook zeer
geschikt voor seizoenkaarten, cadeau-
bonnen, schoolreisjes, 65+ voordeelta-
rief en groepen. Zie voor meer informa-
tie www.parktivoli.nl en ook te volgen
op Facebook en Twitter. Adres is Oude
Kleefsebaan 116 te Berg en Dal (bij Nij-
megen). Telefoon 024-6844444.

Casino hi five
Op hetzelfde adres is Casino hi five ge-

vestigd. Casino hi five is HET casino bij
Nijmegen voor iedereen die op zoek is
naar ontspanning, gezelligheid en ge-
luk. De entree is gratis. In het casino
staan de bezoekers centraal. U betaalt
dan ook geen entree en de hele dag
door wordt u verwend met gratis drank-
jes en hapjes (o.a. gebak, soep, brood-
jes en nog veel meer).
Casino hi five heeft regelmatig acties
waarmee u kans maakt op leuke
(geld)prijzen. U speelt al vanaf € 0,05

en er is ruime keuze aan de gebruike-
lijke speelautomaten. Tevens wordt het
aanbod met regelmaat aangevuld met
de nieuwste automaten. Casino hi five
biedt maar liefst 2 roulettetafels en meer-
dere meerspelers. Het casino heeft een
ruime parkeergelegenheid zodat u met
al uw vrienden en bekenden uw geluk
kunt beproeven. Het casino is elke dag
geopend van 10.00 tot 24.00 uur. Kijk
eens op de site www .casinohifive.nl,
telefoon 024-3505521.

Foto Micha in casino

Foto park

Jordy de Kruijf vrijwel zeker van deelname

Sluiskil maakt zich op voor 
WK driebanden junioren
Met de ruime ervaring in het orga-
niseren van worldcups en het
wereldkampioenschap driebanden
in 2010, is de stichting BEST dit jaar
verantwoordelijk voor de organisa-
tie van het WK driebanden voor ju-
nioren.

Van 18 t/m 21 september strijkt het
internationale driebandenlegioen tot 22
jaar neer in hotel Dallinga te Sluiskil. De
zestien meest getalenteerde jeugdspe-
lers binden daar dan de strijd aan voor
de hoogst haalbare titel in hun discipli-
ne. Afhankelijk van het aantal inschrij-
vingen wordt de plaatsing bepaald. In
principe mag ieder deelnemend land
maar één speler afvaardigen. Europees
kampioen Antonio Montes (Spanje) is
op basis van zijn titel al zeker van deel-
name, evenals de Columbiaan José
Garcia, die vorig jaar de wereldtitel ver-
overde. Voor ons land worden Jordy de
Kruijf als Nederlands kampioen en
Michael Vink ingeschreven. Aangeno-
men mag worden, dat Jordy de Kruijf
als vertegenwoordiger van het organi-
serende land zeker een ticket krijgt aan-

geboden. De eventuele deelname van
Michael Vink is afhankelijk van het aan-
tal landen dat inschrijft. Mocht de huidi-
ge wereldkampioen niet (kunnen) deel-
nemen, dan komt er een wild card be-
schikbaar. De UMB beslist dan, wat er
met die wild card gebeurt.

Jordy de Kruijf. Foto: kozoom.com
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A.E.J. , een gespecialiseerde firma in nieuwbouw en renova eprojecten
voor par culier & KMO.
Wij leveren de nodige vakkennis voor zowel privé-woningen, winkels en
kantoren.

Een greep uit onze dienstverlening:
• Installa e van elektriciteitsvoorzieningen bij nieuwbouw & renova e
• Plaatsen van Gyprocwanden & plafonds
• Moderniseren van bestaande systemen
• Domo ca installa e op maat bij woning en villabouw
• Herstellingen van tradionele elektriciteitssystemen
• Onderhoud tradi onele en moderne elektrische installa es
• Home Automa on / Immo ca
• ICT & Microelectronica

Dringende interven es 24/7

Gsm +32 (0)491/52 84 30 / A.E.J. SERVICELIJN 
24/7 beschikbaar voor alle noodinterven es 

betre ende elektriciteit

A.E.J. bvba
Jansen Marco
Seringenlaan 5
2940 Hoevenen
Gsm +32 (0)491/32 24 36
E-mail info@electriciteitswerken.net
www.electriciteitswerken.net

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

EALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN JANSEN

Wij stellen ons superteam aan u voor

Ons superteam met v.l.n.r.: 
Dick Jaspers, Jerry Hermans, Eddy Merckx, sponsor Marco Jansen, Jean-Paul de Bruijn,
teamleider Jan Kikken en Frédéric Caudron

Seringenlaan 5   2940 Hoevenen   24/7 service nummer (0)032 491/52 84 30

(0)032 313 54 44


