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WK junioren in Sluiskil 
is podium voor talenten
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“Alles voor de biljarter”

Door Frits Bakker

De nieuwe lichting Caudrons, Blom-
dahls, Jaspersen, Merckxen en andere
topspelers met de faam van Sánchez,
Zanetti, Kasidokostas, Choi, Kim en Bury
worden klaargestoomd voor een poging
om de mondiale top te halen.
Het WK in Sluiskil moet een indruk ge-
ven van wat er aan talent op komst is. De
Koreanen hebben in de pas 16-jarige
Myung Woo Cho een grote belofte, die
vorig jaar al op het podium stond van
het WK. De Spanjaard Antonio Montes
greep in Nederland de Europese titel,
maar ook Berkay Karakurt, Adrien Ta-
choire, Yusuke Mori en Andy de Bondt
behoren tot de kanshebbers voor een
nieuwe wereldtitel.
Het Nederlandse biljar ten vaardigt de
kampioen Jordy de Kruijf af en de
Zeeuwse belofte Michael Vink.
Zestien spelers, uit tien verschillende lan-
den, die het WK in Sluiskil spelen, gaan

op zoek naar nieuwe roem en glorie. De
wereld van het driebanden kijkt belang-
stellend mee. Vele toeschouwers zullen li-
ve op Kozoom, maar vooral ook in het
prachtige biljartcentrum van Dallinga in
Sluiskil getuige zijn van deze machts-
strijd.
De Koreaan HaengJik Kim is recordhou-
der met vier overwinningen op het WK
voor junioren. Hij won de toernooien in
Los Alcazares, Spanje (2007), Hoog-
eveen, Nederland (2010), Guatemala
(2011) en San Javier, Spanje (2012).
De Griek Filippos Kasidokostas en de
Spanjaard Javier Palazón wonnen het
toernooi drie keer. De laatste winnaar
was José Juan Garcia uit Colombia, die
in Peloponnessos de titel greep in de fi-
nale tegen Hae Chong Jung.
Haeng Jik Kim was in 2012 de winnaar
met het hoogste gemiddelde: 1.638.  Fi-
lippos Kasidokostas is een mooie tweede
op het palmares met 1.582 in 2002.

Lees verder op pagina 2

Martin van de Water B.V.
Liessel

Tel. 0493-342059

SLUISKIL - Het wereldkampioenschap driebanden voor spelers onder 22,
dat van 18 tot en met 21 september wordt gespeeld in Sluiskil, is het
podium waarop de jonge talenten van deze jaren zich aan de wereld
mogen laten zien. Veel grote spelers uit het huidige tijdperk hebben op dit
WK in het verleden de basis gelegd voor een mooie toekomst.

Streekfavoriet Michael Vink. Foto: Jan Rosmulder
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Vormgeving:

Arbiters actief in De Hazelaar te Rosmalen

Vijf winnaars bij de finale 
Mart van der Heijden Toernooi

Vlnr: Marco Vonk, Adrie van de Laar, Corry van de Laar, Geert van Lith en
Frans Wijnakker. Foto: Henry Thijssen
Van vrijdag 4 juli t/m zondag 6 juli
2014 was het weer een fantastische
happening in de Hazelaar in Rosmalen.
Nadat er van maart t/m mei vele voor-
wedstrijden in het land waren gespeeld
werd de eindstrijd van het nationale Ar-
biters (MvdH) Toernooi met elk 8 deel-
nemers in de 5 spelsoor ten voor de fi-
nalisten weer een feestweekend. Er
werd fel gestreden om de titel maar de
gezelligheid stond, zoals altijd, voorop.
Bij de opening werd nog stilgestaan bij
het nare voorval van vorig jaar, waarbij
een deelnemer onwel werd en dezelfde
dag kwam te overlijden. Op respectvol-
le wijze werd hij herdacht.
Gelukkig ging nu alles op rolletjes en de
uitbaters Marco en Frank zorgden voor
een perfecte ambiance en voortreffelijke
buffetten na het biljar ten. De wedstrij-
den verliepen soepel volgens schema
en waren op tijd klaar om ‘s-avonds
nog van het WK voetbal te kunnen ge-
nieten. Opvallend was dat zowel Corry

van de Laar en echtgenoot Adrie kam-
pioen werden. Ook de winnaars Frans
van Wijnakker en Geert van Lith zijn af-
komstig uit het district Oss dat dus voor
liefst vier kampioenen zorgde. De 40
deelnemers, maar ook de vele arbiters
die er waren om behulpzaam te zijn,
gaven te kennen er volgend jaar we-
derom bij te willen zijn. Massaal in-
schrijven dus om in 2015 weer aan de
voorwedstrijden mee te kunnen doen en
om middels de ranking geplaatst te wor-
den in de finale. Wil je alvast info? Mail
naar boerspeter@kpnmail.nl De trotse
kampioenen na 7 partijen waren:
Naam Spelsoort Pnt Gem
Corry van de Laar Libre 12 1.20
Adrie van de Laar Bandstoten 10 1.11
Frans Wijnakker Driebanden kl. 11 0.349 
Geert van Lith Driebanden gr. 12 0.424 
Marco Vonk Kader 38/2 12 8.38

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
WK driebanden jeugd Sluiskil kozoom.com 18-21 sep
Bandstoten FFB toernooi Soissons kozoom.com 19-21 sep
NK libre groot ereklasse Hattem biljart.tv 19-21 sep
Driebanden Copa Billar Bogota kozoom.com 20-21 sep
Euro-Tour 9-ball Leende kozoom.com 1-4 okt
WK bandstoten Saint Brevin (Fr) kozoom.com 2-5 okt
Worldcup driebanden Guri (Korea) kozoom.com 7-12 okt
Driebanden eredivisie speelronde 6 (Ned) kozoom.com 2 nov
Eurotour 9-ball Men kozoom.com 13-15 nov
NK 47/2 ereklasse Haarlo biljart.tv 14-16 nov

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

Slimme app voor de biljartsport

De Carambole Counter is ontwikkeld
als handige tool voor het Carambole
biljartspel. Bij aanvang kiest men voor
het aantal spelers (1-4) en één van ne-
gen puntensystemen. Van elke deelne-
mer kan de naam worden ingevoerd en
het aantal caramboles dat zij moeten
behalen. Vervolgens kan na elke beur t
de score worden ingevuld en is op de
App direct de actuele stand van de
wedstrijd te zien. Alle puntensystemen
zijn naar eigen wens aan te passen.
Nooit meer onduidelijkheid over wie er
aan de beurt is, want dat is op de app
te lezen. Blijkt dat een foute score is in-
gevoerd, dan is deze eenvoudig te cor-
rigeren. Het grote voordeel is dat de
Carambole Counter alle standen en
wedstrijdpunten direct uitrekent. Tevens
is een apar te puntencalculator toege-
voegd. Een rekenmachine is vanaf nu
dus overbodig. Alle eindresultaten wor-
den automatisch opgeslagen, zodat

men later de spelresultaten kan terug-
zien en vergelijken. De applicatie is in
twee talen beschikbaar en is te downlo-
aden via de Apple App Store en de
Google Play Store. De eerste dertig da-
gen zijn gratis. Na deze proefperiode
kan men voor € 2,69 de app aan-
kopen. Voor wie dat niet wil, komt auto-
matisch de lite-versie van de Carambole
Counter beschikbaar, met beperkte
functionaliteiten (één speler, geen calcu-
lator en geen opslag van data).

5-ball
In de nabije toekomst zal er ook een
5-ball editie van de Carambole Counter
verschijnen.
Of dit in de vor m van een update zal
zijn of een afzonderlijke app is volgens
Jan Mens nog niet bekend. 
Kijk voor meer informatie op
www.carambolecounter.nl of op 
Facebook.com/carambolecounter

Een app waarop je tijdens een biljartwedstrijd de stand bijhoudt en die
continu de gemiddelden en het aantal wedstrijdpunten berekent. Volgens
Jan Mens van M&S Media is het de uitkomst voor iedere amateurbiljarter.
Hij introduceert de Carambole Counter, die voor de prijs van een biertje op
vrijwel elke smartphone te downloaden is.

De slimme app voor de biljartsport
www.carambolecounter.nl

Tot 4 spelers de stand bijhou-
den en direct het gemiddelde 
en de matchpunten in beeld.
Inclusief puntencalculator

Download hem nu!
en probeer hem 30 dagen gratis uit.

WK junioren 
in Sluiskil
Vervolg van de voorpagina

Het toernooi werd één keer eerder in
Nederland georganiseerd: in 2010 in
Hoogeveen, waar HaengJik Kim de
Belg Kenny Miatton versloeg in de fina-
le. Het Nederlandse succes op het WK
kwam vooral van Glenn Hofman, die
twee keer tweede werd achter Javier
Palazón in 2008 (Ukkel) en 2009 (Leu-
ven).

De erelijst vanaf 2001
2001, Gandia, Spanje:
1 Filippos Kasidokostas (Griekenland)
1.280
2 Carlos Crespo (Spanje)
2002, Romans sur Isère, Frankrijk:
1 Filippos Kasidokostas, 1.582
2 Jérémy Bury (Frankrijk)
2003, Eeklo, België
1 Filippos Kasidokostas, 1.325
2 Steven van Acker
2005, Paiporta, Spanje
1 Javier Palazón (Spanje), 1.270
2 Erick Tellez (Costa Rica)
2007, Los Alcazares, Spanje
1 HaengJik Kim (Korea) 0.911
2 Javier Palazón
2008, Ukkel, België
1 Javier Palazón, 1.269
2 Glenn Hofman (Nederland)
2009, Leuven, België
1 Javier Palazón, 1.252
2 Glenn Hofman
2010, Hoogeveen, Nederland
1 HaengJik Kim, 1.231
2 Kenny Miatton (België)
2011, Guatemala
1 HaengJik Kim, 1.211
2    Jun Tae Kim
2012, San Javier, Spanje
1 HaengJik Kim, 1.638
2 Omer Karakurt (Turkije)
2013, Peloponnessos, Griekenland
1 José Juan Garcia (Colombia) 1.287
2 Hae Chong Jung.

WK driebanden junioren

Programma en poule indeling Sluiskil
Vervolg van de voorpagina

Op vrijdag 19 september star ten in
Hotel Dallinga, Nieuwe Kerkstraat 5 te
Sluiskil de poulewedstrijden met ses-
sies om 10.00, 11.30, 13.00, 14.30,
16.00, 17.30, 19.00 en 20.30 uur .
Om half twaalf speelt Jordy de Kruijf
tegen de Spanjaard Antonio Montes.
Michael Vink komt om half drie in ac-
tie en moet het dan opnemen tegen de
Koreaan Jun Tae Kim. 

Zaterdag 20 september volgen poule-
wedstrijden om 10.00, 11.30, 13.00
en 14.30 uur. Om 19.00 en 20.30
uur worden de kwar tfinales afge-
werkt. De halve finales staan voor
zondag 21 september om half twaalf
op het programma, gevolgd door de
finale om 15.00 uur. 

Poule indeling
Poule A
Joao Ferreira Portugal 1.079
Andy De Bondt België 0.850
Carlos Anguita Spanje 0.806
Alexis Rouaud Frankrijk 1.134
Poule B
Antonio Montes Spanje 1.239
Myungwoo Cho Korea 1.358
Jefferson Pena Columbia 0.859
Jordy de Kruijf Nederland 0.650
Poule C
Manuel Lindao Ecuador 1.008
Adrien Tachoire Frankrijk 1.021
Berkay Karakurt Turkije 1.087
Yusuke Mori Japan 1.241
Poule D
Jun Tae Kim Korea 1.190
Victor Montesdeoca Ecuador 0.521
Wesley Van Apers België 0.668
Michael Vink Nederland 0.625
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Het volgende
nummer 

verschijnt
22 oktober

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 15 oktober

Simonis Biljartlakens Landsfinale 
weer kampioenenfestijn
Drie dagen lang was Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein weer het
trefpunt van biljartend Nederland. Van 27 t/m 29 juni werd daar weer de
Simonis Biljartlakens Landsfinale voor teams gehouden. De ruim 500 wed-
strijden werden afgewerkt op 28 tafels, waar dagelijks 56 arbiters voor
een goed verloop borg stonden.

Vlnr: Danny Koevoets, Jos van Dijke, Wim Silvius en Zegert van de Struis

Na de officiële opening op vrijdag wa-
ren het de teams uit de klasse C3, de
Dagcompetitie en de vierde divisie drie-
banden groot, die de strijd aanbonden
voor de nationale titel. 
Zaterdag was het de beurt aan de C1,
B1, B2 en de tweede en derde divisie

driebanden. De A klasse, C2 en de da-
mes kwamen op de slotdag in actie. 

Naast het leger arbiters, was een groot
aantal vrijwilligers actief om het evene-
ment weer tot een succes te maken,
waarin ze zeker zijn geslaagd.

De Ram uit Roosendaal kampioen in de klasse C2

De C2 formatie van De Ram uit Roosen-
daal eindigde als derde in het district
West-Brabant. Door de afmelding van
een team, konden ze toch naar de ge-
westelijke eindstrijd in Sas van Gent,

waar ze kampioen werden en hiermee
hun ticket voor Nieuwegein verdienden.
In het immense sportcomplex Mer-
westein bleken ze wederom aan het
langste eind te trekken.

De Veemarkt ongeslagen kampioen A-klasse

Vlnr: Willem Mijnen, Robin Reintjes, Martin Vermeer, Albert Driessen en 
Frank Raben. Foto: André van Hattum

Het team van De Veemarkt uit Doetin-
chem wist in Nieuwegein beslag te
leggen op de Nederlandse titel in de
A-klasse. Bij het driebanden groot
bleef men alle drie duels ongeslagen.
Tegen tweevoudig titelverdediger Con-
cordia was Robin Reintjes met een ge-
middelde van 0.766 de grote man.
Frank Raben won zijn partij nipt en al-
leen Willem Mijnen ging onderuit, te-
gen Wilco Meusen. De ontmoeting te-
gen Hazefelder leverde eveneens
winst op. Reintjes was succesvol na
een moeizaam treffen met Gieskens.
Albert Driessen bleef ook aan de goe-
de kant van de score. Parkzicht bleek
eveneens niet opgewassen tegen De
Veemarkt. Martin Vermeer en Frank Ra-
ben zorgden voor de zege waardoor
het verlies van Willem Mijnen geen ge-
volgen had. 

Eindstanden
Klasse A
1. De Veemarkt Doetinchem  EO 
2. Hazefelder N. Holland Midden 
3. Concordia Maastricht EO
Klasse B1
1. Baracuda West-Brabant  
2. Maarschalk Het Sticht  
3. H.B.C. Biljartcentrum Zwolle EO
Klasse B2
1. B.V. De Klaampe NO Overijssel  

2. Door Oefening Sterk Delta Zuid West  
3. Willen is Kunnen Noord-Holland Midden
Klasse C1
1. Kerkzicht Oss  
2. Dronrijp Friesland  
3. B.C.A. Twente
Klasse C2
1. De Ram West Brabant 
2. De Driesprong NO Overijssel 
3. D'Olde Molle Neede Berkel en Slinge
Klasse C3
1. D.W.S Nijmegen   
2. B.C. Van Koevern NO Overijssel 
3. Wormeveerse BV Zaanstreek Waterland
Damesbeker
1. District Vlietlanden Vlietlanden 
2. Los Band Maastricht EO 
3. De Harmonie Groningen-Drenthe
Dagcompetitie
1. B.V. O.B.V. Groningen Drenthe  
2. Recreantenclub Terborg Doetinchem EO
3. O.B.V. Middelburg Delta Zuid West
Tweede divisie driebanden
1. Hultermans Inst. Bedr.    
2. BV Sprundel 1/Q-lite
Derde divisie driebanden
1. BC Stokkers        
2. BCO/Puzzlingworld.nl        
3. Teletronica
Vierde divisie driebanden
1. TOVV.NL 6        
2. B.C. Capelle 2        
3. Vissenberg Sierteelt

Veel publiek en strijd in Afferden

Duits achttal winnaar Coupe van Beem 

Het Nederlands team. Foto: Dirk Acx, www.billiardsphoto.com

Het Duitse jeugdteam heeft met succes een gooi gedaan naar de eindzege
in de Coupe van Beem. Het toernooi tussen drie landen werd in het Lim-
burgse Afferden gespeeld. Na een spannend een sfeervol evenement ein-
digde titelverdediger België als tweede en gastheer Nederland sloot de rij.
Nederland won vanaf 2009 liefst vier keer op rij.

De vraag wie de Coupe van Beem zou
gaan opeisen werd pas in de slotfase
beslist.  Duitsland had met Simon Blon-
deel en Annika Schramm twee spelers
met de maximale acht punten en in Lu-
cas Blondeel een deelnemer met zes
punten. Dat bleek bepalend voor het
eindresultaat. De Belg Nino Coeckel-
berghs behaalde eveneens de volle
buit. Nederland verloor in de slotpartij-

en ook nog de tweede positie aan Bel-
gië. Elk land speelde twee ronden tegen
de andere landen. Na de eerste sessie
was Duitsland al koploper met drie pun-
ten. Nederland behaalde twee remises
en België sloot toen met één punt de rij.
In de tweede ronde deelden de Duitsers
met de Belgen. Nederland ging nipt met
7-9 onderuit tegen onze zuiderburen.
Tegen de Duitsers kwam het thuisland
tot eenzelfde resultaat. Het gevolg was
Duitsland zes punten, België vier punten
en Nederland twee punten. 
De Nederlander Jordy Jong behaalde
met 36.66 het beste gemiddelde. Hij
bleef ongeslagen met zeven punten na
vier duels. Tevens scoorde Jong al op
vrijdag met 261 caramboles de hoog-
ste serie. Jordy Jong was eerste man bij
Nederland. Ook in actie kwamen: Dai-
sy Werdekker, Daan Glissenaar, Jeffrey
van Heesch, Lars van de Mortel, Nordin
van Gogh, Nick Dudink, Jesse Postmus
en Naomi Struijk. De twee laatstge-
noemden verdeelden hun par tijen. De
organiserende vereniging ABC ’t Töpke
leverde liefst drie deelnemers. 

PK dagcompetitie 
driebanden en bandstoten

Nationale finales in
Huizen en Noordwijk
In Huizen was de Huizer BV de Bun ver-
antwoordelijk voor de organisatie van
de persoonlijke kampioenschappen
driebanden in de 1e, 2e en 3e klasse.
De titels gingen daar naar Theo Rutjes,
Martin ten Hove en Johan Bomhof. 

Eindstanden
1e klasse driebanden
• Theo Rutjes RBC Doetinchem e.o.
• Jan Aay Ouderen BV
• Mark Geboers BV Leusden
• Hans Capel De Plas
2e klasse driebanden
• Martin ten Hove Recr. Zwolle e.o
• Frans v.d. Hoof Ommoord
• Peter v/d Beemt Ouderen BV Randstad
• P. Brull Gooi en Vechtstr.
3e klasse driebanden
• Johan Bomhof Stedendriehoek
• Frans van Esch ’t Ivoor
• Jan Stam De Plas
• Frans Boot Concordia
De commissie Recreanten Biljart Bollen-
streek organiseerde in Noordwijk de fi-
nale in de 1e t/m de 3e klasse band-
stoten. Daar waren de eerste plaatsen
voor Gijs Vrolijk, Piet Dijk en Hugo ten
Holter.

Einstanden
1e klasse bandstoten
1. Gijs Vrolijk Jacobswoude
2. Fred Vriezema RBC Doetinchem e.o.
3. Bart Kablau TOG Concordia
4. Jan Aay Ouderen BV
2e klasse bandstoten
1. Piet van Dijk Recr. Zwolle e.o
2. Gert Blaas Gooi en Vechtstr.
3. Theo Reintjes RBC Doetinchem e.o.
4. Jos Molenaar BV Trefcentrum
3e klasse bandstoten
1. Hugo ten Holter Recr. Stedendriehoek
2. Bart Derksen RBC Doetinchem e.o.
3. Jan Lambrechts Ommoord
4. Ap Roosendaal Gooi en Vechtstr.

http://www.billiardsphoto.com
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Voor de serieuze biljarters

Digitaal scorebord 
voor Carambole en 5 BALL

Met de introductie van 5 BALL door de KNBB, was er nog geen geschikt
elektronisch scorebord. De meeste traditionele elektronische scoreborden
kunnen niet terug naar nul tellen. Dit nieuwe spelsoort is vooral bedoeld
om ook jongeren voor de biljar tsport te interesseren en daar horen na-
tuurlijk geen houten draaischijfjes bij. 
Biljartcomputer BV heeft hierop inge-
speeld en zij zijn met een compleet ver-
nieuwd digitaal scorebord op de markt
gekomen. Het systeem is geschikt voor
alle carambole spelsoorten: libre, band-
stoten, driebanden, kader en het nieu-
we 5 BALL. 
Zowel hard- als de software is volledig
vernieuwd en daardoor kunnen z ij dit
scorebord tegen een zeer concurreren-
de prijs op de markt brengen. V oor
€ 359, - inclusief BTW leveren zij de be-
sturing met afstandsbediening en beno-
digdheden. Het systeem wordt op zeer
eenvoudige wijze aangesloten op een
TV, monitor of beamer met een HDMI in-
gang. In vele biljartgelegenheden is dit
al aanwezig.

Wat is er te zien
De traditionele scoreborden geven al-
leen de scores en het aantal beur ten
weer. Dit scorebord geeft daar naast
ook nog de namen van beide spelers,
het gemiddelde, de hoogste serie, hoe-
veel de voorsprong of achterstand is,
wie met welke bal speelt, het te maken
aantal, het percentage dat al gescoord
is, spelsoort en wie aan de beurt is. Bo-
vendien komt er een waarschuwing bij
“en nog 5”, en is het mogelijk op tijd te
spelen (shottime).
Bij 5 BALL zien we daarnaast ook hoe-
veel series ieder gescoord heeft, het
puntenaantal waarmee gestart is, wie
de serie begonnen is, om hoeveel series
gespeeld wordt (best of ..) en wordt be-
waakt of de score geldig is.

Tot slot kan een overzicht getoond wor-
den, waarop alle scores per beur t te
zien zijn (tel-lijst), alle series die de spe-
lers gemaakt hebben, de speeltijd en de
speelsnelheid.

Vaste spelers
De te maken aantallen van maximaal
1000 vaste spelers worden opgeslagen
en zijn voor elke nieuwe partij beschik-
baar, zodat het scorebord meteen de
juiste informatie geeft. Daarnaast wor-
den de laatste 1000 par tijen opgesla-
gen en kan men achteraf de gespeelde
partijen evalueren. Zo is te zien hoe het
gemiddelde van de vaste spelers zich
ontwikkelt.

Voor wie bedoelt
• Allereerst is het bedoeld voor de Spe-

lers: zij zien direct hoeveel ze voor of
achter staan en of zij goed of slecht
spelen t.o.v. hun eigen gemiddelde.

• De toeschouwers: zij zien in één oog-
opslag wie aan de beurt is, wie welke
bal speelt, de namen van de spelers
en natuurlijk ook hoe ze ervoor staan.

• De scheidsrechter: wanneer de schrij-
ver elke carambole direct verwerkt telt
hij met de scheidsrechter mee. Als de
scheidsrechter twijfels heeft over de
score kan hij dit via het scorebord
controleren. Daarnaast krijgt hij een
waarschuwing bij “en nog 5”.

• De schrijver: hij hoeft alleen maar de
score in te geven en het scorebord
doet de rest.

Bediening
Alles is zeer eenvoudig in minder dan 2
minuten aan te sluiten. De draadloze af-
standsbediening is voor jong en oud ge-
makkelijk en logisch te bedienen. V ol-
gens een van de gebruikers: “Wie een
televisie kan bedienen, kan ook dit sco-
rebord bedienen”.

Alle informatie inclusief een uitgebreide
specificatie vindt u op 
www.biljartcomputer.nl.

Op 12 oktober voorronde in De Liefhebber

Voorronden NK voor teams met
VG-spelers 2014 in volle gang

In Veldhoven zijn in de eerste helft van
het jaar al drie voorronden gespeeld
door dertien teams. Al geplaatst zijn:
De Blokhut uit Groesbeek, Goed Ge-
plaatst 2 uit Duizel, Cello uit Vught,
Kempenhaeghe uit Heeze, Goed Ge-
plaatst 1 uit Duizel en Providentia uit
Heeze. Nederlands kampioen 2013,
De Klup uit Apeldoorn, heeft zich auto-
matisch gekwalificeerd.
Op zondag 12 oktober wordt er ge-
speeld om de laatste drie plaatsen voor
het NK. Dit zal zijn in een voor deze

doelgroep nieuwe locatie, namelijk bil-
jartcentrum De Liefhebber. Deelnemen-
de teams zijn: Het Groene Laken uit
Haarlem, De Reiger uit Heerhugowaard
met drie teams, 1 En nog 5 uit Oegst-
geest met eveneens drie teams. Voor be-
langstellenden: de wedstrijden begin-
nen om 10.30 uur in biljartcentrum De
Liefhebber, Oudewal 25, 1749 CA
Warmenhuizen. De nationale finale
wordt gespeeld op 21 en 22 december
in Congrescentrum Koningshof te Veld-
hoven.

Cello uit Vught

Moegestreden, maar omringd door liefde

In Memoriam Jos van Osch
Jos werd geboren te ’s Hertogenbosch. De strijd
tegen zijn ziekte heeft hij helaas niet mogen win-
nen, hij overleed te Rosmalen in de leeftijd van
74 jaar. Een sociaal man die genoot van gezel-
ligheid onder de mensen, ruzie of onenigheid
daar moest Jos niks van hebben! In zijn café was
hij vroeger een goed kastelein die echt meeleef-
de met zijn klanten aan de bar . Het leek of de
halve stad hem kende, altijd was er een praatje
onderweg als hij mensen tegen kwam. Een hard
werkend man en echtgenoot, die zijn liefdesleven
met zijn Greet met goud bekroond zag. Een aller-
liefste vader en beste maatje voor zijn dochter en
er was een goede band met zijn schoonzoon. Trotse opa van kleinzoon Luc, wat
ondernamen ze veel! Jos zijn grootste hobby was biljarten, waar hij al als kind
mee begon. Hij nam regelmatig deel aan (landelijke) toernooien en speelde tot
voor kort in de tweede divisie driebanden bij de Hazelaar in Rosmalen. Voor Jos
was het pas echt goed bij het biljartspel als hij kon winnen. Jos was wel een
beetje een pechvogel, maakte allerlei dingen mee, die dan gelukkig nog net
goed eindigde. “Liefde is sterker dan de dood, mooie herinneringen zullen Jos
voor altijd levend houden, immers –een geliefd mens gaat niet dood”. 
Dank voor alle mooie dingen Jos!

Libre groot ereklasse 19-21 september

Nederlands kampioenschap in Hattem
Het eerste NK ereklasse van het seizoen
2014-2015 vindt van 19 tot en met 21
september plaats bij vereniging DOS.
In de Triangel aan Veenburgerweg 15
te Hattem komen tien spelers aan de
start. Op vrijdag 19 september wordt er
om 11.00 uur begonnen en dat aan-
vangstijdstip geldt ook voor de twee an-
dere dagen. Moyennegrenzen 75.00
en hoger met een partijlengte van vier-
honderd caramboles. Zes deelnemers
zijn al ingedeeld in twee poules. De
overige vier worden middels loting toe-
gevoegd aan de poules. 
Poule A Vereniging
1. Raymund Swertz De Veemarkt
2. Demi Pattiruhu De Ram
3. René Tull BIOS
Poule B
1. Gert-Jan Veldhuizen Gelre

2. Sam van Etten Horna
3. Micha van Bochem Kaketoe '80
Nog toegevoegd worden: 
Martijn Egbers, Germ Bot, Roij van
Raaij en René Luijsterburg. 

Driebanden 3e klasse district Oss

Mario van der Sanden
succesvol
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Mario van der Sanden Jong Geleerd 12 0.420 4
2. Peer Brouwers D’n Brouwer 10 0.373 4
3. Bert van Berkum BBB 9 0.369 4
4. Leo Gevers Germenzeel 9 0.359 5
5. Jeannette Habraken BC Zeeland 6 0.301 7
6. Frans Wijnakker KOT 4 0.319 3
7. Peter Weijenhoven Germenzeel 4 0.279 4
8. Paul Theijssen BC Uden 2 0.263 3

http://www.biljartcomputer.nl
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Den Bosch en Nijmegen

Zes nieuwe districtsarbiters

Na de succesvolle cursussen voor club-
arbiter stond op donderdag 8 mei de
eerste les gepland voor een nieuwe cur-
sus districtsarbiter. Van de negen kandi-
daten die in februari en april geslaagd
waren voor clubarbiter hadden er ze-
ven besloten om door te gaan met de
cursus districtsarbiter. Eén kandidaat
kwam echter helaas niet opdagen. Het
betrof vijf deelnemers uit district 's-Her-
togenbosch en één uit district Nijme-
gen. Op zaterdag 21 juni heeft Jac van
de Ven het examen afgenomen. Na het

theoriegedeelte konden alle zes deelne-
mers doorgaan voor het praktijkexa-
men. Na afloop bleken de zes kandida-
ten geslaagd en kregen het cer tificaat
met bijbehorende batch van districtsar-
biter uitgereikt. Een mooie prestatie en
een felicitatie voor alle deelnemers is
hierbij dan ook op zijn plaats. 
De dank gaat uit naar vereniging NAL
uit Heeswijk-Dinther voor het beschik-
baar stellen van de locatie. Ook de
voorspelers heel hartelijk bedankt voor
de medewerking.

Vlnr op de voorste rij de geslaagden: Ad Smits, Theo van Beekveld, Gert-Jan
van de Ven (Nijmegen), Ria van de Ven-Luijten, Wim Vervenne en Hans van der
Heijden.
Op de tweede rij vlnr: Marijn Schellekens, Marcel van Berkel (voorspelers drie-
banden), Harm van de Laar en Leo van Hastenberg (voorspelers kader). 
Op de achterste rij: Johan Beaard (docent). Foto: Rianne van Beekveld

In café-biljartzaal Van Tienen in Tegelen

Arbiterstoernooi 2014 district 
Venlo prooi voor Jan van Geffen
Na een jaar pauze i.v.m. te weinig ani-
mo hebben Sandra en John van café-bil-
jartzaal van Tienen in Tegelen de draad
opgepakt en op 12 en 13 juli weer het
arbiterstoernooi georganiseerd. De toer-
nooileiding was in handen van Paul
Beckers. Ditmaal hebben ze niet alleen
de actieve maar ook oud arbiters uitge-
nodigd om aan het toernooi deel te ne-
men.
Helaas was de animo niet al te groot en
waren er maar 9 deelnemers (5 actieve
en 4 oud arbiters). De spelers werden
verdeeld in twee poules waarin ieder-
een vier wedstrijden speelde. Daar na
werd de stand per poule opgemaakt, in
poule 1 (vijf deelnemers) werden Paul
Beckers en Jan Brueren respectievelijk
eerste en tweede. In poule 2 eindigde
Jan van Geffen bovenaan en hij werd
gevolgd door Sjra Jacobs. Deze vier fi-
nalisten speelden een kruisfinale waar-
na de verliezers Jan Brueren en Sjra Ja-
cobs streden om de derde plaats, die
een prooi werd voor Jacobs. De win-
naars van de kruisfinales Jan van Gef-
fen en Paul Beckers speelden om de eer-
ste plaats en na een spannende strijd
werd deze wedstrijd gewonnen door
Jan van Geffen. Hij werd gehuldigd als
kampioen van het arbiterstoer nooi
2014 van district Venlo e.o.  
Ondanks de bescheiden deelname was
het toch weer een gezellig toer nooi
waar gestreden werd om iedere caram-
bole, maar waarin de gezelligheid toch
de boventoon voerde. Sandra en John
hebben al beloofd om dit toernooi jaar-

lijks weer te gaan organiseren en hopen
dat er het volgend seizoen toch meer
deelnemers zullen zijn. Tekst en foto met
dank aan Huub Zwambag.
Naam
1. Jan van Geffen
2. Paul Beckers
3. Sjra Jacobs
4. Jan Brueren
5. Huub Zwambag
6. René Peters
7. Thijs Peulen
8. Louis Burhenne
9. Margriet Peulen

Winnaar Jan van Geffen uit Deurne

Kampioenschap van Oss bandstoten 

Bert van der Horst Coupe bij 
't Fabeltje prooi voor Jan Verhaaren 

Jan Verhaaren. 
Archieffoto Henry Thijssen

In café-zaal 't Fabeltje te Oss werd de fi-
nale van de Ber t van der Horst Coupe
gehouden. Met acht deelnemers bleef
het spannend tot de finalepartij. Deze
ging tussen Guus Reijs en Jan V erhaa-

ren. De winnaar kon zich gelijk laten uit-
roepen tot kampioen. Reijs miste op het
einde van de partij slechts drie caram-
boles van de vijfenvijftig en hierdoor
ging Verhaaren met de winst aan de
haal. Omdat Guus Reijs verloor klom
Piet de Jongh een plaatsje door een
sterk slotduel tegen Ber t van Hoorn. In
slechts zestien beurten verzamelde De
Jongh zijn honderd caramboles. Dit
bleek niet de beste wedstrijd van Piet de
Jongh want die was eerder al na slechts
veertien pogingen uit met een partijmo-
yenne van 7.14. Toen speelde hij ook
een hele mooie serie van 51 bij elkaar.
Het kampioenschap, dat de naam Kam-
pioenschap van Oss bandstoten, mag
dragen was wederom zeer geslaagd. 
Naam Tmc Pnt Gem HS
1. Jan Verhaaren 30 12 0.94 7 
2. Piet de Jongh 100 11 4.27 51 
3. Guus Reijs 55 10 1.92 15 
4. Louis Erich 40 9 1.42 11
5. Harrie van Bommel 55 6 1.48 15 
6. Bert van Hoorn 55 4 1.41 13 
7. Peter van Orsouw 40 4 0.94 8 
8. Kevin van Schaijk  40 0 0.96 10 

Toernooi in De Veemarkt te Doetinchem

Pauline Gerritsen snoept 
Corry van de Laar damestitel af 

Uiteindelijk 16 dames uit het hele land
meldden zich met keu in de lokaliteit van
familie Sloots, waaronder 2 die nog niet
eerder hadden gebiljart. Na loting wer-
den op zaterdag in vier groepen op vier
tafels de poulewedstrijden afgewikkeld.
Acht gingen over naar het hoofdtoer-
nooi op zondag en acht naar het 'twee-
de hoofdtoernooi', beide in een knock-
outsysteem. Bij de eerste acht waren een
paar echte toernooispelers, en die
maakten die kwalificatie meer dan
waar. In de kleine finale ging Ada Ger-
ritsen als een speer van start, waar Janet
Kwast laat op gang kwam. Te laat. Het
'snoepje van het toernooi' werd Ada's

dochter Pauline Ger-
ritsen. Zij weet zich
steeds op te peppen
op het moment dat
dat nodig is. Bleef
Corry van de Laar
met een serie van
acht in beurt 27 twee
punten verwijderd
van de toernooiover-
winning, in dezelfde
beurt maakte Pauline
Gerritsen met acht
uit. De dames voch-
ten sportieve partijen
uit, sommigen op
kousenvoeten om zo
nog wat verkoeling
te krijgen, om daar-
na snel naar het ter-
ras te vluchten voor
een glaasje, een
praatje, een lied, een
mop of het uitwi sse-
len van e -mailadres-
sen. En zo werd i n
Doetinchem de basis
gelegd voor meer en
nieuwe invitatietoer-
nooien voor dames.

Naam en car. Plaats Pnt Gem HS
1. Pauline Gerritsen (72) Almelo 12 2.29 15
2. Corry van de Laar (41) Boekel 8 1.22 9
3. Ada Gerritsen (38) Almelo 12 1.20 8
4. Janet Kwast (72) Harlingen 8 2.30 16
5. Pauline Groen (27) Dedemsvaart 12 0.78 9
6. Jolanda Looman (64) Doetinchem 8 1.69 11
7. Carla Diek (41) Dedemsvaart 10 1.21 10
8. Berrie Hamer (26) Duiven 4 0.70 6
9. Ingrid Ruitenbeek (41) Deventer 6 0.94 9
10. Anneke Groenewoud (76) Lelystad 6 1.71 12
11. Diny Siebelink (44) Doetinchem 6 1.08 8
12. Monique de Bie (23) Duiven 6 0.59 5
13. Els van Tol (56) Nieuw-Vennep 6 1.45 12
14. Margo van Hemert (17) Almelo 2 0.30 3
15. Jolanda v.d. Boogaard (24) Almelo 4 0.58 5
16. Rolinka Löwenthal (15) Ulft 2 0.29 3 

Voor biljartende dames die in het tweede weekend
van augustus niet op vakantie waren, had BV De Vee-
markt een invitatietoernooi op touw gezet. Contacten
blijken onontbeerlijk bij het verkrijgen van potentiële
deelnemers, en Facebook had daar een voorname rol
in. Pauline Gerritsen uit Almelo won de eerste editie. 

Vlnr: Corry van de Laar, Pauline Gerritsen en 
Ada Gerritsen

Maassingel toernooi bandstoten 2014

Jos Keller triomfeert 
bij JBGB in Den Bosch
Na 240 wedstrijden in drie maanden is
er een eind gekomen aan het zevende
Maassingel toernooi in de spelsoor t
bandstoten. De winnaar van dit jaar is
Jos Keller van vereniging Zuid, als twee-
de eindigde Tijn Schellekens van DOS.
De derde plaats was voor Toon van der
Aa van Oda Boys.
De hoogste serie ging naar Frans van
den Broek van NGTR met 20 carambo-
les. Het hoogste par tijmoyenne bleek
met 1.71 eveneens voor Van den Broek.
Het was een spor tief en gezellig toer-
nooi dus volgend jaar het 8e Maassin-
gel toernooi in biljartcentrum JBGB te
Den Bosch. Foto: Boy de Groot
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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

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

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!

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

Restaurant De Matshoek
Café-Zaal
Eigenaar: M. Kepser

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.

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.

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

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

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

mailto:biljart@roetienen.nl
http://www.bctegelen.wordpress.com
mailto:biljartcentrumjbgb@telfort.nl
http://www.thekes.nl
mailto:matshoek@home.nl
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.eurobiljarts.nl
mailto:bert@eurobiljarts.eu
http://www.debrug-heeze.nl
mailto:info@debrug-heeze.nl
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Het Rooise Kermistoernooi driebanden

Toon van den Broek kampioen 
in Het Wapen van Eerschot

Vlnr: Toon van den Broek (1), Piet Smits (2), Jac Janssen (3) en Ferry van Dommelen
(4). Foto: Willy Smetsers, Het Wapen van Eerschot

Toon van den Broek heeft het Rooise Kermistoernooi driebanden op zijn
naam gebracht. Hij bleef op de slotdag de er varen toernooispelers en
voormalige winaars Piet Smits en Jac Janssen voor. Ferry van Dommelen
kwam in Het Wapen van Eerschot te Sint-Oedenrode ook prima voor de
dag. 

Tijdens de finaledag werd er begonnen
met drie poules van vi er spelers. D e
groepswinnaars en de  beste numme r
twee plaatsen zich voor de ha lve eind-
strijd. Hierin werd de kortste partij van
het gehele toernooi gespeeld. Die kwam
op naam van Toon van den Broek. Hij
verzamelde tegen Ferry van Dommelen
na slechts acht beurten zijn twaalf ca-
ramboles. Met een moyenne van 1.500
liefst 313% ten opzic hte van zij n ge-
middelde. In de andere halve finale trof-
fen Piet Smits en Jac  Janssen elkaa r.
Smits was kampioen in 2012 en Janssen
in 2013. Met 20-14 (24) trok Piet Smits
aan het langste eind. Wat Janssen eer-
der niet lukte, kwam er in de strijd om de
derde plaats dubbel en dwars uit. Hij

verzamelde zijn 22 treffers al na veer-
tien pogingen. Ferry van Dommelen ein-
digde daardoor op een alleszins eervol-
le vierde positie. In de finale had Toon
van den Broek twaalf caramboles te
gaan en Piet Smits stond voor de op-
dracht van twintig punten. Na 23 beur-
ten was er met 7-14 nog van alles mo-
gelijk. Aansluitend toverde Van den
Broek echter een slotserie van vijf uit de
hoge hoed en bereikte daarmee als eer-
ste de finish. Smit s produceerde in de
nastoot nog twee caramboles en bleef
daardoor op vier treffe rs van de eind-
streep steken. De hoogste serie kwam op
naam van uitbater Willy Smetsers. Hij
maakte in de tweede ronde tegen Ad
Verkuijlen een reeks van elf.

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 dinsdag om de 14 dagen,
op woensdag vanaf 19.00 uur, 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

Artistiek bij Van Tienen in Tegelen

René Dericks succesvol 
bij Ralf Laakmann Memorial
In het weekend van 23 en 24 augustus
werd het Ralf Laakmann Memorial ar-
tistiektoernooi georganiseerd bij café-
biljartzaal Van Tienen in Tegelen. Zoals
vroeger, werden de 68 figuren met
ivoor gespeeld. Er hadden zich 18 spe-
lers opgegeven wat een prachtig aantal
is en 4 arbiters. Succes was verzekerd,
zeker als je de deelnemerslijst zag met
o.a. Sander Jonen (2x wereldkampioen
1x Europees kampioen) en René De-
ricks, Fred Groen, Johnny van Mil etc.
De spelers waren aan elkaar gekoppeld
naar sterkte maar het ging om de indi-
viduele prestatie. Er werd goed ge-
scoord en de gezelligheid vierde hoog-
tij. Op zondag kwamen de matadoren,
een beetje slaperig nog, om 11.00 uur
weer aan tafel en om 16.00 uur gingen
de finales van star t. Sander Jonen en
René Dericks lieten zich van hun beste
kant zien en dat leverde een spannende
strijd op die uiteindelijk door Dericks
werd gewonnen met één punt verschil
op Jonen. René Dericks eindigde samen
met Fred Groen ook als eerste in de
eindstand van de koppels.
De sfeer, de spelers, het publiek, de lo-
catie, de tombola en op zaterdag de
goochelaar bepalen uiteindelijk het suc-
ces van dit evenement en we zien el-
kaar volgend jaar graag weer terug in

Tegelen. Tekst Cock Ooms. Eindstand.
1. René Dericks 283, 2. Sander Jonen
282, 3. Jean-Marie Limbourg 275, 4.
Johnny van Mil 264, 5. Fred Groen
251, 6. Mark Janssen 232, 7. Roger
Everaert 231, 8. Cock Ooms 229, 9.
Benny Smits 228, 10. Rober t van Vee-
nendaal 225, 11. Jan Jansen 210, 12.
Randy Loenen 194, 13. Pierre Scheers
166, 14. Wilfrie Vermeer 152, 15.
John Titselaar 115, 16. Rob Mans 113,
17. André Renkens 105, 18. W illem
Schreuder 82.

René Dericks

Kader 57/2 in Doetinchem

Veemarktbokaal 2014 
prooi voor Martijn Egbers
In Doetinchem is
weer het jaarlijkse in-
vitatietoernooi 57/2
gespeeld bij vereni-
ging De V eemarkt.
Op zaterdag 23 en
zondag 24 augustus
heeft men  kunnen ge-
nieten van topbiljar-
ten op de kleine tafel.
Naast gevestigde
waarden zoals Ray-
mund Swertz (350
car), Michel van Silf-
hout (350 car), Heinz
Schmale (190 car),
Willem Siebelink
(170 car) en Mar tijn
Egbers (300 car) wa-
ren ook Eric Dericks
(270 car), Cor van
de Groep (170 car)
en Hans Klok (300
car) uitgenodigd. Voor Klok was het
weer zijn eerste optreden na jaren van
inactiviteit op de biljar ttafel. Deson-
danks presteerde Hans Klok het toch
weer om 300 caramboles in één beurt
uit te spelen. Spijtig genoeg moest hij
op zondag afhaken zodat hij zijn partij
in de kruisfinales tegen Raymund
Swertz niet kon spelen. In de finale was
het de junior van het stel Martijn Egbers
die tegen poulewinnaar Michel van Silf-
hout de beker wist te veroveren door in
twee beurten te winnen met een hoogste

serie van 296. De andere poulewin-
naar Heinz Schmale moet het afleggen
tegen Cor van de Groep die op ge-
middelde de derde plaats veroverde. 
Naam
1. Martijn Egbers
2. Michel van Silfhout
3. Cor van de Groep
4. Heinz Schmale
5. Hans Klok
6. Raymund Swertz
7. Eric Dericks
8. Willem Siebelink

Winnaar Martijn Egbers. Foto: Ton Smilde

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

District Kempenland 26-28 september

Finale driebanden in Hapert
De districtsfinale Kempenland in de der-
de klasse driebanden wordt van 26 tot
en met 28 september gehouden bij 't
Huukske aan Kerkstraat 76 te Hapert.
Moyennes van 0.250 tot 0.400 en par-
tijlengte twintig caramboles. Aanvang
standaard op vrijdag om 19.00 uur en
zaterdag/zondag om 11.00, tenzij de
wedstrijdleider anders beslist.  
Naam Vereniging Gem
1. Remco van de Rijdt D’n Ekker 0.421
2. Maarten van Gompel De Koster 0.412
3. Roy Vrolings De Kraanvogel 0.394
4. Harrie van Wanrooy DAB 0.388

5. Wim Bartholomeus De Poedels 0.384
6. Maikel Dijkmans De Hangijzers 0.378
7. Toon van Dommelen Combi '95 0.363
8. Jan de Wijs La Carambole ’54 0.355
Res. 1. Peter Gruijters Karper '83 0.358
Res. 2. Rinus Vorstenbosch De Kraanvogel 0.301

Nat. voorw. libre groot 1e klasse

Op 26 en 27 september
in Boxtel
In de nieuwe locatie van vereniging
't Ivoor aan De Voetboog 14a te Boxtel
wordt een nationale voorronde libre
groot eerste klasse georganiseerd.
Speeldagen zijn 26 en 27 september. 
Naam Vereniging
1. Marco van Dopperen Padoc
2. Frans van Hoeij De Ram
3. Jordy Kanters De Hazelaar
4. Paul van de Wouw De Hazelaar

http://www.bcdemolen.nl
mailto:info@bcdemolen.nl
mailto:dehazelaar@ziggo.nl
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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

*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

Houtse Kampioenschappen 2014

Frans Donkers en Christian Steenbakkers
succesvol bij De Karper
Zoals ieder jaar zijn door biljartvereni-
ging Karper '83 wederom de Houtse
Kampioenschappen georganiseerd in
café De Karper te Mierlo-Hout. De voor-
ronden werden wederom in de maand
mei gespeeld. V ier biljarters konden
zich plaatsen voor de finales die op 20
en 21 juni op het programma stonden.

Spelsoort libre
Bij het libre wisten Frans Donkers, Erwin
Kouwenberg, Michel Boetzkes en Mary
van Berne zich te plaatsen. Meteen al
op de eerste finaleavond maakte nieuw-
komer Donkers duidelijk dat hij wel de-
gelijk titelaspiraties had. Door al zijn
partijen om te zetten in winst was het
voor de rest van het deelnemersveld al-
leen nog de vraag wie er de nummers
twee, drie en vier gingen worden. Van
Berne, wist met één winstpartij meer,
Boetzkes nog voor te blijven en zo de
tweede plaats veilig te stellen. Kouwen-
berg kon dit jaar geen vuist maken op
het groene laken en werd vierde.
Naam Pnt Gem
1. Frans Donkers 6 3.12
2. Mary van Berne 4 1.64
3. Michel Boetzkes 2 1.82
4. Erwin Kouwenberg 0 0.96

Spelsoort driebanden
Bij het driebanden waren het Lex van

Veldhoven, Harry Vogels, Toon Klokgie-
ter en Christian Steenbakkers die zich
plaatsten voor de finale. Al op vrijdag-
avond werd de eerste partij ook meteen
de spannendste van het toer nooi. Het
was Steenbakkers die met één caram-
bole verschil wist te winnen van Vogels.
Later bleek dat die ene treffer beslissend
zou zijn voor de einduitslag. Aangezien
Harry Vogels zijn andere duels om wist
te zetten in winst, moest Christian Steen-
bakkers in zijn laatste partij tegen Klok-
gieter vol aan de bak. In een prachtige
wedstrijd, waarin Toon Klokgieter finaal
werd weg gespeeld, liet Christian Steen-
bakkers zien dat hij dit jaar het kampi-
oenschap op een waardige manier
over kon nemen van drievoudig win-
naar René van Bokhoven.
Naam Pnt Gem
1. Christian Steenbakkers 6 0.982
2. Harry Vogels 4 0.546
3. Toon Klokgieter 2 0.424
4. Lex van Veldhoven 0 0.363
Wederom kan vereniging Karper '83
terug zien op een mooi, gezellig en
vooral spannend toer nooi waar de
sportiviteit zoals ieder jaar de eigenlijke
winnaar was. Met dank aan alle deel-
nemers en mogelijk tot volgend jaar als
het evenement voor de tiende keer ge-
organiseerd zal worden. Tekst met dank
aan Harry Vogels.

Eurotour in Slovenië

Marc Bijsterbosch eist tweede plaats op 
Marc Bijsterbosch
heeft tijdens de Euro-
tour in Slovenië met
een tweede positie
een prima resultaat
behaald. In de finale
moest de twintigjarige
zijn meerdere erken-
nen in Denis Grabe,
die zijn tweede op-
eenvolgende eind-
overwinning boekte.
Hij genoot zijn pool-
opleiding bij SPC
Woensel in Eindho-
ven. 

Marc Bijsterbosch won
zijn eerste par tijen met
overtuigende 9-1 en 9-3
cijfers. Vervolgens bleek
Novo Serafimoski met 5-
9 een struikelblok. Bij-
sterbosch herstelde zich prima via de
navolgende zeges: Anthony Brabin 9-5,
Daniele Corrieri 9-8, Nikos Ekonomop-
oulos 9-5, Petri Makkonen 9-7 en in de
halve finale Mats B. Schjetne 9-8. In het
beslissende duel tegen Denis Grabe uit
Estland kwam hij in de aanvangsfase
met kleine marges achter gezien de 2-1
en 3-2 tussenstanden. Daarna liep Gra-
be echter uit naar een 9-4 zege. Marc
Bijsterbosch bleek veruit de beste
Nederlander. Niels Feijen reikte tot de
laatste 32. Hij bezet de tweede plaats

in de Ranking, achter Nick van den
Berg. 
Naam Pnt
1. Nick van den Berg 2510
2. Niels Feijen 2220
3. Daniele Corrieri 2190
4. Karol Skowerski 2140
5. Mark Gray 2120
6. Konstantin Stepanov 2085
7. Albin Ouschan 2080
8. Phil Burford 2080
9. Radoslaw Babica 1970

10. Imran Majid 1970

Vlnr Marc Bijsterbosch en Denis Grabe. Foto: EPBF/DK 

Dick Jaspers sterk in Grand Prix Rosmalen

De Finalisten Dick Jaspers en Barry van Beers. Foto: Henry Thijssen
In de Grand Prix Rosmalen heeft Dick
Jaspers wederom bewezen de beste
driebander van Nederland te zijn. In de
achtste finale wist de Brabander There-
se Klompenhouwer in veer tien beurten
met 40-15 van zich af te houden, met
als resultaat een moyenne van 2.857.
Dave Christiani moest het in de kwartfi-
nale ontgelden en werd met 40-9 uit 19
afgeserveerd. Tijdens de halve finale
bood Jean van Erp meer weerstand,
maar moest toch met een 40-31 neder-
laag het toer nooi verlaten. Barr y van
Beers plaatste zich door de 40-33 over-
winning op Raymond Burgman even-
eens voor de eindstrijd. De finale werd
een prooi voor Jaspers. In negentien
beurten schreef hij met 40-20 de GP
Rosmalen op zijn naam.

Eindstand
Naam Moy. HS Ranking pnt
1. Dick Jaspers 2,222 14 80
2. Barry van Beers 1,214 9 54
3. Jean van Erp 231 1,698 11 38
4. Raimond Burgman 1,606 10 38
5. Jean-Paul de Bruijn 1,455 11 26
6. Martien van der Spoel 1,425 8 26
7. Jeffrey Jorissen 1,120 9 26
8. Dave Christiani 1,062 11 26
9. Roland Uytdewillegen 1,192 12 16

10. Harrie van de Ven 1,168 11 16
11. Wilco van Wijk 1,040 8 16
12. Wiljan van den Heuvel 0,955 9 16
13. Adrie Demming 0,928 7 16
14. Peter Berndsen 0,924 6 16
15. Marcel van Berkel 0,859 10 16
16. Therese Klompenhouwer 0,810 7 16

Hans Snellen verrast tijdens EK junioren onder 17 jaar

Deen Hendriksen pakt goud in Bochum
In twee beur ten en
een serie van 174
wist Anders Hendrik-
sen uit Denemarken
zijn Europese titel te-
gen de 15- jarige Si-
mon Blondeel veilig
te stellen. Onze land-
genoot Hans Snellen
eindigde op een ge-
deelde derde plaats.
Jordy Jong werd vijf-
de. 
In de poulefase had
de latere kampioen
de duimen moeten
leggen tegen Hans
Snellen. Later, toen
de twee elkaar troffen in de halve finale
kreeg Hendriksen zijn revanche en
plaatste zich voor de eindstrijd. 
Blondeel stelde zijn deelname aan de fi-
nale zeker door in slechts één beurt met

200-114 van de Fransman Petit te win-
nen. 
In die finale versloeg Hendriksen de vijf-
tienjarige Simon Blondeel in twee beur-
ten met 200-109. 

Vlnr: Hans Snellen, Jordy Jong en begeleider Frans van Hoey.
Foto: Horst H. Wiedemann

http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.vandenbroekbiljarts.nl
mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
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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

Voor elk wat wils

Biljart & Poolcentrum Hilvarenbeek
aanwinst voor de regio

Vlnr: Burgemeester Ryan Palmen, Mario de Wolf en Suzan van Hees

Op 1 september werd aan Diessenseweg 8 het nieuwe Biljart & Poolcen-
trum Hilvarenbeek geopend. Initiatiefnemer is Mario de W olf, horeca-
ondernemer van de nabijgelegen Gasterij De Posthoorn. In aanwezigheid
van veel familie, vrienden en bekenden verrichtte burgemeester Ryan
Palmen de opening.

Er is veel werk verricht aan de meta-
morfose van winkelruimte naar Biljart &
Poolcentrum. In het hartje van Hilvaren-
beek vindt iedereen iets van zijn smaak.
Zo staan er zes 9 feet pooltafels, twee
caramboletafels van 2.30 x 1.15 meter
en twee matchtafels van 2.84 x 1.42
meter. Ook aan ander ver maak is ge-
dacht in de vor m van een dar tscorner
en tafelvoetbal. 
Met AJ Biljar t/v.d. Sanden is er een
team in de eerste divisie driebanden
groot van de Koninklijke Nederlandse
Biljartbond (KNBB) gehuisvest. Dat be-
treft het op één na hoogste niveau. Ook
enkele teams van Biljar tbond Hilvaren-
beek e.o. hebben onderdak in de nieu-
we locatie. 
Uiteraard is er ook een gezellige bar en

is er veel aandacht besteed aan het in-
terieur. 

Ruime openingstijden
Biljart & Poolcentrum Hilvarenbeek is al-
le dagen van de week geopend. Dit be-
tekent ook dat elke leeftijd op ieder ge-
wenst moment een balletje kan stoten.
Van scholieren en studenten tot senio-
ren. Maandag, dinsdag en donderdag
van 14.00 tot 24.00 uur . Woensdag
van 13.00 tot 24.00 uur . Vrijdag van
14.00 tot 02.00 uur . Zaterdag van
12.00 tot 02.00 uur en zondag van
12.00 tot 24.00 uur. 
Meer informatie is te vinden via
www.biljart-poolen-hilvarenbeek.nl. 
Het telefoonnummer is 013-5051614
of 06-22446491.

The City Dibo bestaat zestig jaar

Vereniging The City Dibo uit Deven-
ter werd 9 september 1954 opge-
richt. Ton Boom is de huidige ere-
voorzitter. Dragers van de gouden
Erespeld zijn Harr y de Bie, Mein-
dert Pieters en Ton Boom.
Op 9 september 1954 is biljar tvereni-
ging The City Dibo opgericht door de
volgende personen: Harry de Bie, Leo
Hulsebos, Leo Polak en de gebroeders
Maneschijn. Dit gebeurde aan de Vlees-
houwersstraat, waar de familie De Bie
een café had met één biljar t. Men
kwam uit in de Deventer Biljartbond. Als
naam van de vereniging werd gekozen
de Groliebar. De nieuwe vereniging
speelde 1 seizoen in de Vleeshouwers-
straat. Daarna ging de familie De Bie
verhuizen naar de Smedenstraat 12. De
vereniging Groliebar ging natuurlijk
mee. Omdat de nieuwe zaak een smal
café was, kon er geen tafel staan van
2.30 en kwam er een van 2.10. De eer-
ste jaren kwam de Groliebar uit met vier
teams in de Deventer biljartbond. Later
zelfs met negen teams op dat kleine bil-
jart.
Bij de Deventer Biljartbond waren vijf-
tien verenigingen aangesloten. Lang-
zaam maar steeds meer gingen er over
naar de KNBB. Er bleven op een gege-
ven moment nog vijf verenigingen over
en na een vergadering werd er besloten
de overstap te maken naar de KNBB Dit
was in 1959? Daar de vereniging Gro-
liebar heette moest er van naam wor-
den veranderd want in die periode
mocht men geen reclamenaam hebben.
Groliebar was afgeleid van Grolsch. Er
werd een vergadering gehouden een ie-
der mocht een naam bedenken. Op een
gegeven moment waren er nog vier na-
men over, namelijk Het Centrum van
Harry de Bie, de Smeden van Leo Po-

lak, The City van T on Boom en HvD
(Hart van Deventer) van Leo Hulsebos.
Na lang beraad bleven er twee namen
over The City en het Centrum, beide be-
tekenden hetzelfde. Men kwam er niet
uit en er werd besloten te loten tussen
die twee namen. Het werd The City van
Ton Boom. Het clublokaal was al jaren
een familiebedrijf. Na Harry en Marie
(moeke) de Bie nam de schoondochter
Wil de Bie de zaak over . Dit heeft ze
een aantal jaren gedaan. Daarna nam
Joop de Grijs de zaak over. Deze deed
dit ook een aantal jaren en daar na
kwam er weer een ander in de zaak.
Men bleef in het cafeetje biljarten tot
1992, toen kwam er weer een nieuwe
eigenaar. Er waren wat problemen met
deze man en men besloot daar weg te
gaan. Een jaar biljartte men toen op de
Dam. 

Sponsor Dibo
Daarna werd er sponsor gevonden na-
melijk de firma Dibo. Achter de naam
van The City kwam deze naam er bij.
De vereniging beschikte over een eigen
clubgebouw aan het Bellendonksplein.
Er kwamen twee biljarts te staan. Ook
hier kon men niet blijven omdat de wijk
gerenoveerd werd. Men kon terecht bij
de sponsor bovenaan het huidige adres
die daar een pand had en daar zelf met
een nieuwe winkel star tte. Maar daar
moest nog het een en ander gebeuren,
er werd door leden hard gewerkt om
het voor de aanvang van de kompetitie
in 1995 gereed te zijn en dat lukte.       
De officiële opening werd het jaar daar-
op gedaan, gelijktijdig met de winkel
van de sponsor. De sponsor had voor
de opening Raymond Ceulemans en
Francis Hoenselaar uitgenodigd. Bene-
den in de winkel kon men darten tegen
Francis Hoenselaar en boven kon men
Raymond Ceulemans aan het biljar ten
zien tegen Harrie Kobussen. Daarna
gaf Ceulemans een demonstratie. T ij-
dens dit feest werd het topteam voorge-
steld. Deze bestond uit de volgende spe-
lers: René Tull, Gert van Beek, Mar tin
Vreekamp, Wim Meussen en Harrie Ko-
bussen. Teamleider werd Ton Boom. Dit
team startte in de eerste divisie maar
hetzelfde jaar promoveerde men naar
de eredivisie.
Enkele opmerkelijke gebeurtenissen:
The City was de eerste vereniging dat
een damesteam had met Marie de Bie,
Annie Noppert, Anelies Kempers en
Marjan den Adel. In de competitie
moest men spelen tegen KOT op de
Brink. De eigenaar Derk Talens wou niet
hebben dat er dames op zijn biljar t
kwamen spelen. Dit is geen spor t voor
dames vond hij. Alle wedstrijden wer-
den verloren in dit eerste seizoen op
één na, het duel tegen KOT werd ge-
wonen verklaard met 0-9. Dit kostte
KOT het kampioenschap want er wer-
den ook nog tien punten meer in minde-
ring gebracht dan die negen tegen the
City. Het jaar daarop mochten de da-
mes daar gewoon biljarten,
De eerste keer dat de vereniging een
Nederlands kampioenschap organi-
seerde was in 1988. Daar The City
geen lokaal had waar men een NK kon
houden werd er uitgeweken naar het
verpleeghuis Sint Jozef. Het district De-
venter had daar ook al eens een NK ge-
organiseerd, Er kwamen vier grote ta-
fels te staan. Het was het libre groot ere-
klasse en John van der Stappen werd
toen kampioen. Tekst en foto’s met dank
aan Ton Boom.

Van de oprichters is niemand meer in
leven. Ton Boom was 30 jaar geleden
voorzitter en nu erevoorzitter. Hij
werd op zijn veertiende lid en is na
59 jaar het meest trouwe lid

Oprichter Harry de Bie die bij het 
30-jarig bestaan de Erespeld kreeg

Vijfde klasse libre WAAKAA

Finale in
Sprang-Capelle
Op 27 en 28 september wordt bij Café
Landzicht aan de W interdijk 1 in
Sprang-Capelle de finale vijfde klasse li-
bre van WAAKAA gehouden. De partij-
en met een lengte van 40 caramboles
worden gespeeld op twee biljarts.
Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Danny van Oers KOT 1.73
2. Jac Bruijstens Poedelvrees 1.49
3. Hans van Liempde LBV 1.45
4. Jan Brekelmans De Brekeltjes 1.41
5. Jan Ligtenberg LBV 1.33
6. Paul Pijpers Kromme Keu 1.20

Finale zesde klasse libre WAAKAA
Bij café ’t Snoekske in Waalwijk wordt
op 20 en 21 september gespeeld voor
het kampioenschap in de zesde klasse
libre van WAAKAA. De moyennegren-
zen zijn bepaald van 0.15 t/m 0.999
en de partijlengte is 30 caramboles.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Jos van der Koppel Kromme Keu 0.99
2. Stefan Brekelmans De Brekeltjes 0.90
3. Angela Voogd Poedelvrees 0.84
4. Marcel Mandjes ’t Snoekske 0.83
5. J. Lingen Loons Kwartier 0.77
6. Michel van Weert Landzicht 0.65

KNBB Biljartpoint Masters

2015
van 15 t/m 18 januari

in Kaatsheuvel

mailto:info@jbfashion.nl
http://www.jbfashion.nl
http://www.biljart-poolen-hilvarenbeek.nl
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel

Beste vrienden,

Het nieuwe competitieseizoen is weer
van start gegaan met veel spannende
en sportieve momenten. Belangrijke
evenementen aan de star t van het sei-
zoen vormen de Grand Prix van Ooster-
hout met als winnaar Dick Jaspers en
runner-up Jean-Paul de Bruijn, de Wold
Cup van Porto die van 8 t/m 14 sep-
tember in het schitterende paviljoen van
het FC Porto Stadion, Dargão, werd ge-
houden en “last but not least” het WK
voor junioren onder 22 in Sluiskil, van
18 t/m 21 september.
Meer hierover elders in deze nieuws-
briefpagina van onze sectie.

Communicatie
De overeenkomsten met Frits Bakker, De

Biljart Ballen en Kozoom zijn onder de-
zelfde condities als in voorgaande sei-
zoenen gecontinueerd. Tevens zijn er af-
spraken met Coolegem media om offici-
ële pagina’s in Driebandennieuws en
Biljart Totaal te gaan gebruiken om on-
ze achterban en die van onze zuster-
sectie KVC ook via deze belangrijke ka-
nalen van relevant nieuws te voorzien.
Wij zijn de heer Hans Coolegem dank-
baar voor zijn betrokkenheid en positie-
ve bijdrage aan de verbetering van on-
ze communicatie met de biljar tliefheb-
bers.

Nieuwe KNBB Structuur 
De ontwikkelingen met betrekking tot de
nieuwe KNBB structuur lopen volgens
planning. Een belangrijk aspect voor de
doorgang van de implementatie van de
nieuwe structuur vormt het fusiedocu-
ment, waarin de voor waarden en om-
standigheden worden benoemd waar-
onder de juridische fusie tussen de hui-
dige KNBB en de Vereniging Carambo-
le moet geschieden.
Op 11 oktober vindt de Algemene Le-
denvergadering van KVC plaats, die de
inhoud van dit fusiedocument moet
goedkeuren. De nieuwe statuten van de
KNBB maken onverbrekelijk deel uit van
deze fusie.
Daarna vindt op 18 oktober de Alge-
mene Ledenvergadering van de KNBB
plaats, waarin de nieuwe statuten van
de KNBB moeten worden goedgekeurd
en het mandaat voor de realisatie van
de fusie per 1 januari 2015 door de
bondsraad kan worden afgegeven.
Vanaf dat moment worden de secties
opgeheven en worden de sectiebestu-
ren tot de volgende bondsraadvergade-
ring geacht stilzwijgend door te gaan
als bestuur van de disciplinecommissies.

®

Jaspers superieur in Oosterhout
OOSTERHOUT –
De Nederlandse
kampioen Dick
Jaspers die zijn
jacht naar een
internationale
kroon zag be-
loond, blijft in ei-
gen land onbe-
twist de beste. 
De Grote Prijs van
Oosterhout, in de
sfeervolle entou-
rage van Cam-
ping De Eekhoorn,
was opnieuw een
prooi van de enige wereldtopper die Nederland rijk is.

zaterdagmiddag op het hoogste scha-
vot stond met een reeks die zelden ver-
toond is in de knock-out fase van een
Grand Prix: overwinningen in 14, 17,
16 en 14 beurten, goed voor 2.622 ge-
middeld over die vier partijen.
Jaspers versterkte er zijn positie mee op
de nationale ranglijst na de toernooien
in Amsterdam (over winning Martien
van der Spoel), Rosmalen en Ooster-
hout (beide keren winst voor Jaspers).
De aanvoerder van de ranglijst heeft nu
186 punten over drie toer nooien. Hij
leidt in de stand voor Mar tien van der
Spoel met 132, Barr y van Beers met
118, Raimond Burgman met 114 en
Jean-Paul de Bruijn met 106.
De hoogste serie kwam in Oosterhout
op naam van Jean van Erp (16), de
kortste partij was voor Dave Christiani
(13 beurten).
De organisatie van Camping De Eek-
hoorn en wedstrijdleider Henny Wezen-
beek leverden feilloos werk af in het
toernooi.
Top tien GP Oosterhout  
1. Dick Jaspers 2.121-8
2. Jean-Paul de Bruijn 1.422-10
3. Raimond Burgman 1.676-8
4. Dave Christiani 1.503-11
5. Harrie van de Ven 1.466-7
6. Barry van Beers 1.321-13
7. Jeffrey Jorissen 1.208-8
8. Martien van der Spoel 1.101-8
9. Glenn Hofman 1.606-7

10. Jean van Erp 1.187-16.

De finalisten Jean-Paul de Bruijn en Dick Jaspers.
Foto: Paul Brekelmans

Jaspers kende in zijn race naar de eind-
zege maar één kleine hapering, toen
Harrie van de Ven de latere winnaar in
de kwartfinales met een snelle star t op
ruime achterstand zette. Maar zelfs toen
bleef de koelbloedige Jaspers uiteinde-
lijk fier overeind met winst vanaf de pe-
naltystippen.
Het was de aanzet voor een zegereeks
in het hoofdtoer nooi zoals hij zelden
heeft gedaan. Jaspers stond weer op
eenzame hoogte in het gevecht met zijn
concurrenten. Hij won zaterdagmiddag
de halve finale tegen Dave Christiani
met 40-30 in 16 beurten en de finale te-
gen Jean Paul de Bruijn nog overtuigen-
der met 40-16 in 14 beurten.
Het was een demonstratie van zijn ab-
solute klasse, die hij in de dagen daar-
na met zijn super team van AEJ ook
weer toonde bij de start van de Neder-
landse en Belgische competitie.
De Grand Prix van Oosterhout kreeg
een climax met de twee spelers die het
verdienden om de finale te spelen. Jean
Paul de Bruijn moest eerst ook wel een
uiterste krachtsinspanning leveren tegen
Therese Klompenhouwer, maar versloeg
in de halve finale één dag later Rai-
mond Burgman, die zo goed gestar t
was, overtuigend met 40-33 in 23.
Dave Christiani had ook een buitenge-
woon sterk voor traject met par tijen in
dertien beurten, maar stuitte in de halve
finale op een superieure Jaspers.
Het resulteerde erin dat Dick Jaspers op

Oproep:
In verband hiermee doet het Sectiebe-
stuur driebanden een oproep aan haar
leden om zich te kandideren voor het
bestuur van de disciplinecommissie.
Daartoe zullen functieprofielen op onze
webpagina worden gepubliceerd. Be-
langstellenden kunnen zich aanmelden
op info@sectiedriebanden.nl met opga-
ve van hun voorkeursfunctie. 
Vacatures: Voorzitter, budgetbewaker,
arbitrage, wedstrijdleiding, communica-
tie, algemeen bestuurslid.
Tegelijkertijd zal een platform uit de dis-
ciplineleden worden voorgesteld, dat
geldt als klankbord en dat een advise-
rende rol speelt voor het bestuur van de
disciplinecommissie.

Een en ander wordt verder afzonderlijk
per Nieuwsbrief aan de leden gecom-
municeerd.

Open NK dames
Tot 15 oktober 2014 kunnen kandida-
ten voor het NK dames zich via het in-
schrijfformulier aanmelden bij de afde-
ling wedstrijdzaken van de KNBB: Ad
Klijn, a.klijn@knbb.nl
Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro en
dient te worden voldaan via automati-
sche incasso (zie inschrijfformulier). 
Meer informatie op de websitepagina
van de sectie: www.knbb.nl/drieban-
den/NK dames 2014.
Namens het sectiebestuur driebanden.
Santos Chocron, voorzitter.

Dick Jaspers via Porto 
weer terug aan wereldtop
PORTO – Dick Jaspers is na drie jaar zonder grote successen en na een
fantastisch optreden in de World Cup van Porto terug aan de wereldtop. In
de Portugese havenstad won hij zondagmiddag de finale tegen de Belg
Roland Forthomme. Het was voor Jaspers zijn twintigste over winning in
een World Cup. De Nederlandse kampioen reageerde emotioneel in de
volle en enthousiaste biljar tzaal. ,,Ik ben er lang op moeten wachten en
ben er dolgelukkig mee.’’

Door zijn over winning steeg Jaspers
naar de derde plaats op de wereld-
ranglijst achter Frédéric Caudron en
Torbjörn Blomdahl. De zegereeks in de-
ze World Cup begon met winst op Pier-
re Soumagne (Frankrijk), daar na ver-
sloeg hij Ryujji Umeda (Japan), Quyet
Chien Tran (Vietnam), Sung-Won Choi
(Zuid Korea) en tenslotte in het eindge-
vecht de Belgische pitbull Forthomme.
Het toernooi eindigde met een bloed-
stollende finish, waarin beide spelers
om beurten kans op de winst kregen.
Roland Forthomme had de betere star t
en leidde tot de helft van de par tij. De
Belg, die in het voortraject twee van zijn
landgenoten (Caudron en Ceulemans)
had uitgeschakeld miste op 38-34 de
koelbloedigheid om uit te spelen. Jas-

pers had de sterkste zenuwen en be-
sloot de partij met een winnende serie
van vier.
De 49-jarige Dick Jaspers stond voor de
36e keer in zijn carrière in de finale van
een World Cup. Zijn laatste won hij vier
jaar geleden in het Koreaanse Suwon,
waar hij de Griek Filippos Kasidokostas
versloeg in de finale.
De voor Jaspers magische jaren be-
kroonde hij in 2011 met zijn derde
wereldtitel, maar in de jaren daar na
waren de hoogtepunten schaars. ,,Ik
ben er altijd in blijven geloven, want ik
bleef overal hoge moyennes spelen’ ’,
sprak hij zijn geluk uit in de stad waar
hij de steun van het publiek kreeg als lid
van FC Porto.

Voor vervolg zie pagina 11

mailto:info@sectiedriebanden.nl
mailto:a.klijn@knbb.nl
http://www.knbb.nl/drieban-den/NK
http://www.knbb.nl/drieban-den/NK
http://www.knbb.nl/drieban-den/NK
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Eredivisie driebanden van start

Reseda/Pearle en Post Luchtkanalen
verrassen op eerste speeldag
Voor de eredivisie drie-
banden is de kop er af
en al meteen konden er
hoge moyennes in de
boeken. Zo stelde Eddy
Leppens zijn nieuwe
werkgever met 2.631 te-
vreden en kwam Dick
Jaspers tot 2.500. Het
door velen als superteam
aangemerkte AEJ/Dallin-
ga schitterde met een
teamgemiddelde van
1.923.
Reseda/Pearle -
A1 Biljarts 6-2
De jeugd heeft in Sas
van Gent een waardevol-
le bijdrage geleverd aan
de overwinning van Re-
seda/Pearle op A1 Bil-
jarts. Kay de Zwart wist
routenier Henk Blauw-
blomme met 50-44 uit
45 van zich af te schud-
den en Jens van Dam liet
Addy Wienk merken dat
hij de regie voerde in de
locatie van zijn ouders.
Van Dam tekende voor
een duidelijke 50-23
(51) overwinning. Francis For ton liet
dan wel een serie van tien noteren,
maar moest toch de eer aan Raimond
Burgman laten (38-50 uit 33). Doordat
Ronny Brants met twee treffers verschil
overeind bleef tegen Mar tien van der
Spoel bleven de punten in Zeeuws
Vlaanderen. 

Capelle/De Terp - 
Pressplate-Machielsen.fa 0-8
Voor Capelle/De terp was er op de eer-
ste speeldag weinig eer te behalen. Pe-
ter van Lieshout verloor van Raymon
Groot en Emillio Sciacca zag Barry van
Beers tot 1.923 reiken. Mar tin Spoor-
mans bleef met 47-50 dicht in de beurt
van zijn landgenoot Roland Forthomme,
terwijl Ad Koorevaar Peter Ceulemans
even liet wankelen maar toch de punten
aan de Belg moest laten. 

HCR Prinsen - AEJ/Dallinga
0-8

Nieuwkomer HCR Prinsen was niet op-
gewassen tegen het krachtige AEJ/Dal-
linga. Raymund Swertz hield aan het
treffen met Jean-Paul de Bruijn (1.724)
een 16-50 nederlaag over en Michel
van Silfthout moest met 24-50 ook diep
buigen voor Eddy Merckx, die 1.851
realiseerde. Markus Galla kon met zijn
1.100 Dick Jaspers niet stuiten en zag
de Willebrorder na afloop voor 2.500
tekenen. De Haarlose kopman Anno de
Kleine probeerde in 28 beur ten ver-
geefs Frédéric Caudron uit zijn even-
wicht te brengen. De Belg, die een dag
eerder zijn teamgenoot Eddy Merckx in
de finale van de Superprestige in Lom-
mel na penalty’s naar de tweede plaats
had gewezen, won met 31-50 uit 28. 

Biljartcafé Jorissen- 
De Distel Biljarts 6-2
Glenn Hofman bewees als nieuwe kop-
man van Biljartcafé Jorissen zijn status
en vernederde Jef Philipoom met 50-22
uit 29. De jonge Hagenees kwam via
een serie van tien tot 1.724. Jean van
Erp had meer moeite met Ger win
Valentijn, maar trok met 50-45 toch aan
het langste eind. Her man van Daalen

stuurde Hans van der Wurf met 50-30
terug naar huis. Jeffrey Jorissen presteer-
de met 1.516 goed, maar dat was niet
voldoende om John Tijssens (1.612) van
zich af te houden.

MCR/De Uitspanning - 
Holland Mineraal 7-1
Uit de botsing tussen Richard Bitalis en
Jelle Pijl kwam voor MCR/De Uitspan-
ning de eerste partijzege. Bij de stand
40-33 wist Pijl met een reeks van acht
even langszij te komen. Bitalis was niet
van zijn stuk te brengen, bleef produce-
ren en kwam in beurt 36 met een vijf op
matchpunt. Een poging later besliste de
Fransman met 50-42 de partij. Sander
Jonen maakte een serie van acht maar
zag John Schollink eerst aankomen. In
de gelijkmakende beur t maakte Jonen
zijn nog benodigde twee treffers. 
Dave Christiani behield in zijn confron-
tatie met Frans van Schaik het initiatief.
Al kwam Van Schaik in de slotfase toch
dichtbij. Uiteindelijk zegevierde Christi-
ani met 50-46. Eddy Leppens zag Ste-
fan Galla voortvarend starten maar
kwam zelf moeilijk op gang en had na
zeven pogingen slechts vijf treffers laten
noteren. 
Toen was het voor de Belg genoeg ge-
weest en hij verzamelde in 12 beur ten
45 caramboles, wat in negentien beur-
ten tot een 50-32 overwinning resulteer-
de. 

Van Wanrooij - 
Post Luchtkanalen 2-6
Ad Broeders was met 50-28 uit 37 te-
gen Huub Wilkowski de enige thuisspe-
ler die voor winst kon zorgen. Eerste
man Kurt Ceulemans gaf goed verweer,
maar kon Martin Horn niet uit evenwicht
brengen en verloor in 33 beur ten met
42-50. Voor Frank Martens was er geen
eer aan te behalen, hij kwam tegen een
ontketende Davy Van Havere niet ver-
der dan 28-50 (28). Harrie van de Ven
kon gezien de 38-38 tussenstand tegen
Henk Habraken lang stand houden. Op
de slotserie van twaalf die Habraken
lanceerde was geen antwoord meer
mogelijk.

Eddy Leppens stelde zijn nieuwe werkgever met 2.631
tevreden. Foto: Jan Rosmulder

Dick Jaspers via Porto 
weer terug aan wereldtop

Vervolg van pagina 10

Finalepartij
De finalepartij was een botsing van
twee stijlen: de technisch bekwame, ui-
terst behoedzame Jaspers tegen de ex-
plosieve Forthomme. De Belg had in dit
toernooi een paar kunststukjes uitge-
haald door een hopeloze achterstand
na de pauze met een indrukwekkende
inhaalrace weg te werken.
Dat deed hij onder meer in zijn partij te-
gen de Griek Nikos Polychronopoulos
en in de halve finale ook weer tegen Pe-
ter Ceulemans, die hij na 22-5 achter
na 8 beurten nog in winst omboog: 40-
31 in 20.
Dick Jaspers speelde in de latere sessie
van de halve finales een soevereine par-
tij tegen Sung Won Choi: de demarra-
ge na zes beurten (met een serie van 9
naar 23-12) was de aanzet voor een ri-
ante score: 40-26 in 15.
Het bolwerk van FC Por to, met de bil-
jartarena waar honderden meelevende
supporters voor elke carambole van de
grootmeesters een ovatie van de tribu-
nes lieten rollen, maakte zich na een
lange week op voor de strijd om het
goud.
Dick Jaspers, gekweld door de span-
ning, kon niet het hoge niveau halen dat
hij eerder had gedemonstreerd tegen
Soumagne (3.333 gemiddeld) en Choi
(2.666), omdat de twee spelers elkaar
tegemoet traden in een tactisch steek-
spel met veel verdediging.
Toen zijn laatste, bevrijdende carambo-
le over de tafel was gerold, was de op-
luchting groot. De drievoudige wereld-
kampioen stak met een stralende lach
de keu omhoog en bleef de zege minu-
tenlang vieren met de toeschouwers op
de tribunes.
Roland Forthomme blijft op twee over-
winningen in een World Cup staan, die
nog langer geleden zijn dan de laatste
successen van Jaspers. De Belg won in
2005 de World Cup in Hurghada (fina-
le tegen Caudron) en één jaar later in
Volos (tegen Blomdahl). Zo dicht als nu
in Porto is hij daarna niet meer bij een
klinkende World Cup zege geweest,
maar met zijn enorme vechtlust heeft hij
in elk geval de harten van het Portugese
publiek gestolen.
Dick Jaspers was tot en met de finale-
dag één van de weinige spelers uit de
top tien van de wereldranglijst die zijn
status waar kon maken. Hij star tte met
een formidabele partij tegen Pierre Sou-
magne, die weliswaar nog een serie
van zestien maakte, maar kansloos was
in 12 beurten: 40-27.
Het tweede optreden van Jaspers was
iets minder spectaculair. De Japanse ex-
wereldkampioen Ryuuji Umeda kreeg
niettemin geen kans en werd met 40-28
verslagen in 27 beurten.
Zaterdagavond, in de kwar tfinale,
bracht Jaspers de zaal al in vervoering
met een zinderend slot van de partij te-
gen de Vietnamees Quyet Chien Tran.

Jaspers had een trage star t, maar ex-
plodeerde aan het eind, toen zijn tegen-
stander met een ruime voorsprong leek
te gaan finishen.
De Nederlandse kampioen kreeg een
plotselinge opleving en haalde bij een
38-34 achterstand de finish met een se-
rie van zes. De V ietnamees maakte in
de nabeurt gelijk met twee.
Maar in de penaltyserie was Jaspers,
onder grote druk, ongenaakbaar: hij
startte de reeks met negen en kreeg een
daverend applaus van het Portugese pu-
bliek.
De Vietnamees was tegen dat geweld
niet opgewassen: hij miste na vier ca-
ramboles.
Van de andere Nederlanders haalde al-
leen Glenn Hofman het hoofdtoer nooi
dank zij overwinningen in de laatste
kwalificatieronde op Kostas Papa-
konstantinou met 40-28 in 29 beur ten
en de Vietnamees Dinh Nai Ngo met
40-33 in 27.

Overige Nederlanders
In de eerste ronde van het hoofdtoer-
nooi werd Hofman uitgeschakeld door
Sung-Won Choi met 40-34 in 29. Jean
Paul de Bruijn werd derde in de kwalifi-
catie poule, waarin hij de Koreaan Jae
Guen Kim en de V ietnamees Duc Anh
Nguyen voor moest laten gaan. Na ver-
lies tegen Kim (40-33 in 30) redde de
Zeeuw nog wel de eer tegen Nguyen
(40-32 in 24).
Therese Klompenhouwer won in de
voorlaatste kwalificaties van Jim Anne-
veldt, die twee dagen van voorwedstrij-
den had overleefd, maar tegen Klom-
penhouwer één punt tekort kwam(30-
29 in 21). Klompenhouwer verloor ver-
volgens van de Griek Papakonstanti-
nou.
Raymon Groot, Robert Vink, Ronald van
Geyt en Sylvia Eckel kwamen niet ver-
der dan twee optredens.
Dick Jaspers eindigde het toernooi met
1.923 gemiddeld, van de top tien in de
eindstand was alleen Dani Sánchez ho-
ger in moyenne: 2.234. De Fransman
Pierre Soumagne maakte de hoogste se-
rie van het toernooi: 16.

De eindstand met gemiddeldes
1. Dick Jaspers 1.923
2. Roland Forthomme 1.825
3. Sung-Won Choi 1.678
4. Peter Ceulemans 1.589
5. Sani Sánchez 2.234
6. Quyet Chien Tran 1.818
7. Murat Naci Coklu 1.765
8. Torbjörn Blomdahl 1.486
9. Eddy Leppens 1.789

10. Nikos Polychronopoulos 1.744
11. Quoc Nguyen Nguyen 1.648
12. Dong Koong Kang 1.340
Semih Sayginer eindigde als veertiende
met 1.298.

De nog niet officiële nieuwe 
wereldranglijst
1. Frédéric Caudron 439 punten

2. Torbjörn Blomdahl 384
3. Dick Jaspers 323
4. Filippos Kasidokostas 289
5. Sung-Won Choi 277
6. Eddy Merckx 274
7. Marco Zanetti 261

8. Kyung-Roul Kim 254
9. Dong Koong Kang 233

10. Jae Ho Cho 223
11. Tayfun Tasdemir 222
12. Dani Sánchez 216.

Het erepodium in Porto met vlnr: Roland Forthomme, Dick Jaspers, 
Peter Ceulemans en Sung-Won Choi. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen
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In West-Europa is men maar bekend met enkele soor ten/merken biljart-
ballen. Dit terwijl er wereldwijd uiteraard veel meer onder de zon is. Zoals
de meeste biljarters inmiddels weten is Korea een biljar tland bij uitstek.
Daar wordt met de zeer hoogwaardige kwaliteit van Diamond gespeeld,
welke van hetzelfde hoogwaardige Phenolic materiaal is vervaardigd zo-
als de huidige vertrouwde wedstrijdballen.

Uiteraard zeggen diverse testen uit het
buitenland niet alles, daarom zijn meer-
dere ervaren wedstrijdbiljarters het af-
gelopen jaar gevraagd deze uit te pro-
beren. Dit gaf zeer positieve reacties,
bijvoorbeeld dat dit de beste biljartbal-
len ooit zouden zijn! Zelfs  topbiljar ter
Jos Bongers geeft aan dat deze biljar t-
ballen van sublieme kwaliteit zijn. Hij
vertelde: “Het spelen met deze biljar t-
ballen voelt vertrouwd aan. Van groot
tot klein spel, tal van patronen de revue
laten passeren, de ballen luisteren
nauwkeurig. De klank van de ballen, de
soepelheid, er valt niets op aan te mer-
ken. Kortom…een welkome aanvul-
ling.” Dit zou menig biljar ter moeten
aanspreken wat dan ook een aanwinst
betekent voor biljartland. 

Hiervan zijn momenteel in
Nederland verkrijgbaar:

1. De carambole set Diamond Ultra C,
welke bestaat uit een gele bal met 6
rode dots, witte bal met 6 rode dots
en een helrode bal. Momenteel te
koop voor slechts € 79,- Dat be-
spaart snel € 30,- of meer ten op-
zichte van vergelijkbare sets.

2. De ultieme poolbalset Diamond Pool
Ultra C in TV versie (pink ball) en tra-
ditioneel, beide met cueball w/red
dots. Momenteel te koop voor
slechts € 135,- Een besparing van
wel € 50,- of meer ten opzichte van
vergelijkbare sets.

Vanaf heden verkrijgbaar bij:
Champion Biljarts BV Arnhem (NL) 
www.championshop.nl
Van Den Broek Biljarts Amsterdam (NL)
www.vandenbroekbiljarts.nl
Eureka Billard Berlicum (NL)
www.eureka-billard.nl

Poolbiljart 9-ball in Qatar

Niels Feijen wereldkampioen
tij op indrukwekkende wijze te keren
door een 12-8 voorsprong  te nemen.
Ouschan kwam nog even terug naar
12-10, maar daarna maakte Feijen met
13-10 de par tij uit. In de halve eind-
strijd tegen Hayo had Feijen een 3-4
achterstand omgedraaid naar 7-4. Na
9-7 plaatste hij zich via 11-7 voor het
beslissende duel tegen Ouschan. 
Niels Feijen is de eerste Nederlander
die het WK 9-ball wint. Zes jaar geleden
had hij al de Nederlandse primeur met
de wereldtitel in de di scipline straight
pool. Huidij See behaalde in 2011 het
wereldkampioenschap in het 10-b all.
Feijen, die dit jaar ook al de Europese ti-
tel 9-ball veroverde, volgde de Duitser
Thorsten Hohmann op als wereldkampi-
oen. Hohmann verloor in de eerste ron-
de van d e uit Eindh oven afkomstige
Marco Teutscher.

Resultaten van 
de andere Nederlandse
deelnemers op dit WK
Ivo Aarts en Stefan Sprangers kwamen
niet door de groepsfase
Huidji See - Stephan Cohen (Fra) 5-11 
(1e hoofdronde laatste 64)
Marco Teutscher – Li He Wen (Chi) 8-11
(2e hoofdronde laatste 32)
Nick van den Berg – Li He Wen (Chi) 
7-11 (achtste finales)
Niels Feijen – Albin Ouschan 13-10 
(finale)

Niels Feijen heeft in Doha Qatar de
wereldtitel pool in de discipline 9-
ball veroverd.  Feijen uit Den Haag,
die momenteel in Denemarken
woont, won in een spannende fina-
le met 13-10 van de Oostenrijker
Albin Ouschan. 
Na een stroeve start waarin de Neder-
lander met 1-3 achter kwam wist hij het

Foto: Richard Walker

EK poolbiljart senioren 

Europees goud voor team Nederland

Team Nederland zette uiteindelijk met
een gouden medaille een kroon op het
EK poolbiljart voor senioren. In de Slo-
veense stad Portoroz versloeg het
Nederlandse drietal opponent Finland
in de finale. Jesse Thehu maakte via 7-1
korte metten met Kar ttunen. Gijs van
Helmond zorgde tegen Nykanen voor
de beslissing. Na enkele fantastische
oplossingen in de eindfase zette hij de
bevrijdende 7-4 cijfers op het score-
bord. Dat René Peeters op dat moment
een 5-6 achterstand had tegen Hartikai-
nen mocht de pret niet drukken. 

Nederland beleefde een mooie weg
naar de eindstrijd. De 3-0 tegen Polen
werd gevolgd met een 2-1 zege op
Zweden. Italië en Oostenrijk bleven met
0-3 met lege handen tegen het team Re-
né Peeters, Gijs van Helmond en Jesse
Thehu. Frans van Eekelen kwam niet in
actie. 
Individueel bleek Jesse Thehu het meest
succesvol. Hij behaalde zilver in het 8-
ball en brons bij het 10-ball. René Pee-
ters veroverde brons bij het straight
pool. In de medaillespiegel was er een
tweede plaats voor Nederland.

Vlnr: René Peeters, Frans van Eekelen, Gijs van Helmond en Jesse Thehu. 
Foto: EPBF/DK

EK poolbiljart jeugd

Twee keer zilver voor Cyriel Ledoux 

Vlnr: Jan van Lierop, Guido Janssen, Nathalie Seichter, Cyriel Ledoux, 
Tim de Ruyter en Kaylash Persad. Foto: Arun Persad
Cyriel Ledoux bleek de meest succesvol-
le Nederlandse jeugdspeler op het EK
poolbiljart in Slovenië. In de leeftijds-
groep pupillen behaalde de 16-jarige
Limburger zilver bij de disciplines
straight pool en 9-ball. Door deze resul-
taten plaatse Ledoux zich voor het
wereldkampioenschap. Dit vindt vanaf
16 november plaats in Shanghai, een
miljoenenstad in China. Shanghai is
qua inwoneraantal de grootste ge-

meente ter wereld. In 2010 telde men
ruim 23 miljoen inwoners. 

Brons voor Tim de Ruyter
Bij de junioren behaalde de 18-jarige
Tim de Ruyter brons bij het onderdeel
10-ball. Nathalie Seichter, Guido Jans-
sen, Kaylash Persad en Jan van Lierop
bereikten het erepodium niet. Neder-
land eindigde als zesde in de medail-
lespiegel.

Advertorial

Groot nieuws voor Biljartland!

http://www.championshop.nl
http://www.vandenbroekbiljarts.nl
http://www.eureka-billard.nl
http://www.debiljartballen.nl
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Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom:

Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Package deal maand bij Eureka Billard

€ 39,90

VERLENGSTUK ADAM  EN BUFFALO MAXTON  
CARAMBOLE ONDEREIND 27 CM
Incl. gratis montage

€ 49,90

ADAM CUE SCREW ON EXTENTION
ook passend op Paramount, Molinari, Predator, Buffalo

€ 79,90
CARAMBOLE SET LAPERTI KEU & KOFFER

BUFFALO CENTURY KEU + KOFFER 

totaal € 159,00

€ 15,90

CLUBKEU 1-DELIG ESDOORN 140CM/12MM 
LIJMTIP BIJ AANKOOP 6 KEUEN 
2 DOZEN BILJARTKRIJT (24ST) GRATIS

KEUTAS PROFESSIONAL + 
KRIJT BLUE DIAMOND  
4 onder en 8 toppen.              Samen € 67,50

KAMUI BLACK
Soft of Super Soft
Inclusief montage

€ 22,00
Tellerboeken
per stuk € 2,50

Bij 10 stuks € 20,00

http://www.eureka-billard.nl
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KNBB officiële mededelingen

®

Verhuizing KNBB Bondsbureau voltooid
Op dinsdag 16
september is de
verhuizing van het
KNBB Bondsbu-
reau naar haar
nieuwe locatie vol-
tooid. Op de nieu-
we locatie zijn de
bureau- organisa-
ties van de KNBB
en de NDB gehuis-
vest. De Neder-
landse Darts Bond
(NDB) en de Ko-
ninklijke Neder-
landse Biljart
Bond (KNBB) hebben met deze stap de intentie en het vertrouwen naar el-
kaar toe uitgesproken om op het gebied van huisvesting, faciliteiten maar
ook bijvoorbeeld kennisdeling een samenwerkingsverband aan te gaan.
Voorzitter Marcel Ceulen van de KNBB
licht toe: “De KNBB was qua huis-
vesting klaar voor een nieuwe stap. Ons
huidige pand paste niet meer bij de hui-
dige situatie en bij de wil om ons verder
te ontwikkelen. Met de verkoop en de
‘klik’ met darts, hebben we eindelijk de
stap kunnen zetten die we al jaren wil-
den maken”. Ook de voorzitter van de
NDB, Sijmon Timmers, is erg blij met de-
ze ontwikkeling: “Voor een spor tbond
en voor ons als werkgever is het erg be-
langrijk bereikbaar te zijn waardoor we
ons al snel hebben gericht op centrale
ligging in de omgeving Utrecht. Daar-
naast komt de efficiencyslag onze beide
sporten direct ten goede”. De directies
van zowel KNBB als NDB hebben dit
project in de afgelopen anderhalf jaar
verder vorm gegeven waarna uiteinde-
lijk de perfecte plek gevonden is om de
werkorganisaties van beide bonden sa-
men te brengen. Directeur Willem La Ri-
viere van de KNBB: “In eerste instantie
gaan we in het nieuwe pand ruimte met

Investeren in de toekomst
Wie de jeugd
heeft, heeft de toe-
komst. Dit mag als
een cliché klinken,
maar voor snoo-
kerend Nederland
klopt dit als een
bus. Omdat Ne-
derlandse topspe-
lers met inter na-
tionale ervaring
veelal de 30 zijn
gepasseerd, en
deze spelers naast hun snookercarrière ook werken, een gezin hebben
en/of andere verplichtingen hebben zijn zij niet altijd in staat om voor
Nederland uit te komen op internationale toernooien. Daarom is het be-
stuur van de sectie snooker een nieuwe weg ingeslagen door zich voorna-
melijk op de jeugd te gaan richten. Door talentvolle spelers een intensief
coachingsprogramma aan te bieden wil de sectie snooker dat Nederland-
se spelers in de toekomst internationaal gaan meetellen.
Volgens huidig snooker voorzitter Paul
Swanenburg probeert het bestuur met

het coachingsprogramma de jeugd te
stimuleren het spel onder de knie te krij-

gen. “Het doel is eigenlijk drieledig: 
1. De jeugd te laten genieten van het

spelletje;
2. Het selecteren van jeugdige talenten,

zodat we ze kunnen begeleiden
naar de top, zodat zij in de toekomst
een voorbeeldpositie kunnen inne-
men;

3. Doordat de ouders met hun kinderen
tijd investeren in de sport creëren we
een betere leeftijdspyramide om de
toekomst van de sport in Nederland
veilig te stellen.”

Vorig seizoen is er een begin gemaakt
met deze toekomstplannen, middels het
organiseren van verschillende master-
classes die toegankelijk waren voor ie-
dereen t/m 18 jaar en het organiseren
van een kadettentoernooi speciaal voor
de kleintjes t/m 12 jaar. Komend sei-
zoen zullen de jeugdactiviteiten alleen
maar uitgebreid worden.

Jong Oranje
Vanaf het nieuwe seizoen zal er een op-
zet gemaakt worden voor ‘Jong Oran-
je’, een groep talentvolle jeugdspelers.
Voor deze groep zullen per jaar een
aantal centrale trainingen worden geor-
ganiseerd, evenals interland wedstrij-
den of trainingsstages met of tegen an-
dere landen. De spelers zullen ook wor-
den begeleid tijdens deelname aan de
Nationale Snooker Ranking. Om deze
spelers voldoende internationale erva-
ring op te laten doen zullen zoveel mo-
gelijk spelers worden uitgezonden naar
EK’s en WK’s onder de 21. 
Bij ‘Jong Oranje’ kom je echter niet zo-
maar. Er zullen enkele kennismakings-
essies georganiseerd worden waar
jeugdspelers in de leeftijd van 14 tot 21
jaar aan deel kunnen nemen. In overleg
tussen de European Billiards & Snooker
Association coaches (kortweg: EBSA-co-
aches), spelers en ouders zal ‘Jong
Oranje’ worden samengesteld. 
In snookerlanden als Engeland, Wales
en Ierland bestaat een intensief trai-
ningsprogramma voor jeugdspelers al
langer. “De laatste jaren worden derge-
lijke initiatieven in opkomende snooker-
landen zoals China ook met succes uit-
gevoerd. Bij de wereldkampioenschap-
pen bij de amateurs werd de herenfina-
le gespeeld tussen een 15- en een 16-ja-
rige speler uit China” zo vertelde be-
stuurslid Wedstrijdzaken en T opsport
Kevin Chan. Jong Oranje zal het gehe-
le traject begeleid worden door de ge-
certificeerde EBSA-coaches die Neder-
land heeft.
In januari 2014 zijn, op voordracht van
de KNBB sectie snooker , acht spelers
uitgenodigd om een opleiding te volgen
tot coach. Door EBSA-hoofdcoach PJ
Nolan hebben zij een intensief traject
gevolgd om het coachingscertificaat te
bemachtigen. Een van deze spelers die
opgeleid werd was Corné Kuijpers. 
Corné woont samen met zijn vriendin
Barbara en heeft 3 kinderen. Cor né is
ondernemer in hart en nieren en is daar-
naast snookerfotograaf voor de KNBB. 
Al ruim 20 jaar snookert Corné met veel
plezier, en gaf beginnende spelers altijd
al tips over hoe ze hun spel konden ver-

beteren. Dus toen de kans zich voor-
deed om deel te nemen aan de coa-
chingsopleiding was dit voor hem een
ideale mogelijkheid.
Coach wordt je echter niet zomaar .
Corné: “Je moet natuurlijk een band
hebben met de snookersport en ook ie-
mand zijn die er geschikt voor is. Je
moet dingen goed kunnen uitleggen én
je moet je goed gedragen. Je bent im-
mers het gezicht van de sport als je les
geeft.”.  Binnen de trainingen zijn er
twee belangrijke punten. De technische
ondersteuning en de mentale ondersteu-
ning. Snooker is een moeilijke spor t.
Door training op het juiste niveau kun je
door middel van aanwijzingen en oefe-
ningen je niveau verbeteren. Op men-
taal vlak is een positieve coach onmis-
baar voor het zelfver trouwen van de
leerling.
Betaald krijgen de coaches van de
KNBB echter niet. De KNBB heeft de
kosten van de opleiding voor hun reke-
ning genomen, met als doel het niveau
in Nederland naar een hoger plan te
brengen. In ruil hiervoor zijn de coa-
ches aanwezig tijdens toer nooien en
evenementen om de (jeugd)spelers bij te
staan.

Minimum leeftijd
Aangezien Jong Oranje een minimum
leeftijdsgrens heeft van 14 jaar is het
van belang om ook de hele jonge kin-
deren op een andere manier aan het
snookeren te krijgen. Daarom stonden
afgelopen seizoen verschillende master-
classes voor de jeugd op het program-
ma. Op verschillende locaties en met
verschillende topspelers en EBSA-coa-
ches konden de kinderen kennis maken
met de sport of konden ze hun techniek
verbeteren om zo begeleid te worden
naar beter snooker en naar persoonlijke
groei.
Daarnaast heeft afgelopen juni het eer-
ste kadettentoernooi plaatsgevonden
voor kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar.
Tijdens dit toernooi maakten de kinde-
ren op een speelse wijze kennis met de
snookersport.
Een van de kinderen die zowel de
masterclasses heeft gevolgd als mee
heeft gedaan aan het kadettentoernooi
is de 10-jarige Kevin Karbet, die sinds
zijn 7e met grote regelmaat een balletje
pot. Kevin snookert drie keer per week
en heeft daarnaast iedere week privé-
les. Dankzij de lessen en masterclasses
merkt Kevin dat het steeds beter gaat, al
gaat het niet altijd goed. V erlies hoort
nou eenmaal bij sport, maar daar kan
Kevin prima mee omgaan. “Ik word
juist beter als ik ballen mis.” aldus de
jongeman. 
Ieder begin is moeilijk. Er is jarenlang
niet naar de jeugd omgekeken. T oen
Annet van Riel voorzitter werd heeft zij
hier echter verandering in gebracht. In-
middels is Annet voorzitter -af maar de
impuls die zij gegeven heeft aan de
jeugd, wordt nog steeds door het huidi-
ge bestuur voor tgezet. Door nu te in-
vesteren in de jeugd zal er in de toe-
komst meer talent boven komen drijven
wat weer zijn invloed kan hebben op
internationale succes.

Corné Kuijpers geeft aanwijzingen aan een van zijn pupillen

elkaar delen wat natuurlijk vele voorde-
len biedt voor beide bonden. Hierbij
kun je denken aan financiële voordelen
en een efficiëntere bedrijfsvoering. Uit-
eindelijk kunnen  we natuurlijk ook veel
van elkaar leren door kennisdeling en
afstemming, want onze spor ten sluiten
goed op elkaar aan.”
“Met de huisvestiging in Nieuwegein is
gekozen voor een meer centrale ligging
ten opzichte van Rijswijk, waar het hui-
dige NDB kantoor is,” aldus Niels de
Ruiter, directeur van de NDB.  “Hoewel
we als apar te bonden en werkorgani-
saties blijven bestaan bundelen we
door gezamenlijk één kantoorpand te
betrekken op bepaalde gebieden onze
krachten. Samen kennis delen en profi-
teren van elkaars sterkten is niet alleen
efficiënt maar draagt bij aan de profes-
sionalisering van onze sporten.”  
Nieuwe adres: Archimedesbaan 7,
3439 ME Nieuwegein
Telefoonnummer: 030-6008400
Postbus 135, 3430 AC Nieuwegein.

Arjan van der Horst en Marcel Ceulen ondertekenen 
tijdens de bondsraadsvergadering het (ver)koopcontract

van het oude bondsbureau
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Ad Burgmans organiseert 
geslaagde golfdag

Ad Burgmans polste al eens of er in de biljartwereld onder de driebanden-
groot spelers animo was om in de zomermaanden een golfdag te organi-
seren. Al snel kreeg hij daar respons op en werd besloten dat er op zater-
dag 12 juli op Burggolf Gendersteyn in Veldhoven gespeeld zou gaan wor-
den. Er was een mogelijkheid voor gevorderde golfspelers, maar ook kon-
den biljarters die kennis wilden maken met de golfsport zich aanmelden
voor een clinic. 

Uiteindelijk kwamen er negen aanmel-
dingen binnen van golfers die gingen
strijden om de Burgmans Biljarts-wissel-
trofee, die beschikbaar werd gesteld
door Ad en Coby Burgmans uit Luijks-
gestel. Voor de clinic waren er drie aan-
meldingen.
Op zaterdag moesten Mar tin Spoor-
mans (gevorderden) en Sander Jonen
(clinic) helaas nog afzeggen. Na het
openingswoordje van organisator Ad
Burgmans werden de deelnemers in
twee flights verdeeld. Op de 27 holes
tellende baan werden enkel de Yellow-
en Blue Course aangedaan, wat dus
neer kwam op 18 holes. De 'neary' (de
slag die het dichtst bij de hole komt) van
deze dag kwam op naam van Marcel
van Berkel en de 'second near y' was
voor Joop van Hastenberg.
Nadat iedereen de 18 holes had ge-
lopen werd er verzameld in het pavil-
joen waar de spelers konden genieten
van een diner. Tijdens het diner werd de

Burgmans Biljarts-wisseltrofee uitgereikt
aan winnaar Marcel van Berkel. 
De verdere uitslag: 2. Ad Burgmans, 3.
René Dericks, 4. Joop van Hastenberg,
5. Frank van Rooij, 6. Arend Bakker ,
7. Peter Loenen en 8. Nick Loenen.
Adrie Demming en Randy Loenen
maakten gebruik van de clinic,
waardoor ook zij kennis konden maken
met de golfsport. In het onderlinge wed-
strijdje bleek Adrie Demming de sterkste
en misschien kunnen beide spelers vol-
gend seizoen al een gooi doen naar de
Burgmans Biljarts-wisseltrofee.
Aan het einde van een super gezellige
dag werd dan ook afgesproken om hier
een jaarlijks terugkerend evenement
van te maken op de tweede zaterdag
van juli.
Eventuele belangstellenden (drieban-
den-groot spelers) kunnen zich dan ook
al het gehele jaar door aanmelden bij
Ad Burgmans. 
Tekst en foto: Paul Brekelmans. 

Tweede divisie driebanden poule 3

Wim Vredeveldt scoort 1.250 
namens ZusenZo/de Veemarkt
ZusenZo/de Veemarkt – Veemarkt 3/
Pelgrim Speelautomaten 6-2. Het hoog-
ste partijmoyenne van de openingsron-
de kwam op naam van W im Vrede-
veldt. De speler van ZusenZo/de V ee-
markt verzamelde de 40 caramboles na
32 beurten en dat betekende gemiddel-
de van 1.250. Zijn kopman Henk van
Mourik reikte tot 1.081 en hij bleef
daarmee Harrie Meijer (1.027) slechts
twee treffers voor. De Hazelaar 2 –
De Haven 0-8. Bezoeker Alex ter Wee-
le realiseerde 1.000 moyenne na veer-
tig uit veer tig. Thekes/Park T ivoli –
Caudron Billiardproducts 6-2. Kopman
Jos Bongers zette in Herpen 1.212 in
de boeken. Jean-Paul Kregting redde
dankzij 1.000 de eer. HCR Prinsen 2 –
DBG 't Ottertje 8-0. Stefan Siegburg gaf
middels 1.093 het goede voorbeeld. 

Wim Vredeveldt van ZusenZo/de
Veemarkt. 
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen      

Tweede divisie driebanden poule 1

Droomstart voor BCO/Paeoniapassion.com

In poule 1 van de tweede divisie mocht
BCO/Paeoniapassion.com de eerste
wedstrijd op bezoek bij het sterke Aan-
nemersbedrijf Beer de Jong. Naamge-
ver van de thuisclub Beer de Jong zag
Paul Witteman na een voorzichtige start
afstand nemen om ver volgens met 22-
35 uit 53 te zegevieren. Kopman Ruud
Nieuwenburg bracht met zijn 40-30

winst op Hans de Bruin de tussenstand
in evenwicht. De thriller van de avond
vond plaats tussen Peter Ber ndsen en
Rens Hoeba. Na een sterke opening
van Hoeba (8 uit 4) wist Berndsen met
verschillende series duidelijk afstand te
nemen. Vervolgens was het weer Hoe-
ba die zich terug vocht in de partij. Bij
de stand 38-34 wist deze met vier en
twee de partij naar zich toe te trekken.
Berndsen kon in die tussentijd slechts
één keer scoren en verloor met 39-40.
Peter Snel trof in Rober t Koster een
tegenstander die traag van star t ging,
maar zich snel herpakte en uiteindelijk
met 25-35 zegevierde.

Café Siemens - 
NHD Borde Appel
Café Siemens hield aan de confrontatie
met NHD Borden Appel een 6-2 eind-
zege over. Eerste man Eddie Siemens
speelde met zijn gemiddelde van 1.111
daar een belangrijke rol in. Siemens liet
zijn tegenstander Piet Rood met 40-8 in
het stof bijten. Winst was er ook voor
Harry Viswat, die Johan Kolenbrander
versloeg. Jarno Beerlings stuurde Ad
Feenstra met 35-26 naar huis. Cornelis
Sluiter verloor zijn partij van Sjaak Peer-
deman.

Eddie Siemens 1.111

Vierde divisie driebanden poule 8

Drie teams de Hazelaar en 
twee van Thekes Herpen
De Hazelaar 7 – Montage MG Garant
2-6. Jacky Dekkers redde met een moy-
enne van 0.526 de eer. De Hazelaar 9 –
De Hazelaar 6 2-6. Bij de winnende for-
matie gaven Ronald Hulsken 0.545 en

Frank van Rooij 0.543 het goede voor-
beeld. Thekes 6 Forel Bergharen – The-
kes Herpen 4 2-6. Jan Loermans trok met
29-30 aan het kortste eind tegen Richard
Geurden, die een serie van vijf maakte. 

Belangrijk nieuws 
voor adverteerders en lezers
Vanaf deze editie wordt de lezer, die op onze site www.debiljartballen.be een
link aanklikt in een advertentie van de digitale versie, automatisch doorgelinkt
naar de website van de adverteerder. Deze extra service is ook van toepassing
voor de Nederlandse editie op www.debiljartballen.nl

Vierde divisie driebanden poule 6

Café Siemens 3 deelt de punten
Speelronde 1. De Anerhof – Café Sie-
mens 3 4-4. Namens de gasten uit Mid-
wolda bleven René Berg en Henny Hof
aan de goede kant van de score. Bij de
thuisploeg bleken Gesinus van der Haar

en Martin Beumer succesvol. De Haven 4
– De Haven 3 0-8. Bij de winnende for-
matie zorgden Martin Ros 0.909 en Roe-
lof ter Heide 0.833 voor fraaie cijfers.
Beiden produceerden een serie van zes.

Topteam jeugd 

Horna na vier ronden aan de leiding 
Horna – ABC ’t Töpke 4-2 en 5-1. Jordy
Jong verzamelde de 125 caramboles
twee keer na zes beur ten. Ferry Jong
stond in zijn kor tste partij na acht po-
gingen aan zijn totaal van 275. Sam
van Etten won met 300 uit 8 maar ver-
loor ook met 187-160 (9) van Jeffrey
van Heesch. Van Etten realiseerde met
117 de hoogste serie van de dag.

Amorti JBV – ABC ’t Töpke 3 6-0 en 6-0.
Het enige duel onder de tien beur ten
kwam op naam van Br yan Eelen na
110 treffers en acht pogingen. ’s Herto-
genbosch – Horna 0-6 en 2-4. Het was
Ferry Jong die twee keer na acht om-
lopen aan de finish was en daarin tel-
kens 275 punten realiseerde. De hoog-
ste reeks bleek 131.

Wilt u ook redactionele aandacht
in De Biljart Ballen?

Bel: 0416-343819

http://www.debiljartballen.be
http://www.debiljartballen.nl
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Euro GP Artistiek

Baris Cin de beste in billardcafé 
De Veemarkt in Doetinchem

Vlnr: Jean Reverchon, Baris Cin, Michael Hammen en René Dericks

Nadat de Europese GP Biljar t Artistiek in Doetinchem 2012 een reuzen-
succes was, met een wereldrecord van 46 deelnemers (nooit eerder was
wereldwijd een ar tistiektoernooi zo sterk bezet), zijn Ans Eder veen en
Manfred Hekerle aan het werk gegaan om voor een vervolg te zorgen. De-
ze keer stond een samenwerking met BV De Veemarkt garant voor de or-
ganisatie van 19 tot en met 22 juni. En weer werd een record geboekt:
precies 100 nationale titels waren vertegenwoordigd bij de 35e CEB-GP in
deze spelsoort. De Turk Baris Cin liet zich als winnaar kronen. René Dericks
bleek de beste Nederlander op een gedeelde derde plaats.

Thomas Ahrens had verslagen. Dericks
had twee keer matchbal, maar kon het
karwei niet klaren. Het werd 2:3. 
In de finale stonden net als in 2012 een
Turk en een Fransman aan tafel. Drie-
voudig wereldkampioen en in 2012
verliezend finalist Jean Reverchon
kwam niet uit de startblokken: hij maak-
te in de eerste set slechts één figuur .
Ook daarna kwam hij niet in zijn spel.
Zo kon Baris Cin zijn eerste inter natio-
nale overwinning vieren. Hij toucheerde
2.500 euro. 
Interessant te vermelden is dat nog nooit
een Nederlander zijn naam op een Eu-
ropese Grand Prix kon schrijven. Tekst
en foto met dank aan Manfred Hekerle.
Naam Sets %
1. Baris Cin 12-3 60.52
2. Jean Reverchon 9-9 64.76
3. Michael Hammen 8-4 76.55
3. René Dericks 8-5 60.15
5. Xavier Fonellosa 3-3 73.33
6. Walter Bax 5-5 65.39
7. Thomas Ahrens 3-5 61.05
8. Erik Vijverberg 4-3 55.13

Slechts zeven spelers uit eigen land had-
den besloten in Doetinchem mee te
doen. Martin van Rhee kwam gemakke-
lijk door de kwalificatie. Hij moest in de
achtste finale tegen de Fransman Jean
Reverchon, die hij met 2:3 verloor. De
heersend Nederlands kampioen Erik
Vijverberg knokte zich nipt door de
kwalificatie: hij haalde uit 70 figuren
een puntje meer dan de voorzitter van
de FFB Jean-Paul Sinanian. In de achtste
finale kwam hij tegen de Duitser Bernd
Singer, die geen voet  aan de grond
kon krijgen. Vijverberg won afgetekend
met 3:0. René Dericks leek uitgescha-
keld in de kwalificatie, maar toen 8 van
de laatste 10 figuren slaagden, stelde
hij deelname in het hoofdtoer nooi ze-
ker. Nadat hij in de hoofdronde de Belg
Erik Verliet met 3:1 terugwees, moest hij
aantreden tegen Vijverberg, zijn colle-
ga in het driebandenteam van De Vee-
markt. Met een resultaat van boven de
65 procent won Dericks overtuigend. In
de halve eindstrijd was de tegenstander
de Turk Baris Cin, die daarvoor met 3:0

Eerste GP artistiek 1e klasse

Robert van Veenendaal winnaar 
in 't Vossenhol te Daarlerveen
De eerste GP ar-
tistiek in de eerste
klasse is een prooi
geworden voor
Robert van V ee-
nendaal. Hij bleef
Cock Ooms en
Benny Smits voor
in de strijd om het
podium. Het toer-
nooi werd gehou-
den in biljar tcen-
trum ’t Vossenhol
te Daarlerveen.

Na vier sets was
Cock Ooms koplo-
per met 140 punten.
Hij werd toen ge-
volgd door Benny Smits (127) en Robert
van Veenendaal (120). Jean-Marie Lim-
bourg lag met 115 op de loer. Van Vee-
nendaal kende een bijzonder goede
zondag. Hij verhoogde zijn puntento-
taal naar 257. Het aantal gemaakte fi-
guren werd in de drie laatste sets ver-
hoogd van 18 naar 37. Met een per-
centage van 48.95 bleef hij Ooms bij-
na zeven procent en liefst 41 punten
voor. Benny Smits eindigde met 207
punten op een achterstand van negen
punten op Cock Ooms. Voor Smits bete-
kenden 207 punten een nieuw persoon-
lijk record. Nummer vier in de eind-
stand, Jean-Marie Limbourg bleef met

202 ook nipt boven de tweehonderd
puntengrens. 

Naam Pnt Pog %
1. Robert van Veenendaal 257 170 48.95
2. Cock Ooms 216 168 41.14
3. Benny Smits 207 176 39.42
4. Jean-Marie Limbourg 202 173 38.47
5. Walter Crols 177 184 33.71
6. John de Bruijn 171 185 32.57 
7. Eric van Hoorn 161 187 30.66
8. Wilfrie Vermeer 148 182 28.19
9. Eric van Kampen 148 184 28.19

10. René Kuijstermans 135 194 25.71
11. Jan Jansen 106 187 20.19
12. Remy Sleijpen 87 194 16.57

Vlnr: Cock Ooms, Robert van Veenendaal en Benny Smits.
Foto: Roos Vermeer

Invitatietoernooi artistiek

Robert van Veenendaal de beste
bij De Mixx te Geldrop

Op 30 en 31 augustus werd in café De
Mixx in Geldrop voor het eerst een invi-

tatietoernooi biljart artistiek georgani-
seerd. Het evenement werd verspeeld
over 100 figuren en vond plaats in een
gezellige ambiance. Op zaterdag nam
Cock Ooms direct de leiding met liefst
129 punten na 3 sets, een percentage
van 57,33 en leek ongenaakbaar. Zijn
grootste concurrenten Rober t van Vee-
nendaal en Mark Janssen stonden toen
al op ruime achterstand. Daarachter
streden Wilfrie Vermeer, Benny Smits en
Jan Jansen om plek vier . Op zondag
kwam de spanning echter terug om de
eerste plaats omdat Van Veenendaal in
de openingsset erg sterk speelde en
Ooms passeerde op de ranglijst. Het
verschil tussen de twee bleef erg klein
en bij aanvang van de laatste set was
de marge slechts één punt. In het 98e fi-
guur werd het toer nooi beslist en won
Robert van Veenendaal de titel met 318
punten. Tekst: Benny Smits.
Naam Pnt Pog %
1. Robert van Veenendaal 318 249 42.40
2. Cock Ooms 299 254 39.87
3. Mark Janssen 257 266 34.27
4. Wilfrie Vermeer 209 261 27.87
5. Benny Smits 173 273 23.07
6. Jan Jansen 164 272 21.87

Robert van Veenendaal. 
Foto: Robby Smits

GP artistiek eerste klasse 4 en 5 oktober

Tweede toernooi bij Overkamp 
De tweede GP ar tistiek eerste klasse
wordt op 4 en 5 oktober georganiseerd
bij café-biljart Overkamp aan V reden-
seweg 12 te Eibergen. De veertien deel-
nemers zijn verdeeld over vier poules.
Op zaterdag 4 oktober begint men om
10.30 uur en de wedstrijden duren dan
tot ongeveer 21.30 uur . Zondag van
10.30 uur tot 19.00 uur. 
Poule A Plaats
1. Robert van Veenendaal Doetinchem
2. Wilfrie Vermeer Deurne
3. Eric van Kampen Poortugaal
4. Willem Schreuder Noordscheschut

Poule B
1. Cock Ooms Venlo
2. Eric van Hoorn Gouda
3. René Kuijstermans Roosendaal
4. André Renkens Kerkrade
Poule C
1. Benny Smits Geldrop
2. John de Bruijn Ter Aar
3. Remy Sleijpen Hulsberg
Poule D
1. Jean-Marie Limbourg Queue du Bois (B)
2. Walter Crols Turnhout (B)
3. Mark Janssen Selfkant-H (D)

Driebanden 3e klasse 27 en 28 september

Districtsfinale in Arcen
In café Inaborg aan Lingsforterweg 11
te Arcen wordt op 27 en 28 september
de eindstrijd driebanden klein derde
klasse district V enlo gehouden. Met
moyennes van 0.200 tot 0.400 is de
partijlengte twintig caramboles. 
Aanvang beide dagen om 11.00 uur. 

Naam Vereniging
1. Mark van de Brink BC Tegelen
2. Eric Thiesen Inaborg
3. Achille Thissen De Picardie
4. Paul Hendriks ABC ’t Töpke
5. Theo Mulders VOP/DWH
6. Thijs Peulen BC Tegelen

Libre 5e klasse 2-4 oktober

Finale Kempenland te Valkenswaard
De districtsfinale Kempenland libre vijfde
klasse staat voor donderdag 2 tot en met
zaterdag 4 oktober op het programma.
De nieuwe opzet van de vijfde klasse
heeft tot gevolg dat het moy enne per
wedstrijd werd vastgesteld en dat er nu
een interval wordt gehanteerd. Heeft
men een lager moyenne gespeeld dan
het aanvangsgemiddelde dan blijven
het aanvangsmoyennes en de daarbij
behorende caramboles staan. De eind-
strijd vindt plaats bij vereniging NAS, of-
wel d’n Turfberg aan Van der Clusen-

straat 4a te Valkenswaard. Eerste speel-
dag aanvang 19.00 uur.
Naam Vereniging Gem Car
1. Maria van Hoof De Zwaan 1.14 41
2. Maria Blom Combi '95 1.13 38
3. Jan Joosten Poedelvrees 1.12 41
4. Nellie Kampert Combi '95 1.11 44
5. Jan Schoenmakers De Zwaan 1.06 38
6. Vincent van de Loo 't Vrijthof Libre 1.03 38
7. Ria Louwers Combi '95 1.06 35
8. Riek Willems De Zwaan 0.99 44
Res. 1. Janus van Poppel Nooit Volleerd 0.97 38
Res. 2. Marion v.d. Berkmortel De Zwaan 0.82 32
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Kader poule Zuid-Nederland

Twee spelers 
blijven onder de 
10 beurten
Speelronde 1. Ames/Optiek van Gool/
De Peel – Op de Klos 4-4. In Deur ne
had Gerrit van Asten geen tien kansen
nodig. Tegen Remie IJssermans werd het
110-58 na zeven pogingen. De thuis-
speler dankte zijn zege vooral aan
series van 61 en 42. VOP/De W itte
Hoeve – De Oase 6-2 Hier gaf Guido
Kauffeld in het 57/2 met honderdne-
gentig uit acht en een serie van 114 het
goede voorbeeld. Treffers/VTS/Activtek
– 't Luip Eurobiljar ts 4-4. Sjef Jansen
boog met 112-110 na acht pogingen
voor Frank Diederen.

Nationale kadercompetitie poule Midden-Nederland

De Hazelaar 2 toont klasse tegen Brand
Met een overtuigende 6-2 overwinning
op Brand zette De Hazelaar 2 de toon
voor een nieuw seizoen. 
Vooral Eric Dericks was in vor m en
speelde tegen Freddie Adelaar in zes
beurten naar een 270-66 winst, het-
geen een moyenne opleverde van
45.00. Vierde man Carlo van der Doe-

len had net vijf treffers tekor t om de
maximale zege binnen te halen. Moira
Lith trof het eerste team van De Haze-
laar en speelde gelijk. Bij de gasten
zorgde Alex Ulijn met 28.89 voor het
beste resultaat. Carambole/ Koffer-
web.nl pakte de maximale 8-0 zege op
Padoc.

Kader poule Oost-Nederland

Overkamp met lege handen
Bij de seizoensstart bleef BV Overkamp in
de thuisbasis te Eibergen met lege han-
den. De Pelikaan Zutphen vertrok met de
maximale 0-8 winst. Brian ter Braak kreeg
met 33-180 (7) de minste kansen van
René Paap. Michael Wassing strandde

na 101-150 en acht beurten op negen
caramboles van de finish. Bij de gasten
scoorde Ivo Gerritsen een serie van 133.
Kabelrups.com/Kronenhuis - DBL Kader-
team 6-2. Arie Wennekes redde na 110
treffers en negen pogingen de eer.

Eredivisie topteam speelronde 1

Dibo The City in balans met Etikon/AEJ
In de openingsronde
van de eredivisie
voor topteams ging
titelverdediger Eti-
kon/AEJ in de twee-
de wedstrijd bij Dibo
The City onderuit.
Drie ploegen pakten
de volle vier punten.

Dibo The City – 
Etikon/AEJ 

0-6 en 4-2 
Peter de Backer en
Gert-Jan Veldhuizen
maakten hun debuut
voor de ploeg die
naar De Hazelaar
in Rosmalen is ver-
huisd. De Backer
bleef in de eerste ont-
moeting Dave Chris-tiani met 91-100
na veertien beurten nipt voor. René Luij-
sterburg zag bij een 165-39 voor-
sprong tegenstander V eldhuizen met
een slotserie van 161 de par tij alsnog
naar zich toetrekken. Dennis T immers
verloor in het 71/2 van Patrick Niessen.
In de tweede sessie verliep het anders.
Christiani was niet opgewassen tegen
het moyenne van 11.11 van Peter de
Backer. Timmers verschalkte Niessen
met 150-124 (5). Luijsterburg zag Veld-
huizen met een reeks van 114 terugko-
men maar de thuisspeler gaf het niet
meer uit handen gezien de 200-157 uit-
slag na vijf omlopen. Op vrijdagavond
17 oktober is de teampresentatie van
Etikon/AEJ in thuisbasis De Hazelaar te
Rosmalen. Aansluitend vindt er een cli-
nic plaats.

Biljartcentrum Arnhem – 
A1 Biljarts/de Veemarkt 

0-6 en 0-6
Het trio Ludger Havlik, Raymund Swertz

en Michel van Silfhout waren in de eer-
ste ontmoeting veel te sterk. Van Silfhout
behaalde 25.00 moyenne in het band-
stoten. In treffen twee kwamen Harrie
van den Boogaard en Raymon Gielens
iets over de helft van hun caramboles.
Swertz gebruikte in totaal negen beur-
ten voor driehonderd punten 71/2. 

Topteam Berkelland – 
Biljartservice Van Gemert 

6-0 en 4-2
Hans Klok zette namens de debuteren-
de formatie Sam van Etten twee keer op-
zij. Marek Faus bleek te sterk voor zo-
wel Guido Kauffeld en Demi Pattiruhu.
Axel Büscher was de enige van de thuis-
ploeg die één duel verloor. Na 100-86
winst tegen Wiel van Gemer t volgde
een 70-100 (14) nederlaag. 

BIOS/Blitz Optiek – 
BV 't Ottertje         2-4 en 4-2
Bij de nieuwe ploeg met de bekende
namen uit Ottersum waren Micha van
Bochem en Mar tien van der Spoel in
eerste instantie succesvol. Fabian Blon-
deel zette Jos Bongers bij het bandsto-
ten de voet dwars. Blondeel herhaalde
dit (100-95 deze keer) en zag toen ook
teamgenoot Peter Volleberg winnen van
Van der Spoel. De nederlaag van Erik
van der Linden bleef dan ook zonder
gevolgen. 

’s Lands Welvaren/
Reedijk Bandenservice –
Kofferweb.nl        6-0 en 4-2
Ian van Krieken had twee keer met 150
uit 5 de minste pogingen nodig tegen
Lyon Megens. Peter de Bree leed even-
eens geen puntenverlies en dat was te-
gen Jurgen de Ridder. Ad Koorevaar en
Marco Kivits bleven bij het bandstoten
ieder één keer aan de goede kant van
de score. 
Op 18 oktober staat speelronde twee
op het programma.

Peter de Bree van ’s Lands Welvaren/Reedijk Banden-
service. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Eerste divisie topteam

BV Overkamp dubbel afgestraft
Zaal Verploegen ging tegen 123 Bil-
jarts/BV BCO twee keer onderuit. T ij-
dens de eerste ontmoeting werd het 0-6.
In de daaropvolgende confrontatie
kreeg Richard van Oosterhout zijn re-
vanche op Louis van Opstal en redde
bij het bandstoten de eer . Hierdoor
werd het 2-4.
BV Overkamp werd met een dubbele
0-6 afgestraft door Horna De Vries Ju-
welier. Over de eerste wedstrijd valt

weinig spectaculairs te melden. In het
tweede libre duel  kreeg Tom Temmink
bij het libre maar twee kansen van Pie-
ter van der Geest en ging met 32-250
onderuit. Christian Poether  verloor in
het kader na zes beurten van Germ Bot
en Rob Pot verloor het bandstoten in ne-
gen pogingen van George Kenter . De
Hazelaar bleef twee keer met 4-2 aan
de goede kant van de score. Dit ten
koste van Hektisch Biljartschool/BV’75.  

Tweede divisie driebanden poule 2

Serie van 14 voor Toine Dekkers
Op maandag 15 september zorgde Toi-
ne Dekkers in Het Wapen van Eerschot
te Sint-Oedenrode voor een opmerke-
lijke prestatie. In de wedstrijd voor zijn
team aMate Communications tegen
Black Berry Tattoo (8-0) scoorde hij een
fraaie serie van veer tien. Dekkers ver-
sloeg Louis van der Meijden met 40-30
na 46 beur ten. Vierde man en tevens
teamleider Willie Minkels realiseerde
dankzij 0.945 het beste gemiddelde
van iedereen.

Bandstoten 5e klasse district
Veluwezoom

Volle buit 
Tonny Coert
Naam Vereniging Pnt Gem HS
<een>1. Tonny Coert RBV 14 1.05 13
2. Belinda Jonker WCK 10 0.94 6
3. Ron Lieferink Elderhof 8 0.84 9
4. Harrie van Langen Snelpost 7 0.84 5
5. Simon van den Dam Renkum 7 0.79 7
6. Willie van de Kamp Petersberg 6 0.81 6
7. Ingrid de Wit Sailor 4 0.77 6
8. Joop Voorend Petersberg 0 0.58 4

KNBB Biljartpoint Masters

2015
van 15 t/m 18 januari

in Kaatsheuvel

13e Informatiebeurs op het gebied van
gezondheid, zorg en welzijn

Informatie: gezondenwelzijn@planet.nl
telefoon 0416-349927

www.beursgezondenwel.nl

4 en 5 oktober 2014
in de hallen van

De Werft
Kaatsheuvel
Toegang gratis

2014

http://www.fleurenbiljarts.nl
mailto:gezondenwelzijn@planet.nl
http://www.beursgezondenwel.nl
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Kerkstraat 23
Hooge Mierde   

tel. 013-5092341

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

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

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

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

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

Geuzendijk 35 I 6002 TA Weert I tel (+31)(0)495 - 524300
www.blaakven.nl

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

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig
Clublokaal van: 

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden
van groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot,
Tel. (0499) 57 14 42, Fax (0499) 57 73 36

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 !

http://www.hcrprinsen.nl
mailto:info@hcrprinsen.nl
mailto:w.siemens@kpnplanet.nl
mailto:info@cafebiljartsiemens.nl
http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.degoedehoop.nl
mailto:overkamp@degoedehoop.nl
http://www.biljartcentrumoverkamp.nl
http://www.cafedezwaan.nl
http://www.blaakven.nl
http://www.hetoventje.nl
http://www.dekuul.nl
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Libre speelweek 1
In de eerste klasse was Ties van Esch al
in de openingsweek in vor m met 136
caramboles na elf beurten en dat lever-
de een moyenne van 12.36 en serie
van 55 op. Peter van den Bekerom (VI-
OS) bereikte in de tweede klasse na
achttien pogingen zijn totaal van vier-
enzestig. Gerard Berkenhamer bleek
goed voor 45 uit 17. 

Libre speelweek 2
Gerard van Someren (VIOS) verzamel-

de in de hoogste klasse de 79 treffers
na zestien beur ten. Wim Berkers be-
haalde 87 uit 19. In klasse twee zorgde
Jan van de Werf voor 87 caramboles
na negentien pogingen. 

Libre speelweek 3
In de tweede klasse realiseerde Cees
van Teeffelen zijn totaal van vieren-
zestig treffers na negentien beur ten.
Jaap Koster, derde klasse, moest even-
veel van de stoel voor zijn 53 punten. 

Driebanden in Deurne

Martin van de Water wederom
winnaar van Turfke Bokaal

Vlnr: Dorus Steevens (3), Jan Pluijm (4), Martin van de Water (1) en 
Edie Lenssen (2)

Martin van de Water uit Liessel heeft net als in 2012 het driebandentoer-
nooi om de Turfke Bokaal in Deurne op zijn naam gebracht. In het gelijk-
namige café waren 24 deelnemers.

Op de slotavond ging de eerste halve fi-
nale tussen Edie Lenssen en Dorus Stee-
vens. Ze hadden allebei veer tien ca-
ramboles te gaan en na zeventien beur-
ten was er met 8-7 weinig krachtsver-
schil. Lenssen scoorde toen echter zijn
resterende zes treffers in de volgende
vier pogingen: 14-9 (21). Jan Pluijm
(25) trad aan tegen Martin van de Wa-
ter (16). De start was met 19-12 na ze-
ventien beurten van hoog niveau. Pluijm
viel stil en Van de Water profiteerde met
20-16 winst na 27 pogingen. In het du-
el om plaats drie maakte Dorus Stee-
vens acht caramboles in de laatste zes

omlopen tegen Jan Pluijm. Steevens
won dan ook na vierentwintig beurten.
De finale tussen Mar tin van de Water
en Edie Lenssen kende een stroeve start
en was het scorebord na zes pogingen
nog blanco. Van de Water sloeg toen
echter toe met zestien treffers in de vol-
gende zeventien pogingen en dat leid-
de tot 16-6 (23) winst. Daar mee werd
hij de opvolger van Sjef Steevens. 
Hans van Eijk realiseerde met twintig uit
veertien, moyenne 1.428, de beste par-
tij. 
Jan Rosmulder zorgde via negen ca-
ramboles voor de hoogste serie.

Veertig deelnemers bij OVNA in Ommel

Debutant Jo van de Kimmenade
brengt Lolaar toernooi op zijn naam

Het negende Lolaar toernooi ging met
veertig deelnemers van star t. In café-
zaal Eijsbouts te Ommel waren er op
vrijdag 15 augustus nog acht titelkandi-
daten over. De kwartfinales betekenden
het einde voor Sjaak Berkers, Johan
Mastbroek, Piet Loomans en Had
Graat. Loomans speelde weliswaar ge-
lijk tegen titelverdediger Guus Knoops
maar in de barrage trok de kastelein
met 7-1 aan het langste eind. Op de
slotdag trad Guus Knoops op zijn eigen
biljart aan tegen Theo van Leuken. Bei-
den hadden vijftig caramboles te gaan
en na vijftien beurten was er met 16-16
nog altijd evenwicht. Daar na demar-
reerde Van Leuken, lid van Nooitge-
dacht uit Asten, naar 40-25. Knoops
kwam terug tot 43-40 maar toen be-
sliste Van Leuken de partij met een slot-
serie van zeven. In de andere halve fi-
nale had Jo van de Kimmenade negen-
tig treffers en Frans van Mierlo veer tig
caramboles te gaan. Van de Kimmena-
de, tot dan toe ongeslagen, snelde naar
een 88-24 voorsprong waar na Van
Mierlo in zijn thuisbasis met een reeks
van elf weer hoop kreeg. Jo van de Kim-
menade deed de deur met een slotreeks
van twee echter dicht. Het afsluitende
duel ging dus tussen Jo van de Kimme-

nade (90 car) en Theo van Leuken (50
car). Met een 42-30 achterstand na vijf-
tien beurten leek Van Leuken goede pa-
pieren te hebben. Toen schakelde Van
de Kimmenade met series van 18-14-12
echter een tandje bij en met 90-43 na
22 pogingen was de eindzege voor de
biljarter van De Vliegert uit Mierlo. René
Verhaeg en Jos Verberne verzorgden de
prijsuitreiking. De oudste deelnemer, de
91-jarige Jan Brinkman uit Asten, was
met een gemiddelde van 0.88 goed
voor de dertigste plaats. Had Graat re-
aliseerde met 29 de hoogste serie. De
kortste partij kwam met twaalf beur ten
op naam van Piet van Gaal en Johan
Mastbroek. 
Naam Vereniging Gem Car 2015 
1. Jo van de Kimmenade De Vliegert 4.02 100
2. Theo van Leuken Nooitgedacht 1.95 60
3. Guus Knoops OVNA 1.89 60
4. Frans van Mierlo OVNA 1.64 50
5. Piet Loomans Kunst en Vermaak 1.88 60
6. Had Graat ’t Klöster 3.80 100
7. Sjaak Berkers OVNA 1.86 60
8. Johan Mastbroek BV Mierlo 2.17 60

Foto: Leon van der Heijden, fotocreatief

Deurnese Biljartbond 
huldigt veel jubilarissen

Tijdens de jaar vergadering van de
Deurnese Biljartbond (DBB) werden
maar liefst negentien jubilarissen gehul-
digd. De twintigste jubilaris, Sjaak van
de Putten, ontbrak. In totaal goed voor
745 jaar biljartervaring. Bijzonder was
het dat er drie 50-jarige jubilarissen wa-
ren van verenging Neerkandia. Zij ble-
ken het ook die de vereniging hebben
opgericht. De DBB telt ruim driehonderd
leden, verdeeld over 21 verenigingen.
De oprichting was in 1945. Gespeeld
wordt in de gemeente Deurne en kerk-
dorpen, Griendtsveen (gemeente Horst
aan de Maas) en Bakel (gemeente Ge-
mert-Bakel). Vanaf augustus/september
2014 vindt de librecompetitie voor vier-
tallen plaats en die duurt tot eind janua-
ri 2015. In oktober 2014 wordt het per-
soonlijke kampioenschap (PK) in het
bandstoten georganiseerd. In november
volgt aansluitend het PK driebanden.
Vanaf begin februari 2015 is er een
driebandencompetitie voor vier tallen

die in juni 2015 de ontknoping heeft. 
50 jaar lid Vereniging
Leo Bukkems Neerkandia
Huub Joosten Neerkandia
Piet Wilms Neerkandia
Theo Willems OLV
Jan van de Heuvel ONA
40 jaar lid
Frans Brouwers VIOS
Gerard van Someren VIOS
Wim Berkers Poedelvrees
Sjaak van de Putten Poedelvrees
Piet Janssen ONA
Jozef Bakker Internos
Hans van Eijk D’n Anlaup
Eimert Swinkels HGL
25 jaar lid
Piet van de Berkmortel 't Turfke
Marinus van Bussel Steeds Vooruit
Gerard van de Mortel Steeds Vooruit
Cor Derix Internos
Jan Holtackers TBK
Henk van Maris TBK
Rinie Weemen Ons Vermaak

Van 30-9 t/m 30-10

PK bandstoten bij In den Sleutel te Deurne
Het persoonlijk kampioenschap band-
stoten eerste klasse van de DBB begint
op dinsdag 30 september en wordt op
donderdag 30 oktober afgesloten. Het
toernooi vindt plaats bij café In den
Sleutel aan Stationsstraat 8 te Deurne.
De organisatie is in handen van vereni-
ging HGL. De tien deelnemers zijn af-
komstig van vier verschillende clubs.
Namens HGL mag titelverdediger
Frank Jonker met 75 caramboles het
hoogste aantal maken. Er wordt ge-
speeld op 30 september en in oktober
op woensdag 1, vrijdag 3, maandag
6, donderdag 9, woensdag 15, don-

derdag 16, vrijdag 17, dinsdag 21,
woensdag 22 en slotdag donderdag
30. Aanvang 19.30 uur. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Frank Jonker HGL 3.19 75
2. Adriaan Adriaans VIOS 2.83 70
3. Jan Pluijm D’n Anlaup 2.61 65
4. Roland Jonker HGL 2.34 60
5. Ad Proenings HGL 2.29 60
6. Henny Rooijmans D’n Anlaup 2.07 55
7. Edie Lenssen Ons Vermaak 1.65 45
8. Michel Berkers HGL 1.60 45
9. Toon Munsters HGL 1.30 40

10. Wim Engels VIOS 1.30 40



De Biljart Ballen, 18e jaargang, september / oktober 2014 pagina 20

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

2e Divisie teams:
- Voegersbedrijf W. Smetsers
- Black Cherry Tattoo
- aMate Communications
Libre: C1 – C2 – C3

Driebanden klein:
- B1 Het Wapen van Eerschot
- B2 Dreamteam
- B1 Voegersbedrijf

W. Smetsers (Kempenland)

Voegersbedrijf
Willy Smetsers

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

Kiki en Tonnie
Thielen

Vlierdenseweg 5 - 5753 aa Deurne
tel. (0493) 31 63 82

www.cafeturfke.nl 

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.

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

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

café - darts - biljart

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

Houdt u van gezelligheid en een partijtje biljart
Kom dan naar café-bar

2 Horemans - biljarts aanwezig
Sjannie Lamers - Nassauplein 26 - 5531 HK Bladel - 0497-383643

‘T HANGIJZER
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

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

http://www.bcwapenvaneerschot.nl
http://www.cafeturfke.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
http://www.amesdeurne.nl
mailto:info@vanmelis.nl
http://www.vanmelis.nl
http://www.tankertje.nl
http://www.h
mailto:Info@hotel-wilhelmina.nl
http://www.deveemarkt.nl
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Ook 2 carambolebiljarts en reparatie/verkoop keu

Snooker & Poolcentrum Woensel in 
Eindhoven biedt vele mogelijkheden

Snooker & Poolcentrum Woensel aan Winkelcentrum Woensel 84d te Eind-
hoven bestaat al r uim 21 jaar en biedt liefst 1000 m2 biljar tplezier. Er
staan 2 carambolebiljarts van 2.30 x 1.15 meter, 6 snookertafels, 16 pool-
tafels en ook zijn er 10 dartsbanen en is er een rookruimte aanwezig. 

Twee biljarts voor carambole
In een apar te en rustige ruimte staan
twee carambolebiljarts. Omdat de
fraaie locatie speciaal ingericht is voor
de keusporten ondervinden de biljarters
geen last van andere bezoekers en acti-
viteiten, zoals in een buurthuis. Biljarters
voor carambole zijn van harte welkom,
zowel overdag en in de avonduren.
Nieuwe caramboleteams spelen gratis.
Snooker & Poolcentrum Woensel heeft
ook een zeer uitgebreide collectie keus
voor carambole. In de maanden sep-
tember en oktober zijn deze keus in de
aanbieding.

Keureparatie en verkoop
Ook kan men er terecht voor alle keure-
paraties. Dit heeft de afgelopen jaren
een enorme toevlucht genomen van bil-
jartliefhebbers uit Eindhoven en omge-
ving. Geldt voor carambole, maar ook
voor pool en snooker. 
Iedere reparatie wordt zeer vakkundig
en secuur uitgevoerd. V andaag ge-
bracht betekent morgen ophalen in ver-
band met het uitharden van de lijm. Ie-
dereen zal het verschil meteen merken
als het materiaal perfect in orde is en
men optimaal plezier en rendement uit
het spel haalt. SPC Woensel heeft een

groot assortiment biljartkeus en acces-
soires. Er is een constante voorraad
voor pool, snooker en carambole. Voor
de circa 150 keus gelden zeer scherpe
prijzen. 

Openingstijden en info
SPC Woensel is zeven dagen in de
week geopend. Maandag tot en met
donderdag van 12.00 tot 01.00 uur .
Vrijdag van 12.00 tot 02.00 uur en za-
terdag van 13.00 tot eveneens 02.00
uur. 
Op zondag gaan de deuren om
13.00 open en dan is de sluitingstijd
01.00 uur. 

Meer informatie is te vinden op de site
www.spcwoensel.nl. 
Telefoon 040-2481112 en email 
informatie@spcwoensel.nl. 

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

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

Biljart & Poolcentrum Hilvarenbeek
Diessenseweg 8 • 5081 AJ Hilvarenbeek • tel. 013-5051614

www.biljart-poolen-hilvarenbeek.nl

• 6 pooltafels • 2 caramboletafels 2.30 x 1.15
• 2 matchtafels 2.84 x 1.42
• dartscorner • tafelvoetbal

Openingstijden:
Maandag 14.00 – 24.00 uur
Dinsdag 14.00 – 24.00 uur
Woensdag 13.00 – 24.00 uur

Donderdag 14.00 – 24.00 uur
Vrijdag 14.00 – 02.00 uur
Zaterdag 12.00 – 02.00 uur
Zondag 12.00 – 24.00 uur

Bij vereniging OVNA in Ommel

De Karper wint nipt op LOLAAR 
nederlaagtoernooi 
Het team van De Karper uit Mierlo-Hout
is met de hakken over de sloot gespron-
gen tijdens het Lolaar nederlaagtoer-
nooi. Met een percentage van 101 ble-
ven de gasten nipt aan de goede kant
van de score. De twee teams van Vrien-
denkring uit Deurne voeren vooralsnog
de ranglijst aan.  
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. De Karper Mierlo-Hout 101
5. Nooit Gedacht Asten 94
6. De Peel Deurne 90
7. Steeds Vooruit Liessel 78
8. BV Mierlo Mierlo 65

LIKE DE BILJART BALLEN (krant) op Facebook

http://www.spcwoensel.nl
mailto:informatie@spcwoensel.nl
http://www.vlierden.com
http://www.biljart-poolen-hilvarenbeek.nl
http://www.asten-sebiljartbond.nl
http://www.asten-sebiljartbond.nl
http://www.asten-sebiljartbond.nl
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Eerste divisie driebanden poule 1

Het Caves als nieuweling 
flitsend uit de startblokken

Speelronde 1. Het Caves – MCR/De
Uitspanning 8-0. In Golf & Recreatie-
park Het Caves te Wintelre bracht Wil
Jansen tegen Leon Brouwer de thuis-
ploeg op voorsprong. De voorsprong
werd verdubbeld toen Piet Blankers met
Nick Loenen afrekende. W im van
Cromvoirt had tegen Hans de Groot
een achterstand maar maakte toen ze-
ventien caramboles in een tijdsbestek
van vier beur ten. Daarna kwam de
Waalwijker niet meer in de problemen:
45-28 (41). Daarmee was de eindzege
voor Het Caves veiliggesteld maar de
spannendste partij was toen nog bezig.
Kopman Raymond Ceulemans stond na
25 pogingen via 40-33 al op vijf treffers
van de finish. Tegenstander Roland Uyt-
dewilligen wilde zich echter niet zo-
maar gewonnen geven en het werd een
tactisch gevecht. De gast kwam zelfs
tweemaal op matchpunt maar toen hij

deze niet verzilverde, sloeg Ceulemans
met slotserie van twee alsnog toe: 45-
44 (39). Aardexpress – Snip Biljarts 8-
0. René Wijnen 1.666 en Rudy de Laet
1.406 haalden flink uit. Hultermans Inst.
Bedr. – Eekhoorn 2 4-4. Peter van Mier-
lo 1.153 was de beste speler van ie-
dereen. Burgmans-Biljarts.nl – Garage
Verbrugge Hyundai 4-4. Steven van Ac-
ker vertrok met gemiddelde van 1.250
op zak. Poelierschrauwen.nl – Scholtze
Horeca Groothandel 3-5. Danny Gey-
sen 1.290 boog voor de 1.451 van Er-
ic Hendrickx. Biljar tcentrum Arnhem –
AJ Biljart/v.d. Sanden 4-4. Ramazan
Durdu 1.363 versloeg de 1.090 spe-
lende Marc Roofthooft. Rudy Gerritsen
1.285 en serie van tien zette Jack van
Peer 1.114 opzij. De gasten uit Hilva-
renbeek hadden met Richard Berkel-
mans 1.250 en Johan Claessen 0.957
de twee winnaars. 

Het Caves met voor vlnr: Raymond Ceulemans en Andy de Bondt. 
Achter vlnr: Wim van Cromvoirt, Wil Janssen, Piet Blankers en Jannis Probonas.
Foto: Paul Brekelmans.   

Eerste divisie driebanden poule 2

Dirk Weeremans uitblinker zege
De Distel Biljarts 2 bij De Veemarkt 
Speelronde 1. De
Veemarkt – De Distel
Biljarts 2 3-5. Erik
Vijverberg verloor in
Doetinchem van Dirk
Weeremans. Dat
was niet verwonder-
lijk want Weeremans
verzamelde de 45
caramboles al na 25
beurten en dat lever-
de fraai moyenne
van 1.800 op. René
Dericks boog voor
Ivan Stitschinsky.
Thorsten Frings en
Jan Arnouts speelden
1.250 tegen elkaar.
Dustin Jäschke
1.071 bleef Adrie
Demming drie ca-
ramboles voor. ZFD/De Hazelaar –
Burgmans Biljarts 4-4. Bij de gasten
haalden Bert van Manen 1.451 en Rik
van Beers 1.125 flink uit. Therese Klom-
penhouwer 1.153 en serie van tien
hield evenals Frank Dielis de punten in
eigen huis. Eekhoorn – Jan Brock Amu-

sement 4-4. W iljan van den Heuvel
1.363 bleef Ger t-Jan Esvelt 1.000 de
baas. Frans van Kuijk zorgde via 1.250
voor de tweede partijzege van de thuis-
ploeg. Dennis Hoogakker 1.323 en
Marcel Krikhaar ver trokken met de
winst.

Dirk Weeremans. Foto: Ton Smilde

Tweede divisie driebanden poule 4

Rob Mans scoort 1.333 namens 
Hotel Stadt Lobberich/BC Tegelen 
Speelronde 1. Hotel Stadt Lobberich/
BC Tegelen – Evenementenshop.com
6-2. Rob Mans stak er met veer tig ca-
ramboles na dertig beurten dankzij
1.333 met kop en schouders bovenuit.
Black Cherry Tattoo – Vanmelis.nl 6-2.
Eric Aerts was de beste na 40 uit 57.
Voegersbedrijf W. Smetsers – aMate
Communications 4-4. Eveneens in Het
Wapen van Eerschot te Sint-Oedenrode
was Marcel van Berkel de beste met
een gemiddelde van 0.930. V oor de
gasten zette Toine Dekkers 0.909 op
het scorebord. Setpoint – Kiri Assuranti-
ën 8-0. De zaalderby in biljartcentrum
Roothaert te T ilburg had met W erner

Ooijen 0.869 de
beste biljarter.
Teletronika –
Teleng Schilder-
werken 6-2. V ic
Herreweghe be-
haalde 1.142.
De Molen – Bil-
jartplaza.nl/de
Molen 2-6. In
Reusel redde Dirk
Muylaert met 35
uit 37 de eer. Rut-
ger Elshof 0.975,
Wim van Dijck en Piet Sleddens trokken
de zaalderby naar zich toe.    

Rob Mans. Foto:
John van Tienen

Derde divisie driebanden poule 2
Markeer MTS Traffic Service - TOVV :
4 – 4. De kopmannen T od Herman en
Shane Hilgers maakten beiden een serie
van vijf. Richard Poley zette met 0.686
het beste gemiddelde op het bord.

BC Capelle 2 – BV Jorissen 2000/3:
4 – 4. Met 0.648 was Theo Dikstra van
de gasten de beste speler en zorgde
evenals Ed Voogd van Capelle voor een
serie van vijf. 

Derde divisie driebanden poule 6

Jordy de Kruijf de beste bij Carambole 3 
Speelronde 1. Carambole 3 – Caram-
bole 2 4-4. Bij deze zaalderby in 't Vos-
senhol te Daarlerveen liet Jordy de Kruijf
dankzij 0.833 het hoogste moyenne
zien. Namens Carambole 2 realiseerde
Bennie Jannink een serie van acht. HCR
Prinsen 3 – Bierling de Schepper/de
Harmonie 6-2. Koeno Thoma redde met
het beste gemiddelde van iedereen
(0.714) de eer. Café Siemens 2 – DOS
Hattem 8-0. Henk Hogenbirk 0.795 en
Willie Siemens 0.777 kwamen goed
voor de dag. 

Jordy de Kruijf: gemiddelde 0.833

Derde divisie driebanden poule 7

Serie van vijf 
van Adrie Bosmans
Speelronde 1. Thekes Herpen 8 – Ekris-
chocola.nl 4-4. Kopman Adrie Bosmans
scoorde een reeks van vijf en 0.573.
Tweede man Jan Duynhoven deed het
met 0.583 nog een fractie beter. Thekes
Herpen 3 – Struijk Metaal Recycling 2-
6. William Peters verloor met 33-35
(59) nipt van Frans Sanchez. Eddy van
de Bovenkamp vertrok met 0.760 op
zak.  

Derde divisie driebanden poule 8

Wim van Bakel speelt moyenne 1.304 
Speelronde 1. BC Tegelen 2 – De Band-
stoters 2-6. Noud van Haren verloor on-
danks 0.612 van de 0.714 spelende
Gerrit Harks. Laatstgenoemde is kop-
man bij de Bandstoters. Het betreft een
nieuw team van Golf & Recreatiepark
het Caves in Wintelre. Harks was jaren-
lang zeer actief binnen de driebanden-
wereld. De Zwaan 3 Hotel-Rest. – Van
den Berg Biljar ts/Merks 8-0. Alle vier
thuisspelers bleven tussen 0.500 en
0.600. DAB – Bax Totaalrecreatie 0-8.
In de Mixx te Geldrop was W im van

Wim Wellessen van De Molen 2.
Foto: Frede Nielsen
Bakel uitblinker met 30 treffers na
slechts 23 beurten. Dat leverde de be-
zoeker een moyenne op van 1.304. De
Molen 2 – BC T egelen 8-0. In Reusel
was Wim Wellessen goed voor 0.882.
Zijn kopman Stephan Rutten zette
0.714 op het scorebord. 

Vierde divisie driebanden poule 9

Volle buit
Ames/De Peel
Speelronde 1. Ames/De Peel – BC Te-
gelen 5 8-0. In spor tcentrum Ames te
Deurne was Mari van Hout de beste
speler met een gemiddelde van 0.657
en serie van zes. Aannemersbedrijf
P. van Hulst – De Molen 3 6-2. Loet
Saarloos redde de eer voor de gasten
uit Reusel. Spel-Sport.nl – 3B@Gebrook
4-4. Henk van Doormaal verloor on-
danks een serie van vijf. BC Tegelen 3 –
BC Tegelen 4 6-2. John Knapen is terug
van weggeweest en onderstreepte dat
met een gemiddelde van 0.909 en
reeks van zeven. T egenstander Leon
Mans behaalde 0.696.   

Vierde divisie driebanden poule 7

HCR Prinsen 4 
behaalt remise
Speelronde 1. Veemarkt 4 – Biljartcen-
trum Arnhem 6 2-6. Leo Vermeiren ver-
loor met het kleinst mogelijke verschil
van Fred Vriesema. HCR Prinsen 4 –
Parkzicht 4-4. Eerste man Tinus Doorn-
berg gaf met 0.652 het goede voor-
beeld. DBL Holland Mineraal 4 – Jan
Baars Interieurs/Vink 4-4. Reint Broeke
maakte een serie van vijf in Lochem.  
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www.debiljartballen.nl

Frans Pelders
Houtduif 34
5161 SG Sprang-Capelle
tel. 06 128 150 82
e-mail: info@evenementenshop.com
website: www.evenementenshop.comEvenementenshop.com

Gewest NON 4-5 oktober

Driebanden 3e klasse in Groningen
De gewestelijke eindstrijd NON driebanden derde klasse vindt op 4 en 5
oktober plaats. De moyennes gaan van 0.250 tot 0.400. De partijlengte is
twintig caramboles. De strijd om plaatsing voor het NK wordt gehouden in
Sociëteit BV Centrum aan Protonstraat 6 te Groningen. Aanvang op zater-
dag 4 oktober om 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem
1. F. Kleijn Ghesellen Emm. 0.394
2. B. Korver De Harmonie 0.394
3. J. Grave Phoenix 0.388
4. S. de Bruin Rondom 0.372

Naam Vereniging Gem
5. J. Kwast De Bleek 0.353
6. L Krale Marktzicht 0.369
7. J. Edens De Poedel 0.369
8. G. van den Akker KBC 1911 0.347 

Nat. voorw. op 20 en 21 september

Driebanden extra klasse bij 
sportcentrum Ames in Deurne
Op 20 en 21 september vindt er in
Deurne een nationale voorronde plaats
in de extra klasse driebanden klein. In
deze klasse, het hoogste niveau op het
2.30 biljart, is de partijlengte vijftig ca-
ramboles. Iedereen speelt 6 par tijen.
Het toernooi vindt plaats in spor tcen-
trum Ames aan Energiestraat 1 te Deur-
ne. Aanvang beide dagen om 11.00

uur. Het deelnemersveld bestaat, onder
voorbehoud, uit de volgende personen.
Naam Plaats
1. Harrie van den Boogaard Velden
2. René Dericks Venray
3. Rob Mans Venlo
4. Ton Rovers Best
5. Paul Valckx Arcen
6. Ad Vermeer Bladel

District Nijmegen 3-5 oktober

Libre klasse 5 en 6
De eindstrijd libre klasse vijf en zes van
het district Nijmegen wordt van 3 tot en
met 5 oktober gehouden. Plaats van
handeling is biljartcentrum Kaketoe aan
Hatertseweg 166 te Nijmegen. Er
wordt met interval gespeeld. Op de eer-
ste speeldag is de aanvang 19.00 uur.
Naam Vereniging Gem Car
1. Jan Cornelissen Zambomba 1.21 44

2. Jos van Lin OGC 1.09 38
3. Theo van Dijk Vriendenkring 1.03 38
4. Jasper van de Bogaard Kaketoe '80 0.74 28
5. Anja Jansen Kaketoe '80 0.55 22
6. Mike van Kesteren Waalzicht 1.04 38
7. Jan Iven De Wester 0.83 32
8. Ton Hoenderop Zambomba 1.16 41
Res. 1. Frank Huls Vriendenkring 0.72 28

Nat. voorw. libre extra klasse 

Kees Castelijns eerste bij 
Van Tienen in Tegelen
Tijdens nationale voorwedstrijden libre
klein extra klasse eindigden twee spelers
met acht punten. Kees Castelijns had een
moyenne van 14.39. Daarmee bleef hij
plaatselijk favoriet Philip Dierijck (12.77)
voor. Edgar Spreeuwenberg realiseerde
met 203 de hoogste serie. 

Naam Pnt Gem HS
1. Kees Castelijns 8 14.39 180
2. Philip Dierijck 8 12.77 99
3. Josef van der Heyden 7 9.67 138
4. Edgar Spreeuwenberg 6 10.41 203
5. Martin Wildau 5 14.38 129
6. Jan Brueren 2 12.41 89

Hotel Beukenhorst, Rijksweg 8, 6286 AG Wittem, tel. 043-4502469
Email: info@hotelbeukenhorst.nl, Internet: www.hotelbeukenhorst.nl

Exclusieve lezersaanbieding:

Hotel Beukenhorst
Driedaags arrangement voor 2 personen 98 euro

Hotel Beukenhorst is gevestigd in een 
monumentaal en statig notarishuis 

uit 1878 op een markante plaats 
aan de rand van Wittem. 

Een gastvrij oord waar U nog 
kunt genieten van een weldadige 

(actieve) rust en ruimte, 
prachtige parkachtige tuin en van een 

fijne comfortabele accommodatie. 

Tijdens uw verblijf kunt u uitstapjes 
maken naar bijvoorbeeld: 

Maastricht, Valkenburg, Vaals en Aken,
die binnen tien minuten bereikbaar zijn. 

Een toertocht door de Ardennen
of Duitse Eiffel zijn eveneens aan te bevelen.

U verblijft met twee personen drie dagen
in het romantische en nostalgische 
Hotel Beukenhorst te Wittem. 
Het arrangement omvat twee 
overnachtingen met uitgebreid ontbijt,
welkomstdrankje en is 
inclusief toeristenbelasting. 
Geen boekingskosten!
Bij boeking vermelding: 
code DBB 2014.

Deze aanbieding is geldig t/m april 2015
met uitzondering van feestdagen.

mailto:info@hotelbeukenhorst.nl
http://www.hotelbeukenhorst.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:info@evenementenshop.com
http://www.evenementenshop.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.
Zowel in Nederland als in België actief in de hoogste klasse.

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

(0)032 313 54 44

mailto:info@electriciteitswerken.net
http://www.electriciteitswerken.net

