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Zeven teams uit eredivisie tegen grootmacht Dallinga/AEJ

Bekerfinale met één
onbetwiste favoriet
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RIJSBERGEN – Komt er een daverende verrassing in de strijd om de natio-
nale beker driebanden? En is de kampioen van de eredivisie al op voor-
hand bekend of geven ook de play-offs van de eredivisie een attractieve,
boeiende nacompetitie te zien? Het seizoenslot zal daar een antwoord op
geven.

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

De Distel biljarts
Dealer van Chevillotte & Olympus

Scherpdeel 20 
4703 RJ Roosendaal

0165 820 997
www.dedistelbiljarts.nl

1500 m2 shop & showroom in Antwerpen
Ook online via www.amusement.be

/amusementbe

Vorig jaar nam Dallinga/Frans Bevers de beker mee naar Sluiskil. 
Foto: kozoom.com/Harry Van Nijlen

De finale van de bekercompetitie wordt
gehouden van donderdag 21 mei tot en
met zondag 24 mei in De Koutershof in
Rijsbergen. De suprematie van het
Zeeuwse team van Dallinga/AEJ in de
reguliere competitie heeft het viertal van
Jan Kikken natuurlijk in de rol van on-
betwiste favoriet gedrongen. Frédéric
Caudron, Dick Jaspers, Eddy Merckx en
Jean-Paul de Bruijn hebben vooral in de

laatste weken de vorm laten zien van een
team van wereldklasse.
Het koningsviertal verbeterde in Neder-
land het wereldrecord teamgemiddelde,
daarna ook het Belgisch record en de-
monstreerde in de voorronden van de
Europacup dat het ook een gooi wil
doen naar de Europese beker.
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Driebanden groot tweede klasse

Reserve René Berg knokt zich naar 
Nederlandse titel in Veenendaal

Beiden begonnen sterk met twee winst-
partijen, waarbij Moelard met 20 beur-
ten,  moyenne 1.250, het kortste duel
van het NK speelde. In de derde ronde
stoomde Jeroen Moelard rustig door en
verslikte René Berg zich in zijn naamge-
noot René Snijders uit Tegelen, die over
een uitstekende verdediging bleek te be-
schikken. Daarna maakte Berg geen
fouten meer. Met vuur en veel emotie en
met berekende ballen veegde de biljar-
ter van vereniging Midwolda ’79 de
ene tegenstander na de andere van ta-
fel. Ondertussen speelde Moelard zijn

duels kalm en gecon-
centreerd en won hij
ook in de vierde ron-
de. In ronde vijf
moest ook hij buigen
voor de verdediging
van Snijders, de late-
re winnaar van de
bronzen plak. In de
laatste ronde moch-
ten Jeroen Moelard
en René Berg, alle-
bei dus met één ver-
liespartij, het goud
en het zilver verde-
len. Al na een beurt
of tien was het met
de weerstand van
Moelard gebeurd.
Telkens brak de fana-
tiek spelende Berg
door zijn verdedi-
ging heen en zo
werd het met 25-11
(37) een afgeteken-
de overwinning. Pro-
ficiat, René. Vermel-
denswaard was ook

het attractieve aanvallende spel van
Martijn Roefs uit Leende. Enkele spelers
wisten daarvan te profiteren, maar hij
won er zelf ook drie partijen mee en
kwam zo op een verdiende vierde
plaats. Hulde aan vereniging Vink voor
de prima organisatie en sfeer. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. René Berg Midwolda ’79 12 0.585 4
2. Jeroen Moelard Stokkers 10 0.665 6
3. René Snijders BC Tegelen 8 0.485 5
4. Martijn Roefs NAS 6 0.632 6
5. Jo Pol ’s-GBC 6 0.615 6
6. Ton van Heumen Rietlander 6 0.546 5
7. Wilco van Diemen De Plas 6 0.508 6
8. Marcel van de Heuvel Net Mis 2 0.449 3

NK hoofdklasse libre bij De Ponderosa in Bergen op Zoom

Frank Diederen kwam als laatste
en ging als eerste

Bij aanvang van de openingsceremonie
van het NK hoofdklasse libre in Bergen
op Zoom schitterde Frank Diederen
wegens autopech door afwezigheid. Hij
had de wedstrijdleider laten weten hier-
door niet op het gewenste tijdstip aan-
wezig te kunnen zijn. Toch kon de biljar-
ter uit Beek nog voor aanvang van de
wedstrijden als jongste deelnemer aan
het publiek worden voorgesteld. Nadat
Diederen de eerste partij van Theo San-
ders had verloren herstelde hij zich en
won in vier beurten van Johan Koomen.
Willie Siemens uit het Groningse Mid-
wolda stond na twee ronden als enige
speler ongeschonden aan kop. De kan-
sen van Diederen werden door zijn
tweede verliespartij tegen Joop Bodaan
steeds kleiner. Siemens faalde ook en
moest het stokje over geven aan Johan
Koomen. Vervolgens was voor Diederen
de maat vol, hij startte zijn opmars en
speelde weer in vier beurten naar zijn
150 caramboles. Horecaondernemer
Siemens, die hiervan het slachtoffer was,
zakte naar de zesde plaats. Door winst

op Arie Roos en Frans Jutte nam Diede-
ren op basis van zijn moyenne de lei-
ding over. Siemens had ook de weg
naar omhoog terug gevonden en ging
samen met Koomen, Nico Leijzer en Die-
deren met acht punten de finaleronde in.
Diederen moest, ondanks  een aanzien-
lijk beter gemiddelde, toch winnen om
zeker te zijn van de titel. Hij liet er geen
twijfel over bestaan en klopte Leijzer via
een serie van 131 in vijf omlopen met
150-38. Koomen kon ondanks verlies te-
gen Sanders toch zijn tweede plaats be-
houden. Bodaan verzekerde zich door
winst op Siemens van het brons.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Frank Diederen Maarland 10 16.31 131
2. Johan Koomen Entree 8 11.51 71
3. Joop Bodaan 's Gravenhage 8 10.54 62
4. Theo Sanders Ons Tehuis 8 9.16 70
5. Willie Siemens Midwolda '79 8 8.33 95
6. Nico Leijzer BV Köster 8 7.34 76
7. Arie Roos OBV Middelburg 6 7.27 54
8. Frans Jutte PADOC 0 8.26 48

Foto: Ad Smout

Van 15 t/m 17 mei bij De Ram

NK tweede klasse
bandstoten in 
Roosendaal
Bij café De Ram aan de Kalsdonkse-
straat 135 in Roosendaal wordt van 15
t/m 17 mei de nationale finale tweede
klasse bandstoten gehouden. Rick van
den Enden van De Distel Biljarts speelt
er bijna een thuiswedstrijd en zal uit het
Roosendaalse de nodige support ont-
vangen. De partijen met een lengte van
75 caramboles beginnen op vrijdag-
middag om 15.00 uur. Voor zaterdag
en zondag is de aanvang om 11.00
uur gepland. De organisatie is in han-
den van biljartvereniging De Ram en Pe-
ter van Dongen is wedstrijdleider.
Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Edwin Tieman BV Brockie 3.97
2. Jan Brueren De Witte Hoeve 3.88
3. Risk van den Enden De Distel Biljarts 3.64
4. Albert Kuik HBC 3.62
5. Jan van de Werf BCCD 3.54
6. Ruud Loosbroek Kerkzicht 3.41
7. Sjaak Steltenpool Carambole 2.89
8. Surin Doekhie Push And Win 2.74

Bekerfinale met één onbetwiste favoriet
Vervolg van de voorpagina

Voor de nationale bekercompetitie met
de acht formaties is Dallinga/AEJ het
team waarop de concurrentie zijn pijlen
mag richten. De rivalen in de finaleron-
de zijn allemaal teams uit de eredivisie.
Dat is op zich al een garantie voor een
mooie strijd om een plaats in de halve
finales.

Poule A
AEJ/Dallinga
Biljartcafé Jorissen
De Distel Biljarts
Ripa Recycling/Pearle

Poule B
MCR/De Uitspanning
Pressplate-Machielsen.fa
Van Wanrooy Transport
HCR Prinsen.

De teams spelen in elke poule een halve
competitie over wedstrijden bestaande
uit vier partijen van drie sets naar 15
caramboles, zonder gelijkmakende
beurt. Er wordt met een tijdslimiet van
40 seconden gespeeld.
Na de poulewedstrijden wordt de stand
opgemaakt en volgen de kruisfinales
met het systeem best of five naar 15 ca-
ramboles zonder gelijkmakende beurt.
De winnaar van de beker verdient
2500 euro, de nummer twee 2000, de
nummers drie en vier 1500 en de num-
mers vijf tot en met acht 1250 euro.
De teams en de spelers

AEJ/Dallinga
Frédéric Caudron, Dick Jaspers, Eddy
Merckx, Jean-Paul de Bruijn, Jerry Her-
mans

Biljartcafé Jorissen
Glenn Hofman, Jean van Erp, Jeffrey
Jorissen, Herman van Daalen

De Distel Biljarts
Jef Philipoom, Gerwin Valentijn, John
Tijssens, Puck van Aart

Ripa Recycling/Pearle
Francis Forton, Ronnie Daniels, Jens van
Dam, Dion Bergmans

MCR/De Uitspanning
Eddy Leppens, Dave Christiani, Richard
Bitalis, Roland Uytdewillegen, Sander
Jonen

Pressplate Machielsen.fa
Roland Forthomme, Peter Ceulemans,
Barry van Beers, Raymon Groot

Van Wanrooy Transport
Kurt Ceulemans, Frank Martens, Harrie
van de Ven, Ad Broeders

HCR Prinsen
Anno de Kleine, Markus Galla, Dave
van Geel, Michel van Silfhout, Raymund
Swertz.
Eerste ronde op donderdag 21 mei
14.00 en 16.00: AEJ/Dallinga-Ripa
Recycling/Pearle
14.00 en 16.00: Pressplate Machiel-
sen.fa-Van Wanrooy Transport.
19.00 en 21.00 uur:Biljartcafé Jorissen-
De Distel Biljarts
19.00 en 21.00 uur: MCR/De Uitspan-
ning-HCR Prinsen.
Vrijdag 22 mei spelen vanaf 12.00 uur
eerst de winnaars en de verliezers tegen
elkaar. De kruisfinales zijn zondag 24
mei vanaf 11.00 uur, de finalewedstrij-
den om 14.00 uur.

De laatsten zullen de eersten zijn. Een oude wijsheid
die ook in het NK driebanden groot tweede klasse bij
BC Vink te Veenendaal op bleek te gaan. René Berg uit
Hoogezand was als reserve, na het afzeggen van Jan
Kramer, met een moyenne van 0.633 op de zevende
plek terechtgekomen. Jeroen Moelard uit Enschede
stond als achtste geplaatst. 

Vlnr: Jeroen Moelard, René Berg en René Snijders. 
Foto: Ton Stijnman

Santos Chocron 
office manager
UMB
Santos Chocron is onlangs aange-
steld als Office Manager van de
UMB voor de huidige verkiezings-
periode. Hij zal de Raad van Bestuur
bijstaan op de huidige en de nieuwe
administratieve zaken.
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Het volgende
nummer 

verschijnt
10 juni

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 3 juni

NK bandstoten groot 1e klasse

Drie nationale titels op rij voor Leo Koomen

Van Etten gaf lange tijd de toon aan. Hij
werd de eerste koploper met een nipte
100-95 zege na vijftien beurten op Ge-
orge Kenter. Leo Koomen had een valse
start tegen invaller Roij van Raaij: 68-
100 (18). Na de derde sessie hadden
Sam van Etten en Leo Koomen beiden
vier punten omdat Demi Pattiruhu via
100-82 na twaalf pogingen te sterk
bleek voor Van Etten. Ook Roij van
Raaij en Gert van Beek hadden op dat
moment vier punten. Halverwege het
NK realiseerde Sam van Etten tegen
Paul van de Wouw de kortste partij. De
speler van vereniging Horna verzamel-

de de honderd tref-
fers al na zes beur-
ten (moyenne
16.66) en daarbij
was tevens de hoog-
ste serie van vijfenze-
ventig caramboles.
Terwijl Van Raaij af-
haakte in de titelrace
bleek Van Beek na
vijf sessies de enige
die met eveneens
acht punten Van Et-
ten en Koomen kon
bijbenen. Gert van
Beek verloor echter
in de voorlaatste ses-
sie van Sam van Et-
ten      die alleen aan
kop kwam. Koomen
deelde toen namelijk
de buit met Kenter.
Van Etten met het
beste moyenne en
één punt voorsprong
op Koomen dus de
slotronde in. In het

onderlinge treffen tussen Van Etten en
Koomen liet routinier Leo Koomen zich
niet van de wijs brengen en won met
100-68 na 24 beurten. Daarmee was
het huzarenstukje van drie achtereen-
volgende NK’s voor hem. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leo Koomen Entree 11 5.06 37
2. Sam van Etten Horna 10 6.25 75
3. Roij van Raaij KBC 1911  8 5.41 31
4. Gert van Beek The City/Dibo 8 4.13 37
5. Demi Pattiruhu De Ram 8 4.02 44
6. George Kenter Horna 5 5.10 48
7. Germ Bot Horna 4 3.45 36
8. Paul van de Wouw Carambole 2 3.22 19

Uiterlijk 30 mei opgave toernooi en/of clinic

Burgmans Biljarts organiseert 
golfevenement op zondag 14 juni
Beste biljartende gol-
fers en golfende bil-
jarters. Ad Burgmans
van Burgmans Bil-
jarts organiseert
voor de tweede keer
een golfwedstrijd
voor mensen die
driebanden groot
spelen. Datum is op
zondag 14 juni a.s.
Er heeft zich al een
aantal biljarters ge-
meld. De bedoeling
is dat we er weer
een gezellige dag
van maken op een
golfbaan in de om-
geving van Eindhoven. Na afloop van
de 18 holes golfronde wordt er nog een
hapje gegeten. Er wordt gestreden om
de Burgmans Biljarts wisseltrofee, welke
vorig jaar is gewonnen door Marcel
van Berkel. Kosten zijn voor eigen reke-
ning. Als er voldoende liefhebbers zijn,
kunnen we voor mensen die nu nog niet
golfen eventueel ook een golfclinic re-

gelen. Als je wil meedoen, stuur dan ui-
terlijk 30 mei een e-mailtje naar: in-
fo@burgmans-biljarts.nl. Vermeld hierin
of je meedoet aan de 18 holes wed-
strijd of de clinic. De organisatie hoopt
natuurlijk op veel aanmeldingen. 

Met vriendelijke groeten, Ad Burgmans,
Burgmans Biljarts.

Libre klein topklasse jeugd

NK titel voor Jeffrey van Heesch
In Almelo eindigden twee deelnemers
met zeven punten tijdens het NK libre
klein topklasse jeugd. Dat waren Jeffrey
van Heesch en Daisy Werdekker. Aan-
gezien er met interval werd gespeeld,
besliste het percentage gemaakte ca-
ramboles. Van Heesch scoorde 942
van zijn 1125 treffers en dat betekende
83.73%. Runner-up Werdekker 909
van de eveneens 1125 caramboles dus
80.80%. Omdat beiden evenveel pun-
ten op het programma hadden staan,
namelijk 225, kwam dit ook in de moy-
ennes tot uitdrukking. Jeffrey van
Heesch 20.93 en Daisy Werdekker
18.55. Nederlands kampioen Van
Heesch speelde remise tegen Jordy
Jong (350 GH) en verloor alleen van
Werdekker. Het hoogste gemiddelde
kwam op naam van de als derde ge-
ëindigde Jordy Jong: 28.55. Zijn beste
serie van 305 was hoger dan het aan-
tal te produceren caramboles van de
overige spelers. De kortste partij ging
naar Daan Glissenaar die Daisy Wer-

dekker na slechts twee beurten met 225-
9 versloeg. Helaas werden er geen ge-
schikte foto’s gemaakt door de organi-
serende vereniging. 
Naam en car Vereniging Pnt Gem HS
1. Jeffrey van Heesch 225 ABC 't Töpke 7 20.93 106   
2. Daisy Werdekker 225 't Centrum 7 18.55 182
3. Jordy Jong 350 GH Horna 6 28.55 305
4. Daan Glissenaar 225 ABC ’t Töpke 4 15.64 115
5. Frank Diederen 225 BC Maarland 3 14.91 104
6. Hans jr. Snellen 250 GH JBV Amorti 3 16.29 173

Archieffoto Jeffrey van Heesch. 
Foto: Jan Rosmulder

NK driebanden groot 1e klasse

Kay de Zwart klasse apart 
bij Siemens in Midwolda
Met de maximale
veertien punten en
een prachtig moy-
enne van 1.317
liet Kay de Zwart
zich als de te-
rechte Nederlands
kampioen drie-
banden groot eer-
ste klasse huldi-
gen. In café-biljart
Siemens te Mid-
wolda leed run-
ner-up John Schol-
link slechts één nederlaag. Thuisspeler Eddie Siemens legde achter Stefan
Lenting beslag op de vierde positie.
Jammer was het dat De Zwart en Schol-
link elkaar al in de openingsronde ont-
moetten. De latere kampioen haalde het
nipt met 35-33 na 34 beurten. Dankzij
een gemiddelde van 1.521 werd Sie-
mens de eerste kloploper. De speler van
de organiserende vereniging Midwolda
’79 ging in sessie drie voor de eerste
keer onderuit en dat was tegen Richard
Dekker. In ronde vijf baarde Kay de
Zwart opzien door de vijfendertig ca-
ramboles tegen Rob Mans al na vijftien
pogingen te verzamelen. Dat betekende
via een moyenne van 2.333 de kortste
partij van het toernooi. In dezelfde ses-
sie tekende Eddie Siemens voor 2.058.
Na de voorlaatste ronde was De Zwart
al verzekerd van de titel. Hij had de vol-
le twaalf punten en daarmee nog altijd
twee punten voorsprong op naaste

Vlnr: John Schollink, Kay de Zwart en Stefan Lenting. 
Foto: Derk Boltjes

achtervolger Schollink. Het verschil in
gemiddelde was echter aanzienlijk in
het voordeel van Kay de Zwart. In ron-
de zeven bracht Schollink de hoogste
serie op elf. De Zwart zette Siemens op-
zij en dat kostte de thuisspeler een po-
diumplaats. Invaller Stefan Lenting bleef
hem op de derde plek nipt voor. De pu-
blieke belangstelling voor het NK was
zeer goed. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Kay de Zwart Sprundel 14 1.317 9
2. John Schollink BCA 12 1.075 11
3. Stefan Lenting Carambole 8 1.000 9
4. Eddie Siemens Midwolda ’79 8 0.978 8
5. Richard Dekker Maarschalk 6 0.912 6
6. Rob Mans BC Tegelen 4 0.902 6
7. Wil Janssen DLS 2 0.765 6
8. Erwin de Groot De Viersprong 2 0.707 7

In café de Driesprong te Aalten zorgde Leo Koomen
voor een uitzonderlijke prestatie tijdens het NK band-
stoten groot eerste klasse. Voor het derde jaar op rij
eindigde hij in deze spelsoort en klasse op de hoogste
trede van het erepodium. Sam van Etten ging in het
beslissende duel onderuit tegen Koomen.

Vlnr: Sam van Etten, Leo Koomen en Roij van Raaij. 
Foto: Arno Huning

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
EK’s alle spelsoorten Brandenburg kozoom.com 24 apr – 3 mei
Driebanden Ho Chi Minh, Vietnam kozoom.com 2-4 mei
NK poolbiljart bij Ames in Deurne biljart.tv 2-10 mei
German Dreiband Masters in Herten kozoom.com 8-10 mei
EK topteams in Hazelaar te Rosmalen biljart.tv 8-10 mei
Driebanden Beker van België in Hooglede kozoom.com 15-17 mei
Driebanden Nederlandse beker in Rijsbergen kozoom.com 20-24 mei
9-Ball Eurotour heren en dames in Baunatal kozoom.com 3-7 juni 
Frans kampioenschap Multi’s kozoom.com 13-21 juni

Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, eurotouronline.eu en
biljart.tv.
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NK tweede klasse kader 38/2 bij ’t Oogh van Vlaerdingh

Wilbert van Dijke verovert 
nationale titel in Vlaardingen

In de strijd om het NK tweede klasse ka-
der 38/2 zette Wilbert van Dijke van
De Ram uit Roosendaal al in de eerste
ronde zijn stempel. In acht beurten won
hij van Sjeng Burhenne (BC tegelen) en
claimde meteen op basis van moyenne
de eerste plaats. Deze positie gaf hij
niet meer af. Vervolgens bond hij in ze-
ven pogingen zowel Piet Schuitema als
Rick Pot aan zijn zegekar. Ondertussen
meldde zich ook Adrie Pols van BC
Goirle, die zijn eerste partij had verlo-
ren, aan het front. Na vijf ronden stond
Van Dijke met tien punten op de eerste
plaats, op twee punten achterstand ge-
volgd door Pols en Tonny van de Wete-
ring. Hierbij wel opgemerkt, dat Pols
een aanzienlijk beter moyenne had dan
Van de Wetering. In zijn voorlaatse par-
tij rekende Van Dijke in negen omlopen

af met Van de Wete-
ring, waardoor deze
geen kans meer had
op de hoogste plaats
van het erepodium.
Arie Pols hield door
een overwinning op
Harold Megens wel
aansluiting, maar
verspeelde teveel
beurten. Pols moest
een korte finalepartij
tegen Van Dijke spe-
len en deze met ruim
verschil winnen om
de hoogste eer te be-
halen. Het werd dan

ook een zinderend duel. Wilbert van
Dijke zag Pols de acquit missen en straf-
te dat af met een serie van 93. Toch
kwam Pols terug en hoewel na zes beur-
ten bij de tussenstand 198-176 in zijn
voordeel de titelkansen verkeken wa-
ren, wilde hij toch winnen. Hij miste
echter in zijn zevende beurt, waarna
Van Dijke de genadeklap uitdeelde. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wilbert van Dijke De Ram 14 25.45 108
2. Adrie Pols BC Goirle 10 22.75 159
3.Tonny van de Wetering DOS '71 8 18.37 80
4. Rob Kok BC Schagen 8 14.98 126
5. Sjeng Burhenne BC tegelen 7 14.90 103
6. Peter Schuitema HBC Biljartc. 4 15.30 95
7. Harold Megens Touché 3 11.79 47
8. Rick Pot WBD 2 13.14 78

Scorebord verdient zichzelf terug

Digitaal scorebord innoveert verder
Al eerder hebben wij melding gemaakt van het nieuwe elektronisch score-
bord van Biljartcomputer dat ongekende mogelijkheden biedt. Dit score-
bord is gebaseerd op een microcomputer en voorzien van de modernste
software, hierdoor zijn de mogelijkheden eindeloos en kunnen via upda-
tes steeds nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd.

Reclame maken
Uitsluitend nadat een wedstrijd ge-
speeld is, start de Biljartcomputer auto-
matisch een diashow (slideshow) met
mededelingen of reclameboodschap-
pen. Zowel foto's als tekst kunnen wor-
den weergegeven, zoals:
• Reclame 
• Uitslagen van een wedstrijd
• Aankondiging competities
• Menu- of borrelkaart 
• Aanbiedingen bij de bar
• etc. 
Zodra op de afstandsbediening een wil-
lekeurige toets wordt ingedrukt, stopt de
reclame en is de Biljartcomputer weer
een scorebord. Deze nieuwe functiona-
liteit maakt het mogelijk om sponsoren
een prominente plek te geven.
Specificatie van deze uitbreiding:
• Zowel tekst als foto's 
• Mogelijkheid tot maar liefst 100 jpg-

afbeeldingen
• Instelbare tijd tussen de afbeeldingen
• Instelbare tijd wanneer de diashow

start
• De afbeeldingen worden eenvoudig

via een usb-stick in
het systeem gebracht
Hierdoor is het moge-
lijk sponsors te wer-
ven, die het systeem
geheel of gedeeltelijk
betalen. Met deze
update denkt Biljart-
computer een extra
functionaliteit te heb-
ben toegevoegd, die
vele klanten zullen
waarderen.

Andere functionaliteiten
Bij de leverancier (Biljartcomputer) heb-
ben ze sowieso de afgelopen tijd be-
paald niet stil gezeten. Naast de be-
staande functies die zichtbaar zijn op
het scorebord en opslag van zowel spe-
ler gegevens als de gespeelde partijen,
zijn de volgende functies aan het
systeem toegevoegd:
• Meertalige ondersteuning: Neder-

lands, Duits, Engels
• Na iedere beurt zijn gedurende 15

seconden de laatste 5 scores zicht-
baar

• Na een stroomstoring, kan er gewoon
weer verder worden gespeeld

• Afzonderlijke afstandsbediening voor
de scheidsrechter als op tijd wordt ge-
speeld

• Verenigingsnaam van de spelers
Nagenoeg alle functies zijn via een in-
stellingenmenu in en uit te schakelen 
Zelfs met al deze mogelijkheden blijft
de Biljartcomputer eenvoudig te bedie-
nen. Alle informatie inclusief een uitge-
breide specificatie en handleiding vindt
u op www.biljartcomputer.nl.

NK jeugd kader 38/2 in Warmenhuizen

Daisy Werdekker legt mannelijke 
deelnemers het zwijgen op

Wanneer je als enige vrouwelijke deel-
nemer de overige vijf mannelijke fina-
listen achter je laat, dan moet dat wel
een erg voldaan gevoel geven. Het
overkwam Daisy Werdekker tijdens de
nationale finale kader 38/2 jeugd in
Warmenhuizen. Werdekker ging van
start met een overwinning op Daan
Glissenaar, om vervolgens Peter van
Beljouw te verslaan. In de derde ronde
moest ze Hans Snellen voor laten gaan,

maar herstelde deze
misser vervolgens
ten koste van Jeffrey
van Hees. In de laat-
ste allesbeslissende
partij tegen Jordy
Jong, die eerder ook
over Hans Snellen
was gestruikeld,
bleek ze weer over
de langste adem te
beschikken. Met een
serie van zestien
speelde ze uit en
sleepte de Neder-
landse titel binnen.
Jordy Jong maakte in

de eerste ronde tegen Peter van Beljouw
de hoogste serie van 105.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS Tmc
1. Daisy Werdekker 't Centrum 8 5.75 42 110
2. Jordy Jong HORNA 6 10.26 105 150
3. Hans Snellen JBV Amorti 6 5.43 30 110
4. Jeffrey van Heesch ABC 't Topke 5 6.11 46 110
5. Daan Glissenaar ABC 't Topke 3 7.39 52 110
6. Peter van Beljouw ABC 't Topke 2 5.11 32 110

Vlnr: Jordy Jong, Daisy Werdekker en Hans Snellen
Foto: Diana Werdekker

Gewestelijke teamfinales ZN

B-jeugd ABC ’t Töpke en West en 
Midden Brabant naar NK
Tijdens de gewestelijke eindstrijd ZN
voor B-jeugd in Afferden eindigde thuis-
ploeg ABC ’t Töpke met de volle zes pun-
ten als eerste. Tegen Inaborg werd met 6-
0 gewonnen. West en Midden Brabant
ging eveneens onderuit tegen de thuis-
ploeg al wist men de schade te beperken
tot 4-2. Het tweede team van West en
Midden Brabant trok met dezelfde 4-2
cijfers aan het kortste eind. ABC ’t Töpke
bestond uit kopman Luc Veger, Kenny

Boskamp en Pim ten Westenend. Het eer-
ste team van West en Midden Brabant
eiste in Afferden de tweede plek op. Ook
zij gaan naar het NK en wel met de vol-
gende spelers: Stephan Kortsmit, Mike
Fens en Sybren Hofma. Inaborg uit Ar-
cen bezette met twee punten positie drie.
West en Midden Brabant 2 was hekken-
sluiter. De strijd om het Nederlands kam-
pioenschap vindt op 30 en 31 mei plaats
in Zevenbergen.

Vlnr: Adrie Pols, Wilbert van Dijke en Tonny van de 
Wetering. Foto: Paul Brekelmans

NK dames libre interval

Erna Dijkstra toont overmacht 
bij De Hazelaar in Rosmalen

Vlnr: Renee Wisse, Erna Dijkstra en Claudia van den Berge.
Foto: Paul Brekelmans
Bij De Hazelaar in Rosmalen heeft Erna
Dijkstra met overmacht de nationale titel
binnengehaald. De biljartster uit Leeuw-
arden won al haar partijen. Op vier
punten achterstand volgde Renée Wisse
van Het Wapen van Eerschot. Claudia
van den Berge uit Kapelle werd derde.
Karin van Efferen maakte de hoogste
serie van 27. Bij aanvang van de
finalepartij was Wisse nog niet kans-
loos, maar zij moest dan wel met dui-
delijk verschil van Dijkstra winnen. Dat

lukte haar niet, ze verloor met 56-33.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS % Car
1. Erna Dijkstra Noordeling 14 2.18 18 100
2. Renée Wisse Wapen v. Eerschot 10 1.28 10 97
3. Claudia v/d Berge De Herberg 10 1.52 8 92
4. Riek Sloot Van Otten 8 1.36 9 84
5. Karin van Efferen Merwehof 6 2.54 27 96
6. Chantal Arntz ’t Kempke 6 1.61 9 83
7. Agnes IJzerdoorn BOK 2 1.31 9 75
8. Janine Verkerk Amstelbron 0 1.50 9 79

http://www.biljartcomputer.nl
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Individuele jeugdcompetitie ’s Hertogenbosch en Oss

Max Eggenkamp van De Hazelaar 
kampioen ’s-Hertogenbosch en Oss
Max Eggenkamp uit
Rosmalen is tijdens
de laatste speeldag,
van de persoonlijke
competitie, district
jeugdkampioen ge-
worden van `s-Herto-
genbosch/Oss. In
de slotfase steeg de
spanning ten top.
Bram van Aarle van
BC Zeeland kon Eg-
genkamp nog van
de titel af houden,
door van Pieter Pen-
nings te winnen. Dat
lukte Van Aarle niet,
zodat die derde
werd. Zijn clubge-
noot Dylan Biemans eindigde met een
iets beter percentage moyenne net voor
hem op de tweede plaats. De competi-
tie werd de afgelopen periode ge-
speeld bij Sportfoyer De Hazelaar in
Rosmalen, Café ’t Oventje in Zeeland
en het biljartcentrum van JBGB in ’s Her-
togenbosch.

Einduitslag   
Naam Vereniging Pnt % Moy
1. Max Eggenkamp BV de Hazelaar 113 94.62   

2. Dylan Biemans BC Zeeland 111 93.88
3. Bram van Aarle BC Zeeland 111 93.28
4. Mathijn van de Meulenreek BV de Hazelaar 110 92.41
5. Yoran van de Meulenreek BV de Hazelaar 109 92.92
6. Julian Vis J.B.G.B 100 86.23
7. Roche van Grinsven J.B.G.B 99 85.75
8. Djovanny van Eindhoven BV de Hazelaar 99 84.69
9. Pieter Pennings BV de Hazelaar 93 81.03
10. Justin Houtdijk BV de Hazelaar 86 74.44
11. Edwin Kuijpers J.B.G.B 80 68.67
12. Yannick Verbeten J.B.G.B 79 69.93
13. Bart van de Valk BC Zeeland 70 61.11

Vlnr: Dylan Biemans, Max Eggenkamp en Bram Van Aarle.
Foto: Franca van Lanen

Bandstoten 3e klasse gewest MN

Guus Reys 
op gemiddelde
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Guus Reys De Zwaan 10 2.20 15
2. Henk Brouwer 't Pumpke 10 1.95 14
3. Theo Scholten DVS 8 2.02 11
4. Marco Kersten De Corner 8 1.97 11
5. Cengiz Tunc De Burgemeester 6 1.85 11
6. Piet Frederik De Pomerans 6 1.82 12
7. Bart de Haas Germenzeel 6 1.81 13
8. René Groenendaal Overberg 2 1.70 11

Open Geldrop driebandentoernooi

Joke Jacobs en Benny Smits
zorgen voor primeur in De Mixx
Met in totaal zeven-
tig deelnemers werd
tijdens Pasen in De
Mixx weer het Open
Geldrop drieban-
dentoernooi op de
2.30 biljarts gehou-
den. In de halve fina-
les van poule B trok-
ken Steen en Vogels
aan het kortste eind.
De finale werd ge-
speeld tussen Joke
Jacobs, 16 carambo-
les, en Tim Lafazia
die 20 treffers te
gaan had. De start
was van beiden veel-
belovend want na
acht beurten stond er
al een 5-10 stand in het voordeel van
Lafazia op het scorebord. Bij 13-15
(45) was de uitslag nog moeilijk te voor-
spellen. Bij poging 48 maakte Jacobs
een slotserie van drie. Tim Lafazia had
toen de opdracht om in de nastoot als-
nog op gelijke hoogte te komen. Hij
bleef echter op een totaal van achttien
staan omdat hij miste. Daarmee mocht
Joke Jacobs zich als eerste vrouwelijke
winnaar laten kronen.  Runner-up Tim
Lafazia kreeg wel de kortste partij op
zijn naam met veertien caramboles na
achttien beurten. De hoogste serie werd
met vijf treffers gerealiseerd door Hans
Houthuizen. 

Vader en zoon Smits 
in finale poule A
Ook hier een primeur want voor het
eerst was er een vader en zoon eind-
strijd in De Mixx te Geldrop. Zij plaat-
sten zich ten koste van René van Hak en
Bjorn Jacobs voor het beslissende duel.
Beiden kregen als opdracht om dertig
punten te behalen. Benny Smits begon
voortvarend en had na tien beurten al
een 17-6 voorsprong. Zijn vader kon na
twintig pogingen de achterstand in de
tussenstand beperken tot 22-14. Verder
liet Benny het niet komen. Via twee, vier
en wederom twee was hij al na slechts
23 omlopen aan zijn dertig carambo-
les. Dat leverde een fraai moyenne op
van 1.304. Piet bleef op zestien treffers

van de eindstreep steken. In deze poule
werd de eer voor de kortste partij ge-
deeld. Na tien beurten had Peter van
der Heijden toen zijn 21 treffers bij el-
kaar en Toine van Zantvoort was al
klaar met negentien caramboles. De
hoogste serie kwam met negen op
naam van winnaar Benny Smits.

Vlnr: Benny en Piet Smits. Foto: Jan Rosmulder

Joke Jacobs. Foto: Jan Rosmulder

Bandstoten 2e klasse gewest NON

Albert Kuik naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Albert Kuik HBC 12 3.62 21
2. Dick van Vlierden De Harmonie G 12 3.22 28
3. Berend Erends De Harmonie G 9 3.67 30
4. Paul de Haan De Friesche Club 8 3.36 17
5. Gerrit de Vries Lollum Waaxens 6 2.87 27
6. Eric Binnenmars Den Mariënberger 5 3.02 14
7. Rob de Neef Padberg 4 3.17 28
8. Johan Mansier Oudleusen 0 2.42 20

Bandstoten 2e klasse gewest MN

Ruud van Loosbroek
nipt op gemiddelde
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ruud van Loosbroek Kerkzicht 10 3.41 23
2. Geert Janssen Woezik 10 3.34 22
3. Leo Berendsen De Markt 10 3.11 19
4. John Zeelen OGC 8 3.40 24
5. Pieter Hulsen Wapen van Eerschot 8 3.23 23
6. Dennis Jansen Ons Tehuis 8 3.01 23
7. Theo van Dinther SOKO 2 2.30 27
8. Hans de Ridder Carambole 0 2.13 14

Vierde divisie driebanden poule 8

Van den Berg Biljarts eindigt op 
de eerste plaats

Autobedrijf Starfit – Van den Berg Biljarts
0-8. Pedro van de Berg haalde flink uit
en verzamelde de vijfentwintig caram-
boles al na twintig beurten: moyenne
1.250 en serie van acht. Gerard van de
Berg scoorde 0.694. Thekes 6 Forel
Bergharen – De Hazelaar 7 6-2 Meest
opvallende was de reeks van zeven van
vierde man Geert Seegers. De Hazelaar
6 – Thekes 6 Forel Bergharen 3-5. Frank
van Rooij speelde in zijn thuisbasis ge-
middelde van 0.757. Bij de bezoekers
reikte Jan Loermans tot 0.810 en serie
van zeven. Ulti Print – Thekes Herpen 4
4-4. Hans Rottjers zette 0.925 op het
scorebord tegen de 0.740 van Jos van

Bakel. Van den Berg Biljarts – De Haze-
laar 7 6-2. Met 0.735 bleek Pedro van
de Berg nog altijd in vorm. Thekes Her-
pen 4 – De Hazelaar 6 4-4. Jos van
Bakel haalde uit met 0.961. Thekes 6
Forel Bergharen – Van den Berg Biljarts
4-4. De geschiedenis herhaalde zich
want nu was Pedro van de Berg goed
voor 0.961. De kampioensploeg van
sponsor Van den Berg Biljarts uit Boekel
speelde de thuiswedstrijden in café-zaal
’t Oventje te Zeeland. De succesvolle for-
matie bestond uit Jaco van der Ven, Jur-
gen Zeegers, Pedro van de Berg, Ge-
rard van de Berg, Jan van Zutphen en
Martien van den Elzen.

Van den Berg Biljarts. Foto: Arie Smetsers

Vierde divisie driebanden poule 7

HCR Prinsen 4 tegen
Veemarkt 4: 4-4 
De Vrijbuiters – Veemarkt 4 4-4. Hilbert
de Vries was namens de gasten de
beste met een moyenne van 0.609.
Veemarkt 4 – Biljartcentrum Arnhem 8
4-4. Leo Vermeiren 0.625 en Bas van
der Meiden 0.694 gaven het goede
voorbeeld. Jan Baars Interieurs/Vink –
HCR Prinsen 4 2-6. Chris Spapé had
maar 36 beurten nodig voor de 20 ca-
ramboles. HCR Prinsen 4 – Veemarkt 4
4-4. In Haarlo eindigde de partij tussen
Tinus Doornberg en Leo Vermeiren in
25-30 na 48 pogingen. HCR Prinsen 4
eindigde op de derde plaats. Veemarkt
4 was een middenmoter. Biljartcentrum
Arnhem 8 bleek het beste team.   

Vierde divisie driebanden poule 6

Café Siemens sluit
op tweede plek af
Café Siemens 3 – Het Huis 6-2. Robert
Berg speelde met 0.641 de beste partij.
De Haven 3 – Café Siemens 3 6-2. De
kampioen had op eigen terrein met Roe-
lof ter Heide en René Stronks twee bil-
jarters met een winnend moyenne van
0.625. Café Siemens 3 – BC Stokkers 2
2-6. Ondanks deze nederlaag sloot de
ploeg uit Midwolda de competitie op
de tweede plaats af.  

Vierde divisie driebanden poule 9

John Knapen behoudt kortste 
partij van gehele vierde divisie 
BC Tegelen 4 – NAS Outlet DHZ Val-
kenswaard 2-6. Bezoeker Jac Willems
haalde uit met moyenne 0.862. BC Te-
gelen 3 – Team de Molen 3 8-0. Marcel
Schattenkerk gaf via 0.757 het goede
voorbeeld. TMC Group 2 – BC Tegelen 4
8-0. Arnold van der Linden evenaarde
met elf caramboles de hoogste serie van
de vierde divisie, die op naam stond van

Klaas Hamstra. ABC ’t Töpke – Ames/De
Peel 0-8. Voor de gasten realiseerde Ger-
rit van Bakel dankzij 0.606 het beste ge-
middelde van iedereen. BC Tegelen 3 –
NAS Outlet DHZ Valkenswaard 6-2. Vier-
de man Wiel Pelzer zette 0.769 op het
scorebord. John Knapen zorgde eerder
in het seizoen met 1.666 voor de kortste
partij van de gehele vierde divisie.   
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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
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!

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

Sportfoyer
de Hazelaar

Thuisbasis van: 
Driebandenteam Post Luchtkanalen

en biljartvereniging De Hazelaar
Eerste divisie team 

ZFD/De Hazelaar en 
eredivisie topteam Etikon/A.E.J

- 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

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

http://www.bctegelen.wordpress.com
mailto:biljart@roetienen.nl
mailto:biljartcentrumjbgb@telfort.nl
http://www.thekes.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
mailto:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.bcdemolen.nl
mailto:info@bcdemolen.nl
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Bandstoten 2e klasse gewest ZN

Jan Brueren ongeslagen kampioen 
bij Van Tienen in Tegelen

Vanaf de openingsronde werd het een
duel tussen Jan Brueren en Michael
Wehner tijdens de gewestelijke eind-
strijd ZN bandstoten klein tweede klas-
se. Sjeng Cuypers versloeg Wehner in
de derde ronde. In de volgende sessie
revancheerde Michael Wehner zich
door de 75 caramboles in slechts veer-
tien beurten tegen Ad Vermeer te verza-
melen. Met 5.35 aan moyenne de
beste partij van het toernooi in café-bil-
jartzaal Van Tienen in Tegelen. Jan Bru-
eren haalde het met één carambole ver-
schil tegen Jacky Geerlings. In de vijfde
ronde speelde Brueren gelijk tegen
Emiel Lardenoye. Op zondagmorgen
dacht iedereen dat Jan Brueren reeds
kampioen zou zijn. Reden was een uit-
zichtloze stand voor Wehner maar hij
boog de situatie nog om en won met

drie treffers verschil
van Geerlings. Zo-
doende bleef er toch
een rechtstreekse fi-
nale over tussen Bru-
eren en Wehner.
Daarin bewees Jan
Brueren dat hij te-
recht de meeste aan-
spraak maakte op
de titel. Hij won dit
duel na 22 pogin-
gen. Ad  Vermeer
steeg na ronde zes
en zeven naar een
mooie derde plaats.
De kampioen reali-
seerde met 27 ca-
ramboles de hoogste

serie en met 3.88 tevens het beste alge-
meen gemiddelde. Ook de arbitrage
verdiende een dikke pluim en deze was
in goede handen van René Peters, Huub
Zwambag Thieu Vinken, Math Nelissen
en Marijke Cuypers. Eveneens een com-
pliment aan Sandra en John van Tienen
voor het beschikbaar stellen van het
goede materiaal en het natje en droog-
je. Wedstrijdleider was Huub Leijendec-
kers die ook dit verslag verzorgde. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Brueren SSV 13 3.88 27
2. Michael Wehner Niet Klossen 10 3.25 18
3. Ad Vermeer De Molen 8 3.18 21
4. Jac Willems NAS 8 2.74 15
5. Jacky Geerlings Concordia 8 2.64 14
6. Emiel Lardenoye Herremeniezaal 5 2.88 18
7. Sjeng Cuypers De Maasoever 4 2.87 17
8. Luc Heijnen WHC 0 2.46 16

Driebanden klein 2e klasse district Nijmegen

Ben Hengeveld dankzij moyenne 
kampioen bij ’t Ottertje te Ottersum
Het was weer een
zeer geslaagd toer-
nooi bij biljartcen-
trum 't Ottertje in Ot-
tersum. De districtsfi-
nale Nijmegen in de
tweede klasse drie-
banden klein leverde
een terechte winnaar
op.  Ben Hengeveld
leek de eerste twee
dagen onverslaan-
baar maar hij ver-
loor op de zondag
toch zijn laatste twee
partijen van Frans
Pouels en Gerard
Brans. Hengeveld
had echter voldoen-
de moyenne opge-
bouwd om toch als
eerste te eindigen. Dit ook omdat de an-
dere spelers onderling van elkaar verlo-
ren en zo de punten deelden. Kampi-
oen Ben Hengeveld met 0.537 goed
voor het beste algemeen gemiddelde.
Ook de kortste partij dankzij 0.925
kwam op zijn naam. De eer voor de
hoogste serie van zes caramboles deel-
de hij met Frans Pouels en George
Supusepa. 

Het toernooigemiddelde was 0.453. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ben Hengeveld De Klok 10 0.537 6
2. Gerard Brans Moira 10 0.495 5
3. Erik Hermsen Centraal 10 0.480 5
4. Frans Pouels 't Ottertje 9 0.515 6
5. Jan Bilo Caramba 8 0.459 4
6. George Supusepa Moira 4 0.369 6
7. Winus Giezen De Treffers 3 0.394 4
8. Jan van Laake Carambole '83 2 0.391 5

Vlnr: Gerard Brans, Ben Hengeveld en Erik Hermsen.
Foto: Riekie Libregts, www.ottertje.nl

B2 klasse district Nijmegen

Team ’t Ottertje 4 
via play-offs naar districtsfinale

’t Ottertje 4 heeft zich
geplaatst voor de
districtsfinales Nijme-
gen, de zogeheten
Team Finals bij Ver-
ploegen in Wijchen
van 8 tot en met 10
mei. Het drietal van ’t
Ottertje 4 eindigde in
poule B van de B2
klasse als tweede.
Samen met 't Vertrek,
derde van poule A,
en thuisploeg Kake-
toe '80 4 , tweede
poule C, streden zij
om één plaats. Frans
Pouels, Wim Weijers
en Chris Weren won-
nen alle zes partijen
waarvan de meeste
duels ook boven hun
moyenne.

Vlnr: Wim Weijers, Frans Pouels en Chris Weren. 
Foto: Riekie Libregts, www.ottertje.nl

Play-offs C2 klasse district Nijmegen

Team 't Ottertje 7 succesvol 
in thuisbasis te Ottersum
Zaterdag 18 april
was biljartcentrum ’t
Ottertje in Ottersum
de arena voor de
play-off’s van de C2
klasse district Nijme-
gen. De nummers
twee uit de stand van
de competitie hebben
met drie teams getre-
den om een plaats te
bemachtigen voor de
districtsfinales, de
Team Finals  van 8-9-
10 mei die wederom
gehouden worden bij
biljarthome Verploe-
gen in Wijchen. Ot-
tertje 7 was vanaf het begin het team dat
de meeste punten pakte en na één volle
ronde al 30 punten vergaard had. Tegen-
standers ’t Centrum 2 en de Kuul 5 volg-

den op enkele punten maar ’t Ottertje 7
bleef punten scoren waardoor ze niet
meer ingehaald konden worden en zich
kwalificeerden voor de eindstrijd.

Vlnr: Ron Winkel, Paul Kolkman en Karel Pattiruhu. 
Harrie van Wanroij ontbreekt. 

Foto: Riekie Libregts, www.ottertje.nl

Don Burgers Coupe rolstoelbiljarten

Joost Polak winnaar editie 17 in 
biljartcentrum JBGB te Den Bosch

Na een bijzonder enerverend weekend
heeft Joost Polak beslag weten te leggen
op de eerste plaats van het 17e libre-
toernooi voor rolstoelbiljarters in

biljartcentrum JBGB
te ’s-Hertogenbosch.
Tot aan de slotronde
bleef het spannend
want na de laatste
partijen hadden
zowel Joost Polak en
Roger Kuiper 10
punten. 
Uiteindelijk kon
Polak als winnaar
worden gehuldigd
dankzij een  beter
percentage: 
Joost Polak 117,24%
en Roger Kuiper
113,74%. De derde
plaats was voor

Henk Ras, de kampioen van vorig jaar. 

Het was een spannend weekend maar
ook een geweldig gezellig toernooi.

Winnaar 2014 Henk Ras overhandigt de Don Burgers
Coupe aan kampioen 2015 Joost Polak. 
Foto: Boy de Groot

Floor Krah toernooi 

Tycho Schoofs beste jongeling
Naam Pnt Gem HS
<een>1. Tycho Schoofs 16 0.57 4
2. Luc Veger 13 2.11 17
3. Nicky Gillessen 12 0.53 5
4. Cedric Thiesen 9 1.57 22

5. Kenny Boskamp 8 2.27 22
6. Pim ten Westenend 4 0.82 6
7. Reke Schoenmakers 4 0.48 4
8. Rik Kolorz 4 0.29 4
9. Tommie Gillessen 2 0.24 4

Vlnr: Jan Brueren, Michael Wehner en Ad Vermeer. 
Foto: Huub Leijendeckers

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

http://www.ottertje.nl
http://www.ottertje.nl
http://www.ottertje.nl
mailto:info@vanmelis.nl
http://www.vanmelis.nl
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Biljartschool Twente in Beuningen 

Foto van Open dag januari 2015. Foto: Raymond Schothuis

In café-restaurant ’t Sterrebos is met ingang van 10 januari 2015 Biljart-
school Twente van start gegaan. Met gebruikmaking van twee nieuwe Jan
Brock tafels brengen de bekende Twentse biljarters Jelle Pijl uit Hengelo,
Jacob Bergsma uit Losser en Stefan Lenting uit Oldenzaal samen met de
gebroeders Remco en Raymond Schothuis belangstellenden in de biljart-
sport de beginselen bij. Maar ook ervaren biljarters kunnen er terecht voor
het leren van de fijne kneepjes in de spelsoorten libre en driebanden.
Het initiatief tot het geven van biljartles-
sen is door genoemd vijftal genomen,
omdat zij van mening zijn, dat de bil-
jartsport best eens wat meer aan de
weg mag timmeren. En zij weten, waar-
over ze praten, want ze behoren alle
vijf in elk geval tot de beste Twentse bil-
jarters en Jelle Pijl behaalde al diverse
Europese biljarttitels. En ook Jacob
Bergsma en Stefan Lenting behoren in
hun spelsoort tot de nationale top. Rem-
co Schothuis: “Het aantal horecabedrij-
ven, waarin je nog een biljarttafel vindt,
neemt steeds meer af en via de media
wordt biljarten, overigens net als vele
andere sporten, stiefmoederlijk be-
deeld. En het is zo’n mooie sport, het-
geen wel blijkt uit het feit dat bij ons
maar liefst vier (kleine) biljartclubs we-
kelijks komen spelen op de beide tafels
die wij nu definitief in de grote zaal van
ons bedrijf hebben geplaatst. Van de
vier biljartclubjes, die bij ’t Sterrebos
hun thuishaven hebben, nemen er drie
deel aan de competitie van het district
Twente van de KNBB. Dat zijn de vere-
nigingen Sterrebos, Trek Op en kader-
team Jan Brock Biljarts. Daarnaast is er
dan nog het meer recreatieve biljart-
clubje Bijna Raak.

Open huis met alle vijf 
biljartleraren op 23 mei van
14.00 uur tot 17.00 uur
Op zaterdag 23 mei a.s. wordt voor

meer informatie en kennismaking met
de biljartinstructeurs Jelle Pijl, Jacob
Bergsma, Stefan Lenting en de gebroe-
ders Remco en Raymond Schothuis tus-
sen 14.00 en 17.00 uur een open huis
georganiseerd in ’t Sterrebos. Iedereen
is welkom, of hij/zij nou wel of niet van
plan is te komen les nemen. Het is een
echte kennismakingsmiddag met de bil-
jartsport en met meesters op het groene
laken. Persoonlijke wensen en het rege-
len van de eventuele lestijden per
maand kunnen dan dus besproken wor-
den. 

Masterclass met 
Frans van Schaik op 31 mei:
easy diamonds
Op zondag 31 mei geeft Frans van
Schaik de nummer twee op de nationa-
le driebandenranking uitleg over het ge-
bruik van de diamonds bij het drieban-
den. Let op  ..... maximaal 8 personen
kunnen hieraan deelnemen.
Waarom aan het eind van de kompeti-
tie?.....dan kun je mooi de hele zomer
hierop trainen en vlammen in de com-
petitie 2015-2016. 
Dus 31 mei van 11.00 uur tot 15.30
uur. Kosten € 25,00 p.p. dat is  incl.
koffie/thee en broodjes. Wie het eerst
komt wie het eerst......Dus reserveer op
tijd. Café-restaurant ’t Sterrebos, Beu-
ningerstraat 71 te Beuningen tel. 0541-
351365 www.sterrebos.nl.

District Oss viert jubileum 
met 5-ball toernooi
District Oss is dit
jaar, vijfenzeventig
jaar jong. Het be-
stuur van het district,
dat zich uitstrekt van
delen van de ge-
meente 's Hertogen-
bosch via Oss, Lan-
derd, Bernheze,
Uden tot aan Grave,
vindt alle aanleiding
voor het vieren van
een feestje. Alleen al
het feit dat het lede-
naantal sinds een
paar jaar stabiel
blijft, is aandacht
waard. Maar hoe
dan? De viering
moet in de ogen van
het bestuur vooral
gericht zijn op de toekomst, en niet zo-
zeer draaien omtrent “de goede oude
tijd”. Om die reden ziet het district Oss
af van het organiseren van een traditio-
nele receptie. Ook vindt het bestuur dat
deze viering niet beperkt moet blijven
tot de leden van de KNBB; ook vroege-
re leden en toekomstige leden, kortom
alle biljarters zijn van harte welkom en
mogen het feest meemaken. 

5-ball toernooi 23 mei
Op zaterdag 23 mei organiseert het be-
stuur, gesteund door veel leden, een
speels toernooi rondom het recent geïn-
troduceerde 5-ball. Dit spel heeft veel
elementen waardoor jeugd zich voelt
aangetrokken. Voor de geroutineerde
carambolespeler is het nieuw. Kortom,

we doen een keer iets aparts. Aan het
eind van de zaterdagmiddag zullen we
dan – toegegeven – met klein officieel ju-
bileumtintje de winnaar huldigen: de eer-
ste 5-ball kampioen van Oss, wellicht zelfs
van Nederland. En dan zullen we ook sa-
men een jubileumdrankje nuttigen op de
toekomst.
Nu al wordt er gevochten om de setjes
ballen die het district heeft aangeschaft en
in bruikleen verstrekt om het spel uit te pro-
beren. Ook zijn er al kritische geesten die
gaten hebben geschoten in de voorlopige
spelregels. Kortom 5-ball leeft al in Oss en
dat belooft dus wat voor 23 mei. 
Plaats van handeling is zalencentrum De
Merx aan Burg. van Erpstraat 25 te Berg-
hem. Aanvang 12.00 uur tot circa 17.00
uur en vervolgens feestelijke afsluiting.

Vlnr: Bart van de Valk en Dylan Biemans. 
Foto: Henry Thijssen

Teamfinale B1 district Kempenland

Voegersbedrijf W. Smetsers naar gewest

In Hapert vonden de beslissingswed-
strijden plaats tussen de poulewinnaars
van de B1 klasse district Kempenland.
Voegersbedrijf W. Smetsers verloor de
eerste ontmoeting met 32-34 van NAS.
Marijn Schellekens versloeg Jac Wil-
lems en Willy Smetsers redde het niet te-
gen Martijn Roefs. René van Hak bleef
Gerard Appelman met 37-23 (50) de
baas maar beiden behaalden toch
twaalf punten. In het tweede duel bleek

de ploeg uit Het Wapen van Eerschot te
Sint-Oedenrode veel sterker gezien de
41-26 eindstand. Smetsers haalde met
een moyenne van 1.518 uit en liet Wil-
lems kansloos. Goed voor de maximale
vijftien punten en die behaalde ook Van
Hak tegen Roefs: 37-33 (37). Mark
Mertens en Piet Roefs bleven in even-
wicht. De gewestelijke teamfinale ZN in
de B1 klasse is op zaterdag 30 mei bij
De Greune Mert in Eijsden.

Vlnr: René van Hak, Marijn Schellekens, Mark Mertens en Willy Smetsers. 
Foto: Lúcia de Brito/René van Hak 

Derde divisie driebanden poule 8

De Molen 2 bekroont goed seizoen met titel

La Plaza Hoensbroek 2 – De Bandsto-
ters 6-2. Peter van Houwelingen haalde
uit met gemiddelde van 1.129. De
Zwaan 3 Hotel-Restaurant – De Molen 2
0-8. Bij de gasten gaven Patrick Adams
0.921 en Wim Wellessen 0.810 het
goede voorbeeld. La Plaza Hoensbroek
3 – Van den Berg Biljarts/Merks 8-0.
Marcel Spiertz 0.897 wees Harry Meu-
lendijks 0.717 terug. DAB – La Plaza
Hoensbroek 3 0-8. Bezoeker Piet Ger-
rits liet met 1.111 fraai spel zien bij De
Mixx in Geldrop. De Molen 2 – De
Bandstoters 6-2. In eigen biljartcentrum
te Reusel liet De Molen 2 nogmaals zien
dat het de terechte kampioen is. 

Stephan Rutten 0.921 en serie van acht,
Wim Wellessen 0.937 en Wiet Kaetho-
ven 0.405 zorgden voor de zege. Hans
van Lierop 0.522 was niet opgewassen
tegen 0.795 van Jan Verbruggen. Ove-
rigens verloren Gerrit Harks 0.842 en
Bahadir Ozturk 0.812 met fraaie cij-
fers. Patrick Adams maakt ook deel uit
van het succesvolle De Molen 2. Hij
komt samen met Wim Wellessen ook
voor in het dreamteam op de cijferpagi-
na van Biljartpoint. Met 35 punten na
22 duels had De Molen 2 een voor-
sprong van drie punten op Bax Totaal-
recreatie. De Bandstoters stond daar
weer twee punten van verwijderd.

Vlnr: Wim Wellessen, Stephan Rutten, Patrick Adams, Hans van Lierop en 
Wiet Kaethoven. Foto: John van Nobelen, www.iam-360.nl

Voor alle feesten en partijen

Zeilbergsestraat 83, 5751 LJ Deurne
06 - 13606807  www.de huiskamerdeurne.nl

Maak van uw feest een bijzonder feest,
u bent van harte welkom in De Huiskamer!

De Huiskamer, een perfecte locatie,
ideaal voor feesten zoals verjaardagen,

afscheidsborrels, trouwfeestjes e.d.
in café-sfeer !

Want is uw huis net te klein?
Laat uw feest dan door ons verzorgen!

(v.a. 30 personen tot ± 100 personen)

http://www.sterrebos.nl
http://www.iam-360.nl
http://www.de
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KNBB officiële mededelingen

®

Koninklijke Nederlandse Biljart 
Bond (KNBB) zoekt penningmeester
De Koninklijke Nederlandse biljartbond heeft met haar secties pool, snooker, drie-
banden en carambole circa 27.000 leden en wordt ondersteund door een bonds-
bureau in Nieuwegein. Zij bestaat uit een koepel met daarbij aangesloten vier sec-
ties (pool, snooker, driebanden en een onafhankelijke sectievereniging carambole).
De vier secties hebben ambities (en maken die ook waar) om topsport te bedrijven,
naast dat zij een breed scala aan breedtesportactiviteiten aanbieden. Het bestuur is
gestart met de vorming van een kernbestuur, dat aangevuld met vertegenwoordigers
uit de secties het beslisorgaan van de bond wordt.
In deze complexe omgeving zoekt het kernbestuur uitbreiding met een penning-
meester. Hij/zij is een man/vrouw die:
• Een doener is, die op het niveau van RA zijn/haar mannetje staat;
• Een strateeg is, die gevoel heeft voor (politieke) verhoudingen;
• Een communicator is, in staat om complexe materie uit te leggen;
• Een verbinder is, in staat om in een complex krachtenveld compromissen te sluiten;
Kennis van en/of affiniteit met de biljartsport is gewenst alsmede kennis van het be-
sturen van een grote vrijwilligersorganisatie.
Uiteraard bent u flexibel. De gemiddelde tijdslast wordt ingeschat op vier uur per
week met piekmomenten rondom de budgetcyclus en de jaarafsluiting. U beschikt
over een VOG. Het betreft een onbezoldigde functie.
Op de site www.knbb.nl vindt u meer informatie onder de knop “statuten en regle-
menten”, waaronder het reglement profielen en onder de knop “KNBB beleid en ge-
dragscode” de gedragscode voor bestuurders.
De bondsraad van KNBB heeft een selectiecommissie geïnstalleerd, die de ge-
sprekken met kandidaten zal voeren en een voordracht aan de bondsraad van 27
juni 2015 zal voorbereiden.

Uw reactie
Wanneer u interesse heeft in deze functie en u voldoet aan de gestelde eisen dan
kunt u schriftelijk of per mail (directie@knbb.nl) uw sollicitatiebrief, inclusief Curricu-
lum Vitae, uiterlijk voor 1 juni sturen naar: KNBB, t.a.v. Dhr. W. La Riviere, Postbus
135, 3430 AC Nieuwegein

Nieuwe moyennetabellen 
seizoen 2015-2016
De commissie Breedtesport heeft de op-
en aanmerkingen op het voorstel van de
nieuwe tabellen 2015-2016 van de
landscompetitie geïnventariseerd en be-
sproken. Wij danken alle districten die
hieraan hebben meegewerkt. De op-
merkingen hebben we ter harte geno-
men en we zijn weer aan de slag ge-
gaan om daar waar nodig aanvullin-
gen en verbeteringen op de voorstellen
te maken. Degenen die ons een mail
hebben gestuurd hebben inmiddels van
mij een antwoord gekregen.
De meeste districten hadden geen aan-
merkingen op onze voorstellen. Toch wil
Ik iedereen, middels deze begeleidende
brief, op de hoogte brengen van de wij-
zigingen die we hebben doorgevoerd.
In de B klasse waren nogal wat opmer-
kingen over het minimum aantal te ma-
ken caramboles. Dit hebben we in-
middels bijgesteld naar 15. Zo ook in
de L1 klasse waar het minimum vastge-
steld op 75 caramboles.
Een paar districten hebben geopperd
om in de L4 weer met 4-tallen te gaan
spelen. De commissie wil vasthouden
aan het spelen met drietallen dit voor al-
le klassen. Op districtsniveau heeft men
de vrijheid om met viertallen of anders
te spelen ondanks onze voorkeur voor
drietallen, echter voor de gewestelijke
ronde en het mogelijk verder vervolg
houden wij vast drietallen, dit ook om
de uniformiteit te behoeden en de tijds-
duur van een hele wedstrijd beperkt te

houden.
Bij de bepaling van het moyenne, gaan
we op de manier van de kadercompeti-
tie te werk. We zijn er door een district
op attent gemaakt dat in de landscom-
petitie sommige spelers in meer dan één
team uitkomen. We hebben dat in de
nieuwe moyenneberekening aangepast
naar meer wedstrijden.
Ook waren er opmerkingen over het
verlagen van het aantal te maken ca-
ramboles op de helft van de competitie.
Sommigen vonden dat geen goed idee.
Ik wil namens de commissie voorstellen
om dit toch voor volgend seizoen te
gaan doen. Als zal blijken dat dit niet
werkt, kunnen we dit zondermeer weer
opheffen en alleen verhogingen op de
helft van de competitie doorvoeren.
Wel blijft overeind, dat het eindmoyen-
ne van de competitie het startmoyenne
is voor het seizoen daarna. Het aan-
vangsmoyenne voor het seizoen
2015/2016 wordt dus op basis van de
huidige reglementen vastgesteld. Dit
komt er op neer: het hoogste moyenne
van of de eerste helft van de competitie
of de gehele competitie.

Dispensaties
Er waren ook een aantal vragen over
de dispensaties in de verschillende klas-
sen. Wij adviseren om de aangegeven
dispensatie te blijven hanteren voor het
komend seizoen. De districten die
daardoor getalsmatig in de problemen

komen bij het samenstellen van een
competitie, krijgen van de commissie de
vrijheid om hiermee soepel om te gaan
en indien nodig extra dispensaties te
verlenen. Onze doelstelling blijft: “Bil-
jartplezier voor iedereen”.
Het is in onze ogen goed dat in een ver-
anderende maatschappij ook de wed-
strijdzaken van Carambole tegen het
daglicht worden gehouden. We weten
ook wel dat veranderingsprocessen
soms moeilijk kunnen verlopen. De ver-
andering in de landscompetitie is hier
een aanzet toe om onze sport in een
nieuw jasje te steken.
Wij waren graag nog deze maand met
jullie om de tafel gaan zitten om alles

duidelijk uit te leggen. Helaas ben ik tot
begin mei verhinderd om dit te doen.
In de maand mei worden alle wedstrijd-
leiders van de districten en gewesten uit-
genodigd voor een vergadering waar
wij onze plannen nader zullen toelich-
ten.
Met sportieve groet namens de Com-
missie Breedtesport Carambole,

Piet Verschure
Voorzitter

De nieuwe moyennetabellen kunt u
raadplegen via onderstaande link:
http://www.knbbcarambole.nl/
pagina/p/10/i/2/competities.html

Evenementen KNBB, maand mei 2015
Carambole
9 mei Kadercompetitie halve finale Zie site carambole

15 mei Bandstoten klein 2e klasse Café De Ram, Roosendaal
30 mei Kadercompetitie finale Den Haag

Driebanden
8 mei NK Driebanden A en B klasse Cafe Jorissen Den Haag / Biljcentrum

Arnhem
21 mei Bekerfinale Driebanden Koutersshof, Rijsbergen
-- Halve finales Play offs Eredivisie Diverse data en locaties
29 mei Finale Coupe d'Europe Istanbul, Turkije

Snooker
2 mei Eredivisie Snooker speelronde 16 Diverse locaties
3 mei Eredivisie Snooker speelronde 17 Diverse locaties
7 mei Vienna open Wenen, Oostenrijk

17 mei Nationale Snooker Ranking 8 De Snookerij, Leiden
23 mei Eredivisie Snooker speelronde 18 Diverse locaties
24 mei Senioren- en Damesranking 8 Snookercafé Vlaardingen
30 mei Junioren Ranking 4 Snookercentrum Delta Den Haag

Pool
2 t/m 10 mei NK PoolDeurne
16 t/m 17 mei Bundesliga Duitsland
17 mei KNBB 1e / 2e / 3e divisie Speelronde 13Diverse locaties
21 t/m 25 mei Ardennen Cup (EPBF) Ettelbruck / Luxemburg
30 mei Recreanten Toernooien eo
31 mei Regionale toernooien Regionaal

Feestelijke opening 
nieuwe huisvesting KNBB en NDB
De Koninklijke Ne-
derlandse Biljart
Bond (KNBB) en de
Nederlandse Darts
Bond (NDB) vierden
op vrijdag 17 april
jl. een feestelijke
opening van het
nieuwe kantoorpand
in Nieuwegein, aan
de Archimedesbaan
7. Beide bonden zijn
niet alleen blij met
de gezamenlijke
huisvesting, maar
ook met de mogelijk-
heid tot samenwer-
king en kennisde-
ling.
Hierbij willen wij iedereen bedanken
voor de felicitaties, attenties en aanwe-
zigheid bij dit heugelijke feit. 
Heeft u niet de gelegenheid gehad hier-
bij aanwezig te zijn, kan dit natuurlijk

altijd. Wees welkom ons een bezoekje
te brengen, het mooie pand met eigen
ogen te zien en een kop koffie te komen
drinken!
Graag tot ziens in Nieuwegein!

Niels de Ruiter, directeur van de NDB (L) en 
Willem La Riviere, directeur KNBB. Foto: Ever Zomer

http://www.knbb.nl
mailto:directie@knbb.nl
http://www.knbbcarambole.nl/
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LIKE DE BILJART BALLEN (krant) op Facebook

Derde divisie driebanden poule 3

De Hazelaar 4 ondanks verliezen
kampioen

Kampioen De Hazelaar 4 met vlnr: Frits Pijnenburg, Henk van de Leest, Bernard
Legierse, Harold Engelen en Monique Wilkowski

In ronde twintig verminderden Buro
Balans en Café de Uitspanning de kan-
sen op de titel door in een onderlinge
confrontatie gelijk te spelen. De Haze-
laar 4 profiteerde daar gretig van en
won met 2-6 bij ’t Steegje. Teamleidster
Monique Wilkowski presteerde met
0.810 het beste. Eekhoorn 3 won met
6-2 van De Hazelaar 3. Gerard Gerrits
redde de eer bij de gasten en speelde
in 37 beurten uit.

Speelronde 21
The Gamblers zag Buro Balans het ver-
liespunt van een week eerder goedma-
ken en verloor met 2-6. Ook Café de
Uitspanning herstelde zich en diende
potentieel kampioen De Hazelaar 4 en

5-3 nederlaag toe. De Hazelaar 5
contra Eekhoorn 3 werd 4-4. Maikel
van Opdorp liet voor de bezoekers
0.967 noteren. De Hazelaar 3 ging
met 2-6 onderuit tegen Eekhoorn 4.
Voor de gasten speelde Jaap van den
Berg 0.789.

Speelronde 22
Goof de Bok van Café 't Steegje maakte
in de thuiswedstrijd tegen Café de Uit-
spanning in negentien beurten uit
(1.842). De Hazelaar 4 verloor in eigen
lokaal met 2-6 van The Gamblers, maar
mocht op basis van partijpunten toch de
champagne ontkurken. D'n Beuk werd
definitief hekkensluiter en mag het vol-
gend jaar een divisie lager spelen.

De Distel Biljarts 5 tweede in derde divisie driebanden poule 4

Doek gevallen voor 
Rob Jacobs Mannenmode
De Distel Biljarts 5 sloot de laatste drie
wedstrijden af met evenzoveel over-
winningen. De thuisontmoeting tegen
Veilingzicht werd een 5-3 zege.
Michael Zwakenberg tikte daar 1.166
aan. Het bezoek bij Rob Jacobs Man-
nenmode in Kwadendamme werd be-
loond met 0-8 en de thuiswedstrijd te-
gen Bottles de Parel bracht wederom
een 8-0 winst op. Koploper Sprundel
3, die vijf punten voorsprong had, le-
verde alleen bij De Distel 4 een punt in
en mag zich dus kampioen noemen.

Jack Buijk van de Roosendalers was in
die wedstrijd met 1.166 de sterkste
speler. 
Onderin vochten De Geslootene Boom,
Bevelandse Tafelridders en Rob Jacobs
Mannenmode een verwoede strijd uit
tegen degradatie. Alle ogen waren in
de laatste speelweek gericht op de bot-
sing tussen De Geslootene Boom en
Rob Jacobs Mannenmode. De bezoe-
kers moesten winnen om degradatie te
ontlopen. Het thuisspelende team be-
sliste anders en het werd 4-4.  

Superteam leverancier van 
kopmannen aan concurrentie
Eddy Merckx vertrekt uit Sluiskil en
wordt eerste man bij A1 biljarts. Rai-
mond Burgman, Martien van der Spoel,
Henk Blauwblomme en Addy Wienk
maken de ploeg compleet. Ook Dick
Jaspers neemt afscheid van Sluiskil en
gaat naar Haarlo, waar hij minimaal
tien wedstrijden speelt. Samen met
Anno de Kleine, Michel van Silfthout en
Raymund Swertz vormt hij de vertegen-
woordiging van HCR Prinsen. Men is
nog in onderhandeling met een vijfde
speler. Volgens Meerten Dallinga is er
in Sluiskil nog geen zekerheid hoe de
samenstelling voor de volgende compe-
titie zal zijn.
Bij nieuwkomer Eekhoorn gaat Frans
van Kuyk een verbintenis aan voor nog
eens drie jaar. Ook Kenny Miatton en
Jerry Hermans staan in de basis. Men is
in vergevorderd stadium met een speler
voor bord twee. In Zundert verandert er
niets en verschijnt Pressplate/Machiel-
sen FA evenals vorig seizoen met

Roland Forthomme, Peter Ceulemans,
Barry van Beers en Raymon Groot aan
de start. Van Wanrooy Transport heeft
volgens teamleider Ad Broeders nog
geen zekerheid m.b.t. sponsoring en
samenstelling. Ook bij Post Luchtkana-
len lopen de besprekingen nog en is er
nog geen definitieve formatie bekend. 
Holland Mineraal ziet Frans van Schaik
als vaste speler naar Vlaardingen ver-
trekken. De Amsterdammer is nog wel
als reservespeler aan  Lochem verbon-
den, de overige spelers blijven. Aardex-
press, dat weer terug keert op het hoog-
ste niveau blijft met Arie Weijenburg als
kopman ongewijzigd. In Den Haag bij
Jorissen wordt nog onderhandeld met
een sponsor, maar in de basisopstelling
van komen geen veranderingen. Vol-
gens teamleider Ben Ouwendijk van
MCR/De Uitspanning ligt het in de ver-
wachting, dat Leppens, Christiani en
Bitalis volgend seizoen weer de basis
vormen. 

Tweede divisie driebanden poule 2

De Distel Biljarts 3 kampioen

De Distel 3 met vlnr: Wim Pelders, Jan Verkijk, René Kuijstermans, 
Peter van Nassau, Kai Siepmann en Michael Zwakenberg
In de race naar de titel speelde De Distel
Biljarts 3 op bezoek bij Sprundel 2 ge-
lijk. Concurrent Lynn Somers won met
8-0 van Hoondert De Waard. Pearle
Opticiens contra ’s Lands Welvaren ein-
digde in 6-2. Pascal Claus reikte tot
1.000, terwijl Eddie van Goethem goed
was voor 0.921. Een week later tekende
’s Lands Welvaren tegen Hoondert De
Waard voor een 8-0 overwinning. Polka
Print verloor met 3-5 van Pearle Opti-
ciens. Meerten Dallinga maakte voor het
thuisfront een serie van negen. Lijstaan-

voerder De Distel Biljarts 3 gaf Klusbe-
drijf Staff met 8-0 het nakijken. Vierde
man en teamleider René Kuijstermans re-
aliseerde in 29 beurten 1.206. Kai Siep-
mann speelde 1.081. Hoondert De
Waard en Polka Print openden speel-
week 22 met 2-6. Pearle Opticiens
kreeg De Distel Biljarts 3 op visite en zag
deze met 2-6 het kampioenschap veilig
stellen. Wim Pelders vierde het behaal-
de succes met 1.111. Lynn Somers
speelde gelijk tegen ’s Lands Welvaren
en eindigde op de tweede plaats.

Derde divisie driebanden poule 2

BC Capelle 2 en Jorissen 2000/3
eindigen in middenmoot
Tijdens speelronde twintig kwam TOVV
3 tot remise tegen BC Capelle 2. Café
de Pijp contra Jorissen 2000/3 bleef
ook onbeslist. ’s-GBC won met 6-2 van
Markeer MTS Trafic Service. 
Een week later bleven Markeer MTS
Trafic Service en BC Capelle 2 ook in
evenwicht. 

Jorissen 2000/3 en Rietlander speel-
den ook gelijk. BC Capelle 2 won in de
laatste speelronde met 6-2 van TOVV,
terwijl TOVV 3 en Markeer MTS Trafic
Service het bij 4-4 lieten. 
André Gort van de thuisclub realiseerde
1.071. ’s-GBC kreeg van Jorissen
2000/3 met 0-8 om de oren.

Voorronden EK voor driebanden clubteams

Jaspers en Blomdahl blinken uit
Na zijn imposante prestaties in de
worldcup (5.000) en de Belgische com-
petitie (5.555) was Dick Jaspers tijdens
de voorronden van de Europacup voor
clubteams weer de onbetwiste uitblin-
ker. Met Dallinga/AEJ kwam de Wille-
brorder in Athene tegen drie formaties
uit die geen rol van betekenis speelden.
Jaspers en zijn teamgenoten morsten
maar één punt doordat Jean-Paul de
Bruijn tegen de Spanjaard Esteve Mata
remise moest toestaan. Verder was het
vooral een triomftocht met spraakma-
kende partijen. Jaspers haalde uit met
40 uit 18, 16 en 14 beurten. Tegen
Nick Evagelou (Gr.) was hij via een se-
rie van twintig in veertien omlopen

klaar. Dallinga/AEJ kwam met een
teamgemiddelde van 1.846 als sterkste
team van de voorronden uit de strijd.
Torbjörn Blomdahl schitterde met 3.636
in Porto, waar hij Eddy Leppens met een
reeks van 22 in elf beurten met 40-24
versloeg. Dat gebeurde in de cruciale
wedstrijd om de poulewinst tegen BCC
Witten, dat aan gelijkspel voldoende
had. FC Porto, met Blomdahl en San-
chez, plaatste zich dankzij een 8-0
overwinning.  Voor de finale, die van
29 t/m 31 mei in Istanbul wordt ge-
speeld hebben de volgende vijf teams
zich geplaatst: Dallinga/AEJ, FC Porto,
BK Gröndal, Andernos en All Games
Alcamo. 

Vierde divisie driebanden poule 2

Eervolle vijfde plaats voor Jorissen 4 
Il Giardino en De Does Trappen bleven
in ronde twintig op gelijke hoogte.
Voor de bezoekers was Ernst Phielix
met 0.937 het snelst aan de meet. BC
Capelle 6 contra Feestcafé De Tobbe
werd 0-8. Jorissen 4- De Tobbe eindig-
de onbeslist. Jorissen 5- Café de Pijp
gaf hetzelfde resultaat. Een ronde later
won De Tobbe met 6-2 van Jorissen 4,
terwijl Rietlander 2 tegen Jorissen 5
met dezelfde cijfers werd afgesloten.
Fred Hanjoel van de gasten speelde

0.862. BC Capelle 6 verloor met 2-6
van Nieuwe Gouwe/BVE en De Does
Trappen bleef met 6-2 overeind tegen
Café de Uitspanning. Vierde man Bas
Tol had in 36 beurten zijn bord vol
(20).
In de laatste speelronde moest Nieuwe
Gouwe/BVE de winst met 2-6 aan De
Does Trappen laten. Jorissen 5 verloor
met dezelfde cijfers van De Tobbe. De
ontmoeting tussen Jorissen 4 en BC Ca-
pelle 6 sloot af met 4-4. 
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AEJ/Dallinga verpulvert wereldrecord

Tijdens de voorlaatste speelronde in
de eredivisie driebanden haalde
AEJ/Dallinga uit met een teamge-
middelde van 2.597 en vestigde daar-
mee een nieuw wereldrecord. Het oude
record van 2.380, dat sinds 2009 op
naam stond van Van Donge en de Roo,
werd hiermee ruim overschreden. In de
wedstrijd tegen Van Wanrooy Transport
maakten Frédéric Caudron, Dick Jas-

pers, Eddy Merckx en Jean-Paul de
Bruijn hun 200 caramboles in 77 beur-
ten. Merckx was met 3.125 de beste
speler, terwijl Caudron en De Bruijn bei-
den 2.777 lieten noteren. Jaspers te-
kende voor 2.000. Met de play-offs en
de bekerfinale in het vooruitzicht is het
goed mogelijk, dat dit seizoen in Sluiskil
nog meer champagne ontkurkt zal wor-
den.

Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Eredivisie driebanden

Na Capelle/De Terp nu ook 
Ripa Recycling/Pearle gedegradeerd

De laatste puzzelstukjes zijn in de eredi-
visie driebanden op zijn plaats geval-
len. Capelle/De Terp en Ripa Recy-
cling/Pearle verdwijnen uit de hoogste
klasse en de speelvolgorde voor de
play-offs is definitief bekend. Peter Ceu-
lemans liet tijdens de laatste speelronde
2.631 noteren. In de play-offs gaat
AEJ/Dallinga de strijd aanbinden met
Biljartcafé Jorissen en MCR/De Uit-
spanning treft Pressplate-Machielsen
tegenover zich.

Van Wanrooy Transport - 
Biljartcafé Jorissen2-6
In Oosterhout kwam Van Wanrooy
Transport tekort om Biljartcafé Jorissen
van de winst af te houden. Kurt Ceule-
mans moest de eer aan Glenn Hofman
laten en Frank Martens was niet opge-
wassen tegen Jean van Erp. Voor Ad
Broeders was er weinig kans, hij trof
Herman van Daalen die met 1.724 flink
uithaalde. De eer werd gered door Har-
rie van de Ven, hij won met 50-35 uit
38 van Jeffrey Jorissen.

A1 Biljarts - 
Capelle/De Terp 2-6
A1 Biljarts moest het al gedegradeerde
Capelle/De Terp voor laten gaan. Al-
leen Addy Wienk won zijn partij met
een gemiddelde van 1.562. Raimond
Burgman trof een in vorm zijnde Martin
Spoormans (1.785) en verloor met 30-
50 uit 28. Martien van der Spoel zag
Emilio Sciacca winnen en Henk Blauw-
blomme mocht Dan Breur feliciteren.

MCR/de Uitspanning - 
Pressplate-Machielsen.fa 4-4
Peter Ceulemans was de uitblinker bij de
bezoekers uit Zundert. De Belg gaf met
zijn 2.631 en serie van veertien Richard

Bitalis geen schijn van kans. Eddy Lep-
pens kon niet voldoende antwoorden op
de progressie die zijn landgenoot
Roland Forthomme (1.923) toonde en
verloor in 26 beurten met 42-50. Met
50-44 bleef Sander Jonen (serie van 11)
in zijn confrontatie met Raymon Groot
aan de goede kant van de score. Ook
Roland Uijtdewillegen maakte een reeks
van elf en kon met  50-48 Barry van
Beers net van zich afhouden.

HCR Prinsen - 
Holland Mineraal 6-2
In de Achterhoeksederby liet HCR Prin-
sen niets aan het toeval over en stelde
zelf het verblijf in de eredivisie voor een
jaar veilig. Raymund Swertz, die in de
beginfase aan Stefan Spilleman een
moeilijke tegenstander had, kon in de
tweede helft met een zeven demarreren
en vervolgens winnend af sluiten (50-
34). Met de krappe 50-48 winst die An-
no de Kleine op Jelle Pijl behaalde was
het doel bereikt. Hoewel de resterende
partijen een formaliteit waren, werden
deze niet als dusdanig afgewerkt.
Christian Rudolph won overtuigend van
Frans van Schaik, terwijl Dave van Geel
het moest afleggen tegen Wesley de
Jaeger.

Ripa Recycling/Pearle - 
De Distel Biljarts 3-5
Bij Reseda in Sas van Gent gebeurde,
waar de Zeeuwse achterban voor had
gevreesd. De Roosendalers namen de
punten mee, waardoor de degradatie
voor Ripa Recycling/Pearle een feit
was. Francis Forton speelde gelijk tegen
Jef Philipoom en Ronnie Daniëls verloor
van Gerwin Valentijn, die met 1.851
prima presteerde. Jens van Dam had
aan 1.000 niet voldoende om John Tijs-
sens van zich af te schudden. De winst
van Dion Bergmans op Jan Verkijk had
geen invloed op het eindresultaat.

Post Luchtkanalen - 
AEJ/Dallinga 0-8
Even leek Davy van Havere (serie van
11) tegen Dick Jaspers voor een verras-
sing te zorgen, maar de zuiderbuur ver-
loor uiteindelijk eervol met 47-50 uit
28. Marcel van Berkel kon niet genoeg
weerstand bieden aan Patrick Vasseur
en Wilco van Wijk was kansloos tegen
Eddy Merckx. Marc Ceelen die met
1.615 een goede partij neer zette
mocht toch Jean-Paul de Bruijn met
1.923 feliciteren. Door het verlies van
Ripa Recycling/Pearle blijft Post Lucht-
kanalen in de hoogste klasse.

Peter Ceulemans
Foto: Paul Brekelmans

Europees goud voor Sam van Etten

In Brandenburg veroverde Sam van Etten in een Hollandse finale goud bij het
libre onder 21 jaar. Ferry Jong, die het in de eindstrijd niet lukte te scoren,
moest genoegen nemen met de tweede plaats. Van Etten was eerder in de halve
finale te sterk voor Adam Kozak, terwijl Jordy Jong Ondrei Hosek uitschakelde.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Tweede divisie driebanden poule 1

BCO/Paeoniapassion.com 
vroegtijdig kampioen

Vlnr: Bob van Ingen Schena, Rens Hoeba, Paul Witteman, Hans de Bruin en 
Robert Koster
In de tweede divisie driebanden mocht
BCO/Paeoniapassion.com uit Oegst-
geest al in de voorlaatste ronde feest
vieren. In ronde twintig speelden de
concurrenten Café Siemens en Het
Schuurtje in een onderling duel gelijk.
Ook BCO/Paeoniapassion.com kon op
bezoek bij Drukkerij 3 in 1 niet verder
dan remise komen, zodat er in de kop
van het klassement geen verschuivingen
plaats vonden. Een ronde later liep Ca-
fé Siemens bij EDO ’83 tegen een 6-2
nederlaag op, waardoor voor de for-
matie uit Midwolda veel hoop ver-
dween. BCO/Paeoniapassion.com had
de avond ervoor in de thuiswedstrijd te-
gen BV ’75 een duidelijke 6-2 overwin-

ning behaald en verstevigde hiermee
hun positie. Toen op zaterdagavond het
bericht kwam dat Aannbedr. Beer de
Jong met 5-3 van Het Schuurtje had ge-
wonnen was de strijd gestreden. Met
nog één ronde te gaan, twee punten
voorsprong en meer partijpunten, mocht
BCO/Paeoniapassion. com zich kampi-
oen noemen. De laatste wedstrijd tegen
Het Schuurtje, wat dus eigenlijk een top-
per moest worden, kon als formaliteit
worden afgewikkeld. Het Schuurtje won
hier met 6-2. Door in de vooraf ge-
speelde ontmoeting met 4-4 tegen
Aannbedr. Beer de Jong gelijk te spe-
len, moest Café Siemens al eerder afha-
ken.

KBC DGQ/AEJ breekt Belgisch record

Dick Jaspers speelt 5.555 tegen 
Francis Forton 

Dat het superteam met Frédéric Cau-
dron, Dick Jaspers, Eddy Merckx en
Jean-Paul de Bruijn een onneembare
vesting is bleek afgelopen seizoen met
kampioenschappen in zowel België als
Nederland. Dat daarbij ook nog eens
alle records van teamgemiddelde wer-
den gebroken is de kers op de taart.
Nadat in de Nederlandse competitie

het oude wereldre-
cord (2009) van
2.380 tot 2.597
scherper werd ge-
steld, was het in de
laatste speelronde
van de Belgische
competitie weer
raak. Daar werd het
nationale teamge-
middelde op 2.486
gezet Het oude re-

cord stond met 2.164 op naam van
BC Lugo. Vooral het optreden van Dick
Jaspers heeft daar toe bijgedragen. Te-
gen Francis Forton speelde hij via twee
series van elf, één van acht en één van
dertien in negen beurten zijn 50 caram-
bols bij elkaar. Forton presteerde overi-
gens met 2.000 ook niet onverdiens-
telijk. 
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Van de bestuurstafel
(Nieuwsbrief april/mei 2015)

bracht tot twee personen: de voorzitter
en de secretaris. De wens bestaat om
de sectievoorzitters aan dit beperkte be-
stuur toe te voegen om gezamenlijk de
situatie te analyseren en definitieve stap-
pen te nemen over hoe we verder gaan.

Sectie Driebanden
Het bestuur en de bondsraadleden van
de Sectie driebanden zijn van mening
dat er al te veel tijd verloren is gegaan
aan het zoeken naar een structuur die
door alle partijen wordt gedragen: drie-
banden, pool, snooker en KVC. Dit
blijkt niet te lukken. We zijn hier al van-
af 2007 mee bezig, zonder merkbare
en zichtbare verbetering.

Reden waarom het Sectiebestuur drie-
banden voor  verzelfstandiging van de
discipline heeft gekozen, op dezelfde
wijze als KVC. Hiertoe wordt een stap-
penplan voorbereid dat het Sectiebe-
stuur en de bondsraadleden bij de ko-
mende sectieraadsvergadering zullen
presenteren. Het Sectiebestuur drieban-
den en haar bondsraadleden zijn te-
vens van mening dat er voor een KNBB
structuur gekozen moet worden die over
voldoende draagvlak van de secties en
KVC  kan rekenen. Gedacht wordt aan
een federatiemodel met een beperkt fa-
cilitair bestuur.

Sectieraadsvergadering 
driebanden
De sectieraadsvergadering (platform
driebanden) dat gepland stond op 15
mei a.s. wordt in verband met de nieuw
ontstane situatie verplaatst naar dins-
dag 16 juni 2015. Tijd en locatie vol-
gen later. 

Namens het sectiebestuur driebanden,
Santos Chocron, voorzitter

®

Beste biljartvrienden,

In de vorige uitgaven van de Nieuws-
brief, sinds de start van het plan ’Don-
kervoort in 2013’, heb ik u steeds geïn-
formeerd over de status van de fusie
van de KNBB met de KVC en de daar-
mee gepaard gaande implementatie
van de nieuwe KNBB structuur.
Helaas heeft de Algemene Vergadering
van KVC zich 28 maart jl afwijzend uit-
gelaten over deze fusie, die niet de be-
nodigde tweederde meerderheid van
stemmen heeft kunnen behalen. Dat
brengt ons structureel terug bij af, bij het
moment dat de secties en KVC in een
plan van aanpak hun wensen en eisen
hebben geformuleerd.
Het bondsbestuur is inmiddels terugge-

Tweede Grand Prix met 112 spelers
ROSMALEN – De tweede Grand Prix driebanden van dit jaar, die wordt
gespeeld in De Hazelaar in Rosmalen, heeft in de voorinschrijving opnieuw
de maximale bezetting gekregen. De Pré-pré-pré-pre kwalificatie opent
het toernooi op maandag 1 juni, de finales op zaterdag 13 juni.
Dick Jaspers won het eerste toernooi
met 2.352 in de knock-out fase. Hij ver-
sloeg Frans van Schaik, die een uitste-
kend toernooi speelde en terecht op het
podium kwam met 1.309. Barry van
Beers en Dave Christiani eindigden op
drie en vier met 1.555 en 1.207. Voor
de poulewedstrijden en het hoofdtoernooi
is inmiddels de loting verricht. Frank Hom-
mering, Arie Hermans, Geoffrey Molen-
schot, Jens van Dam, Danny Molier en
Sylvia Eckel zijn spelers die op de eerste
speeldagen zijn ingedeeld.

In de laatste kwalificatieronden zijn Kay
de Zwart, Wilco van Wijk, Wim van
Cromvoirt, Jerry Hermans, Ad Koore-
vaar, Wim van den Berg, Sander Jonen
en Herman van Daalen groepshoofden.
De loting voor het hoofdtoernooi, met in
elke poule twee kwalificatiespelers:
Poule A: Dick Jaspers, Wiljan van den
Heuvel
Poule B: Barry van Beers, Adrie Dem-
ming
Poule C: Raimond Burgman, Bert van
Manen
Poule D: Jean Paul de Bruijn, Huub Wil-
kowski
Poule E: Jean van Erp, Therese Klom-
penhouwer
Poule G: Glenn Hofman, Jeffrey Jorissen
Poule H: Dave Christiani, Frans van
Schaik.

Historie van 25 jaar bekerfinale
De bekerfinale wordt dit jaar voor de 25e keer gehouden. De recordhou-
der overwinningen is Frans van Kuyk, die de beker elf keer omhoog mocht
houden. Daarna volgen Frédéric Caudron met 7, Dick Jaspers en Raimond
Burgman met 6 en Torbjörn Blomdahl en Raymond Ceulemans met 5 over-
winningen.
De winnaars vanaf 1988 zijn (winnaar, plaats en spelers):
Jaar Team Plaats Spelers
1988 Volmac Hilversum (Van der Smissen, Van Kuyk, Gieskens,

Lips)
1989 Teletronika Zundert (Jaspers, Havermans, Van de Ven, 

Vermeiren)
1990 Volmac Bussum (Van Kuyk, Van der Smissen, 

Van de Looij, Gieskens)
1991 Volmac Bussum (Van Kuyk, Van der Smissen, 

Van de Looij, Gieskens)
1992 Teletronika Zundert (Jaspers, Havermans)
1993 Minkels Products Heeswijk-Dinther (Weijenburg, Habraken)
1994 Etten-Leur Etten-Leur (Van Bracht, Van Kuyk)

Vanaf 1997 werd na de voorwedstrijden de finale op één locatie gespeeld met vier
spelers per team.
Jaar Gespeeld Team Gevestigd Spelers
1997 Heiloo Zutex Etten-Leur (Merckx, Van Kuyk, 

Arnouts, Valentijn)
1998 Heiloo Pelgrim Professionals Hengelo (Blomdahl, Zanetti, 

Burgman, Velthuis)
1999 Heiloo Pelgrim Professionals Hengelo (Blomdahl, Zanetti, 

Burgman, Pijl, Velthuis)
2000 Heiloo Crystal Kelly Waalwijk (Caudron, Ceulemans, 

Van Kuyk, Gieskens, 
Van Cromvoirt)

2001 Heiloo Twentevisie Hengelo (Rudolph, Zanetti, 
Burgman, Pijl)

2002 Egmond aan Zee Crystal Kelly Waalwijk (Caudron, Burgman, 
Van Kuyk, Ceulemans)

2003 Egmond aan Zee Van Wanrooij Heeswijk-Dinther (Blomdahl, Sánchez, 
Weijenburg, Van Wanrooij)

2004 Egmond aan Zee Crystal Kelly Waalwijk (Caudron, Burgman, 
Van Kuyk, Ceulemans)

2005 Egmond aan Zee Crystal Kelly Waalwijk (Caudron, Burgman, 
Van Kuyk, Ceulemans)

2006 Oosterhout Crystal Kelly Waalwijk (Caudron, Burgman, 
Van Kuyk, Ceulemans)

2008 Amsterdam Hanze Catering Zwolle (Blomdahl, Jaspers, Horn, 
Koorevaar)

2009 Rijsbergen Van Donge en De Roo Barendrecht (Blomdahl, Jaspers, Horn, 
Van Erp)

2010 Rijsbergen Van Donge en De Roo Barendrecht (Blomdahl, Jaspers, Horn, 
Van Erp)

2011 Zundert Van Donge en De Roo Barendrecht (Blomdahl, Jaspers, Horn, 
Van Erp)

2012 Zundert TOVV.Nl/MCR Barendrecht (Merckx, Van Kuyk, 
Christiani, Bitalis)

2013 Zundert Dallinga/Frans Bevers Sluiskil (Caudron, Leppens, 
De Bruijn, Hofman)

2014 Zundert Dallinga/Frans Bevers Sluiskil (Caudron, Leppens, 
De Bruijn, Hofman). 

Voorafgaand aan bekerfinale met bekende spelers

Test met spelvormen op 20 mei
De discussies worden al jaren gevoerd
onder spelers, officials en publiek. Waar
gaat de voorkeur naar uit in partijleng-
tes, in speeltijd, naar sets, naar nog kor-
tere, explosieve partijen? De Sectie drie-
banden van de KNBB heeft op initiatief
van voorzitter Santos Chocron een try-
out opgezet aan de vooravond van de
bekerfinale. Bekende spelers uit de ere-
divisie driebanden, die aan de bekerfi-
nale meedoen, zijn uitgenodigd om
twee systemen uit te testen. Daarna wor-
den reacties gepeild onder spelers en
publiek. De try-out vindt plaats op
woensdag 20 mei voorafgaand aan de
Bekerfinale 2015 in De Koutershof in
Rijsbergen. In principe zullen alle partij-
en door Kozoom live op internet worden
uitgezonden. Er zal een evaluatie-
enquête worden aangemaakt op Face-
book met een link op Kozoom waar de
kijkers hun bevindingen kunnen weerge-
ven over de nieuwe spelvormen. Santos
Chocron: ”We willen heel graag weten
hoe iedereen tegenover nieuwe spel-
systemen staat. Dan is dit een goed mo-
ment, zo net voor de bekerfinale, om dat
uit te testen.’’
Twee systemen worden uitgetest:
Een poule van vier (die drie wedstrijden

spelen) met een ’gelimiteerde tijdsduur’.
De andere poule van vier speelt de wed-
strijden op basis van ’best of seven’ naar
sets van negen caramboles.
De partijen worden gespeeld volgens
het huidige toernooireglement.
De aanvangstijden van de seances:
Eerste seance: 13.00 uur
Tweede seance: 15.00 uur
Derde seance: 17.30 uur.

Deelnemers
Voor de try-out zijn acht representatieve
(top)spelers uitgenodigd door de Sectie
Driebanden.

De poule met gelimiteerde tijdsduur is als
volgt samengesteld: 
1. Eddy Merckx
2. Frédéric Caudron
3. Glenn Hofman
4. Jean van Erp

Wedstrijd op basis van ’Best of seven’
met sets van 9 caramboles.
De poule als volgt samengesteld: 
1. Dick Jaspers
2. Roland Forthomme
3. Jean-Paul de Bruijn
4. Barry van Beers.
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

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 2015.

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

Merckx scherprechter voor Nederlanders

Torbjörn Blomdahl 
naar zijn negende Europese titel

BRANDENBURG AN DER HAVEL - De Europese titel is  terug bij één van de
grootste spelers die de wereld van het driebanden ooit heeft gekend. De
52-jarige Zweed Torbjörn Blomdahl greep de titel zondag 26 april in de
finale tegen Eddy Merckx en volgde de één jaar oudere Italiaan Marco
Zanetti op als kampioen. De staande ovatie vanaf de tribunes beloonde de
winnaar, die enkele minuten stralend door de arena liep.
De Nederlanders in het hoofdtoernooi
werden allebei uitgeschakeld door de
Belg Eddy Merckx, die Jean-Paul de
Bruijn al in de tweede ronde versloeg
en Dick Jaspers in de halve finale. De
teamgenoten van Eddy Merckx dit jaar,

1985 is Torbjörn Blomdahl nog altijd in
staat de wereldtop te verslaan en een
groot toernooi te winnen. ,,Ik heb al
heel lang geen individueel kampioen-
schap gewonnen, dit is een machtig ge-
voel'', was zijn eerste reactie.
De Zweed was de beste na het drie da-
gen durende gevecht en zag vorm, ge-
voel, vertrouwen en een klein sprankje
geluk samenkomen. Hij hoefde niet heel
diep te gaan om de eerste ronden te
overleven, kreeg zaterdagavond de go-
den met zich tegen Nikos Polychronop-
oulos en versloeg Eddy Merckx na een
bliksemstart en een sterke finish.
De kleine Belgische titelgrossier, die be-
kend staat om zijn mentale kracht en
koele afmaker in finales, had na een for-
midabel toernooi een opvallend zwak-
ke start in de finale. Dat kwam Merckx
op een ruime achterstand van 19-1 te
staan en op 20-8 bij de pauze. De wed-
strijd leek zich na een korte opleving
van de Belg nog te ontwikkelen tot een
echte strijd om het goud, maar tenslotte,
na 23-20, had de Zweed ook weer een
vernietigend eindschot met 6, 2 en 7.
Dank zij een nabeurt van negen kon
Merckx de score nog terugbrengen tot
40-31 in 17.

Negende Europese titel
De negende Europese titel van Torbjörn
Blomdahl verrijkt zijn palmares dat al
zo gekroond is met wereldtitels, World
Cups en andere grote toernooizeges.
Het fenomeen krijgt er maar niet ge-
noeg van, is nu ook weer de nieuwe
nummer één van de wereld en sinds
twee jaar geleden de wereldrecordhou-
der toernooigemiddelde.
Meestal, zoals nu, kan hij nog genieten
van een overwinning, zoals op dit EK in
Brandenburg, alsof het zijn eerste is en
misschien maakt die honger naar suc-
ces hem wel zo sterk en vaak onver-
slaanbaar.
Eddy Merckx gaf als commentaar na af-
loop: ,,Ik heb niet eens het gevoel ge-

had dat ik slecht heb gespeeld. Ja, mijn
start was natuurlijk veel minder dan die
van Torbjörn, maar niet dat ik veel ge-
makkelijke posities heb laten liggen.
Dan kwam ik goed terug, ik kreeg kan-
sen en maakte hij het goed af. Maar om
eerlijk te zijn: ik voelde me zo goed dat
ik zelfs nog gelijk wilde maken in de na-
beurt, hoewel achttien natuurlijk wel
veel is.''
Dick Jaspers speelde een sterk toernooi
met overwinningen op Jérôme Barbeil-
lon (40-33 in 24), Eddy Leppens (40-22
in 23) en Christian Rudolph (40-25 in
25), voordat hij in de halve finale door
Merckx met de rug tegen de muur werd
gezet en geen kans had om de latere fi-
nalist te bedreigen (40-15 in 10).
Jean-Paul de Bruijn maakte in zijn eerste
partij tegen de Griek Kostas Papa-
konstantinou een grote achterstand
goed, won met 40-37 in 24, maar
werd ook gevonnist door de sterke
Merckx: 40-15 in 16.
Barry van Beers, die uit de voorronden
kwam met 1.250 gemiddeld, was in de
openingsronde tegen de Griek Filippos
Kasidokostas als eerste aan de finish.
Zijn tegenstander maakte gelijk met
twee, waarna de penalty’s moesten be-
slissen. Van Beers miste de opstoot, Ka-
sidokostas had aan één carambole vol-
doende om naar de volgende ronde te
gaan. Drie Nederlanders kwamen niet
uit de poulefase: Jean van Erp werd op
gemiddelde tweede achter Andreas
Kronlachner en speelde zelf 0.964.
Glenn Hofman verloor van Brian Knud-
sen en eindigde met 0.830. Raimond
Burgman werd tweede achter Jean Re-
verchon met 1.209 gemiddeld.
Torbjörn Blomdahl wordt de nummer
één op de wereldranglijst met 371 pun-
ten. Sung-Won Choi wordt tweede met
301, Dick Jaspers derde met 292, Fré-
déric Caudron vierde met 247, Eddy
Merckx vijfde met 295, Jae Ho Cho zes-
de met 221 en Marco Zanetti zevende
met 198.

zowel in Nederland als in België, verlo-
ren kansloos van de Belg, die in de fi-
nale de onweerstaanbare Blomdahl op
zijn weg vond.
Tien jaar na zijn laatste Europese titel in
2005 en dertig jaar na zijn eerste in

Vlnr: Eddy Merckx, Torbjörn Blomdahl, Adnan Yüksel en Dick Jaspers.
Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

mailto:info@hotelbeukenhorst.nl
http://www.hotelbeukenhorst.nl
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EK poolbiljart in Portugal

Nederland meest succesvolle land

Dankzij de heren wist Nederland als eerste te eindigen in het landenklas-
sement tijdens het EK poolbiljart voor heren, dames en rolstoel. In totaal
werden zes podiumplaatsen veroverd. Eerlijk verdeeld over goud, zilver en
brons. 
In Vale de Lobo (Algarve) in Portugal
was Niels Feijen goed voor goud in het
8-ball, zilver bij het straight pool en zil-
ver bij het landenteam. In het 9-ball
ging Feijen onderuit bij de kwartfinale.
Nick van den Berg begon de Europese
kampioenschappen uitstekend door in
de finale van het straight pool landge-
noot Niels Feijen in de finale te ver-
slaan. Ook Van den Berg maakte
onderdeel uit van het zilveren landente-
am. Hij was verliezer in de halve eind-
strijd van het 10-ball. Ivo Aarts dankt
zijn zilver aan de deelname met het lan-
denteam. In het onderdeel 8-ball redde
Aarts het niet bij de laatste acht. Marc
Bijsterbosch was succesvol bij de afslui-
tende spelsoort, het 9-ball. Daarin ver-

loor hij in de halve finale nipt van de la-
tere eindwinnaar  Francisco Diaz. Mar-
co Teutscher reikte in twee disciplines tot
de laatste acht maar helaas geen me-
daille voor hem. Jelle Kijlstra was actief
bij het 8-ball en 9-ball maar plaats 65
was voor hem weggelegd. Nederland
won de medaillespiegel en bleef achter-
eenvolgens Oostenrijk, Finland, België
en Polen voor. 
Bij de dames wist alleen Kynthia Orfa-
nidis tweemaal tot de kwartfinales door
te dringen waarna uitschakeling volg-
de. Voor Melissa Rademakers waren de
laatste zestien (2x) het hoogst haalbare.
Tamara Rademakers kwam alleen bij
het 10-ball zover. Nathalie Seichter en
Micha Beuriot strandden eerder. 

Vlnr: Ivo Aarts, Nick van den Berg, Marc Bijsterbosch, Niels Feijen en 
Marco Teutscher. Foto: EPBF/DK

Advertorial

Nick van den Berg Europees 
kampioen straight pool 2015
Het EK straight
pool is ook dit
jaar weer in
Nederlandse
handen geval-
len. Nu was het
de eer aan Nick
van den Berg,
die in de finale-
partij op 13
april regerend
kampioen Niels
Feijen wist te
verslaan. Direct
na de overwin-
ning, vroegen
we Nick naar
zijn bevindin-
gen:

“Maandenlang
leef ik toe naar
het EK. Niet al-
leen wil je me-
dailles winnen,
maar de ook zo
belangrijke A-sta-
tus hangt af van
dit toernooi. Een sporter krijgt per jaar 1 à 2 meetmomenten toebedeeld van het
NOC*NSF. En het Europees kampioenschap is dat voor ons. Mijn voorbereiding
voor dit evenement begon al in januari. Alles wat ik deed voor pool stond in het
teken van het EK in Porto. Conditie, mentale- en techniektrainingen. Het trai-
ningskamp vlak voor het EK samen met de selectie en onze trainer Johny Vanrij-
kel was zeer goed gegaan. Oefeningen afgewisseld met sparringswedstrijden.
Ik voelde me prima met 14.1, dus had meteen het gevoel dat ik daarmee moest
gaan toeslaan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dus moet je ook rustig
blijven in je hoofd en niet teveel gaan dromen en jezelf onbewust druk op gaan
leggen. Tot aan de laatste 16 was het ‘smooth sailing’. Maakte goede breaks
waardoor mijn tegenstanders niet bij konden blijven. Maar tegen Alcaide was
dit geheel anders. Ook tegen hem maakte ik een goede break, maar 9 punten
voor het einde bleef ik steken. Hij stond op 16 en wist vanaf daar te runnen naar
122. Hier ging hij voor een hele moeilijke snij-bal. Deze miste hij. De laatste ne-
gen ballen die ik maakte na zijn misser waren in mijn ogen de beste die ik ooit
schoot onder deze druk! 
Kwartfinale tegen mijn kamergenoot Marco Teutscher. Een medaille en A-status
op het spel voor beiden. Teutscher begon sterk, maar na een uur spelen werd er
een shot clock toegepast en Marco had daar weinig ervaring mee. Ik daarente-
gen ging beter spelen en wist de wedstrijd naar me toe te trekken. Een grote last
viel van mijn schouders. 
Halve finale was een herhaling van vorig jaar waar ik ook tegen Kaplan uit Po-
len speelde. Ook dit keer won ik relatief gemakkelijk. Finale tegen Niels Feijen.
Voor de derde keer in vier jaar dezelfde eindstrijd. Als Niels op 94 staat en ik op
71 mist hij en ik eindig met een solide 54 break en win mijn 6e Europese titel!!
Na de finale was ik compleet gesloopt. Dertien uur pool op één dag is topsport.
Maar ik doe niets liever.”
Als persoonlijke sponsor van Nick van den Berg willen wij hem van harte felici-
teren met dit behaalde resultaat. Geweldig!
Ook nieuwsgierig geworden naar het materiaal waarmee Nick zijn zoveelste
kampioenschap behaald heeft?
Ga dan naar uw lokale vakhandel, voor uw Buffalo en Musashi producten.
In Nederland en België kunt u daarvoor o.a. terecht bij:

Buffalo.nl – Amsterdam
www.buffalo.nl
Dhr. R. Budde
info@buffalo.nl
+31 (0)20-6675070

Thissen Biljarts – Antwerpen – België
www.amusement.be

Dhr. D. Wouters
info@thissen.be

+32 (0)3-2335418

Foto: EPBF/DK

Stoffelen Breda – Breda
www.stoffelenbreda.nl
Dhr. P. Stoffelen
info@stoffelenbreda.nl
+31 (0)76-5217740

Dick Jaspers wint finale worldcup 
met gemiddelde van 5.000
Dick Jaspers is weer helemaal
terug aan de top. Met zijn fabuleu-
ze overwinning in de World Cup
van Luxor, waarin hij in de finale
de Koreaan Haeng Jik Kim in acht
beurten met 40-14 versloeg (5.000
gemiddeld), demonstreerde hij dat
de korte terugval in zijn carrière
verleden tijd is. De eindoverwin-
ning aan de boorden van de Nijl le-
verde hem de hoofdprijs van 5500
euro op, de leidende positie in de
World Cup cyclus en een plaats in
de top drie van de wereldranglijst.
Door: Frits Bakker

De machtsvertoning in de finale van de-
ze eerste World Cup van 2015 be-
kroonde een toernooi, waarin de
Nederlander niet al te sterk was gestart,
maar daarna zijn tegenstanders met
grote voorsprong en in superieure stijl
versloeg. Murat Naci Coklu (40-14 in
18), Hyung Bum Hwang (40-19 in 24),
Dani Sánchez (40-21 in 14) en Haeng-
Jik Kim (40-14 in 8) moesten stuk voor
stuk het meesterschap van Jaspers er-
kennen. Het was voor Dick Jaspers, die
dit jaar vijftig wordt, zijn 21e overwin-
ning in een World Cup en de vijfde keer
dat hij in  een officiële wedstrijd een ge-
middelde van vijf of meer speelde. Al-
leen op het Europees kampioenschap in
Florange in 2008 (5.625) deed Jaspers
het nog beter toen in sets werd ge-
speeld. Jaspers toonde minuten lang
zijn emoties aan het publiek in het So-
nesta St. George hotel en straalde voor-
al veel opluchting en voldoening uit. ”Ik
heb twee jaar lang niet zo veel gewon-
nen, maar na de World Cup in Porto en
het succes hier in Luxor ben ik terug,
terug aan de wereldtop. Dat is belang-
rijk: ik ben prof, ik leef intensief voor
mijn sport en wil winnen. Deze over-
winning zet me toch weer in de kijker’’,

glunderde hij na de beste partij ooit in
een finale van de World Cup.
Verdere verrassingen in het toernooi
waren de vroege uitschakeling van Fré-
déric Caudron door de Koreaan Hyung
Bum Hwang, Eddy Merckx door een mi-
raculeuze slotserie van Lütfi Cenet en
Sung-Won Choi in een kansloze partij
tegen HaengJik Kim. Dani Sánchez
won één van de meest spectaculaire
partijen van het toernooi tegen Tayfun
Tasdemir, waarin beide spelers lang tus-
sen de 2.500 en 3.000 gemiddeld
speelden en de Spanjaard uiteindelijk
de beslissende tik uitdeelde. Dat deed
hij ook tegen Filippos Kasidokostas en
Lütfi Cenet, voordat hij sneuvelde in de
halve finale tegen Jaspers.
Sung-Won Choi blijft de leider van de
wereldranglijst, waarin Torbjörn Blom-
dahl naar de tweede plaats en Dick Jas-
pers naar de derde plaats opklom ten
koste van Eddy Merckx en Frédéric
Caudron.

De ontlading bij Dick Jaspers. 
Foto:Kozoom.com/Harry Van Nijlen

Horna De Vries Juwelier kampioen in eerste divisie topteams

Tweede plaats voor 123 Biljarts/BV BCO 
Travcom.nl/Almere ’83 verloor de eer-
ste confrontatie met 123 Biljarts/BV
BCO, het werd 2-4. Vervolgens wist
men zich met 4-2 te herstellen. Librespe-
ler Martin Vreekamp miste in zijn eerste
poging, maar speelde vervolgens met
een serie van 250 uit. Mede dankzij
twee verdiende matchpunten verzeker-
de 123 Biljarts/BV BCO zich van de
tweede plaats. 
Horna De Vries Juwelier toonde zich

een waardig kampioen en zette Dos
Hattem twee keer met 6-0 opzij. Germ
Bot speelde zijn eerte kaderpartij in drie
beurten uit. 
Hektisch Biljartschool/BV '75 begon te-
gen HWA Alblasserdam met een 4-2
overwinning. Tijdens de tweede botsing
waren de rollen omgekeerd en werd
met 2-4 verloren. De Hazelaar sloot de
competitie af met twee keer winst. tegen
Zaal Verploegen werd het 6-0 en 4-2.

http://www.buffalo.nl
http://www.stoffelenbreda.nl
mailto:info@buffalo.nl
mailto:info@stoffelenbreda.nl
http://www.amusement.be
mailto:info@thissen.be
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Carambolevereniging welkom

Twee matchtafels en vier kleine biljarts bij SPC Woensel

Kast met keuen
Lang, heel lang geleden stonden er matchtafels in Eindhoven. Sinds Pasen
2015 kunnen liefhebbers terecht bij Snooker & Poolcentrum Woensel aan
Winkelcentrum Woensel 84d te Eindhoven. Er werden begin april door Eu-
reka Billard Berlicum twee matchtafels en twee 2.30 biljarts extra ge-
plaatst. Er waren bij SPC Woensel al twee kleine tafels. Carambolespelers
en teams die competitie willen spelen, zijn dan ook van harte welkom.
De zes caramboletafels staan in een
apart gedeelte, met drie snookertafels,
en het volume van de muziek is aange-
past ten opzichte van het poolgedeelte.
Vanwege toenemende vraag werden er
zes jaar geleden al twee biljarts van
2.30 x 1.15 geplaatst. Na de uitbrei-
ding met twee matchtafels en nog twee
kleine biljarts wordt nog bekeken welke

tarieven en arrangementen er mogelijk
zijn voor de kleine en grote biljarts. Veel
biljarters vinden er hun weg omdat er
eveneens vakkundige keureparatie
plaatsvindt. Ook voor aanschaf van een
nieuwe keu kan men er voor alle prijs-
klassen terecht. Buurthuizen in Eindho-
ven en omgeving hebben het moeilijk
en daarom hebben de biljarters die

overdag spelen moeite om een geschik-
te biljartlocatie te vinden. Daarom is het
handig dat de openingstijden ruim zijn.

Snooker & Poolcentrum Woensel be-
staat 22 jaar. Men heeft eveneens drie
snookertafels en zestien pooltafels. Ook
zijn er tien dartsbanen en is gratis wifi
beschikbaar. SPC Woensel is met een
veelvuldigheid aan mogelijkheden dan
ook zeer geschikt voor bedrijfs- en fami-
liefeestjes.
Snooker & Poolcentrum Woensel heeft
landelijke bekendheid in verband met
het opleiden van jeugdige poolspelers.
Voorbeelden zijn Marco Teutscher en
Marc Bijsterbosch. Liefhebbers tussen
de 7 en 16 jaar zijn op woensdagmid-
dag van harte welkom om te komen
poolen. Elke zaterdagmiddag is er een
Kidz pooltoernooi in Woensel. 
Meer informatie is beschikbaar op de si-
te www.spcwoensel.nl of via telefoon
040-2481112.

Openingstijden
Maandag: 12:00 – 01:00 uur
Dinsdag: 12:00 – 01:00 uur
Woensdag: 12:00 – 01:00 uur
Donderdag: 12.00 – 01:00 uur
Vrijdag: 12:00 – 02:00 uur
Zaterdag: 13:00 – 02:00 uur
Zondag: 13:00 – 01:00 uur

http://www.spcwoensel.nl
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Café Biljart Feestzaal 
“Biej Ton en Marij”

Dorpstraat 36 - 5995 AZ Kessel
06 2034 5561

Tot ziens “Biej Ton en Marij”
www.cafebiejtonenmarij.nl

www.facebook.com/biejtonenmarijbiejtonenmarij

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 Gesloten
Dinsdag 18.00 – 24.00 uur
Woensdag 14.00 – 24.00 uur

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

Derde divisie driebanden poule 7

Eric Eickhoff wint alle 22 partijen
Thekes Herpen 8 – Bosrand 4711 7-1.
Marinus de Haan realiseerde een serie
van zeven. Thekes Herpen 3 – Excelsior
6-2. Theo Fleuren behaalde in zijn thuis-
basis 0.921. Biljartcentrum Arnhem 3 –
Thekes Herpen 2 8-0. De kampioen-
sploeg had met Eric Eickhoff via 1.034
niet voor het eerst het afgelopen sei-
zoen een prima speler. Rob de la Motte
mocht met 0.972 ook gezien worden.
Thekes Herpen 8 – Biljartcentrum Arn-
hem 3 4-4. Nu was Eickhoff goed voor
reeks van tien en zelfs 1.666. Hij won
alle 22 duels en klom bijna dertig pro-
cent in zijn gemiddelde naar 0.686.
Thuisspeler Adrie Bosmans liet een serie
van zeven noteren. Thekes Herpen 2 –
Ekrischocola.nl 6-2. Peter van de Linden
realiseerde 1.060. Eric Eickhoff. Foto: Jan Rosmulder

Derde divisie driebanden poule 6

HCR Prinsen 3 eindigt als runner-up
Kiri Automaten – Carambole 3 4-4. Kop-
man Win Santinge behaalde moyenne
1.060 in eigen huis. Boeve Afbouw –
Carambole 3 4-4. Jordy de Kruijf bleek
met 0.972 de beste speler. De Vier-
sprong/TS Metals – Chinees Indisch
Restaurant Lotus 8-0. Erwin de Groot gaf
met 1.250 zijn visitekaartje af. Chinees
Indisch restaurant Lotus – HCR Prinsen
8-0. De runner-up haakte door deze
nederlaag af in de titelrace. Drie nipte

verliespartijen eisten daarmee hun tol.
Bierling de Schepper/De Harmonie –
De Viersprong/TS Metals 4-4. Deze re-
mise bleek voldoende voor het kampi-
oenschap. Felicitaties aan Erwin de
Groot, Henk de Vries, Fred Leusink, Teu-
nis Spijkerman en Henk Eggengoor. Ca-
rambole 3 – HGL Urk 6-2. Jordy de
Kruijf sloot met 1.093 in stijl af. Kiri
Automaten – Boeve Afbouw 6-2. Wim
Santinge realiseerde in slotpartij 1.093.   

Tweede divisie driebanden poule 3

Vlag in top bij Thekes/Park Tivoli in Herpen 

Thekes/Park Tivoli met vlnr: Micha van Bochem, Daniël Ockers, 
Jurgen de Ruijter en Jos Bongers. Foto: Jan Rosmulder  

Zoals verwacht heeft Thekes/Park Tivoli
uit Herpen het kampioenschap be-
haald. Degradatie was er voor De Ha-
zelaar 2 en Caudron Billiardproducts.  

Speelronde 20
Veemarkt 3/Pelgrom Speelautomaten –
De Haven 6-2. Marc van den Burg rea-

liseerde moyenne 1.212. 

Speelronde 21
Thekes/Park Tivoli – HCR Prinsen 2 4-4.
De thuisploeg kwam op achterstand
omdat Micha van Bochem met 34-40
na 47 beurten verloor van Freddy ter
Braak. Jos Bongers won met het kleinst

mogelijke verschil van Carsten Lässig:
40-39 (51). Jurgen de Ruijter bracht de
kampioen op een 4-2 voorsprong door
Stefan Siegburg via 35-28 na 43
pogingen achter zich te laten. Daniél
Ockers was niet opgewassen tegen het
sterke tweede gedeelte van Gerard ten
Lohuis: 29-35 (48). Didden Distributie
– ZusenZo/De Veemarkt 6-2. De run-
ner-up had met Marti Hermse dankzij
1.666 de beste speler. Eerder in het

seizoen realiseerde Hermse ook al, sa-
men met Thomas Broux, de beste partij
met 2.105. Met zestien caramboles
kwam de hoogste serie van het sei-
zoen eveneens op naam van Marti
Hermse. 

Speelronde 22
De Hazelaar 2 – DBG 't Ottertje 1-7.
Namens de gasten reikte Geert-Jan
Manders tot 1.060.

Bij vereniging OVNA in Ommel

Nipte winst Karper 
op Lolaar nederlaagtoernooi 2015 
De Karper bracht 25 april een bezoek
aan  het Lolaar nederlaagtoernooi. Het
team uit Mierlo-Hout bleef met 101%
nipt aan de goede kant van de score.
OVU uit Deurne-Zeilberg won eerder
dankzij een percentage van 122. De
Astense vereniging Nooit Gedacht ging
met 78% fors onderuit. Er zijn tot dusver
twee overwinningen en twee nederla-
gen behaald. Titelverdediger Vrienden-
kring 2 uit Deurne komt zaterdag 6 juni
op bezoek. Nieuwe teams zijn van har-
te welkom om in te schrijven. Zie voor
meer informatie de site www.astensebil-

jartbond.nl en kijk dan bij Nederlaag-
toernooien Lolaar/OVNA.  

Team Plaats                   %
1. OVU Deurne-Zeilberg 122
2. De Karper Mierlo-Hout 101
3. Vriendenkring Deurne 81
4. Nooit Gedacht Asten 78

www.deb i l j a r tba l l en .n l

http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarijbiejtonenmarij
http://www.biljart-poolen-hilvarenbeek.nl
http://www.astensebil-jartbond.nl
http://www.astensebil-jartbond.nl
http://www.astensebil-jartbond.nl
http://www.debiljartballen.nl
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Driebanden speelweek 7
In de eerste klasse verzamelde Wilfrie
Vermeer namens Pomerans de 40 ca-
ramboles na 33 beurten. Alleen Jo van
Lierop presteerde het deze week om on-
der de dertig pogingen te blijven. Hij
was namens Vriendenkring in klasse vijf
na 29 beurten aan zijn totaal van 12
treffers. 

Driebanden speelweek 8
Jan Pluijm realiseerde namens D’n An-
laup in de eerste klasse 31 caramboles
na 22 beurten. Bij tegenstander VIOS
bleek Jan van Oosterhout goed voor 29
uit 24. Frank Jonker (HGL) is bijna we-
kelijks goed voor een bijzondere presta-
tie. Nu verzamelde hij de 43 treffers al
na 31 pogingen. Daarbij bracht hij de
hoogste serie op tien. In klasse twee
stond Ties van Esch met 34 uit 33 snel
aan de eindstreep. Dave van Bussel
(Steeds Vooruit) scoorde 24 keer na 27
omlopen. Jaap Kuijpers hoefde in klasse
vier maar 27 maal van de stoel voor
zestien caramboles. Mark Loomans van
't Turfke A was de snelste met negentien
treffers na slechts 21 beurten. Wim
Henst evenaarde met zeven de hoogste
reeks van Sjef Hikspoors in deze klasse.  

Driebanden speelweek 9
Wilfrie Vermeer versloeg namens Pome-
rans een eveneens sterke Hans Vermulst
met 40-28 na maar vijfentwintig beur-
ten. Frank Jonker was voor HGL A, ook
in de eerste klasse, goed voor 43 uit
35. Henny Rooijmans van D’n Anlaup,
slotserie van acht, stond na 24 pogin-
gen aan zijn totaal van dertig treffers. In
klasse drie behaalde Remco Bukkems
20 caramboles na 29 beurten. Namens
Steeds Vooruit finishte Sjef Hikspoors
met 18 uit 28. 

Driebanden speelweek 10
Er staat dit seizoen geen maat op de
nog altijd ongeslagen Frank Jonker. Na-
mens HGL A zorgde de kopman in de
eerste klasse wederom voor 43 caram-
boles na 35 beurten. 
Teamgenoot Ivan van Oosterhout reali-
seerde 32 treffers na 29 pogingen. Ni-
co van den Heuvel evenaarde met tien
caramboles de hoogste serie en sloot af
via 47 uit 41. 
Toon Steevens, klasse drie, evenaarde
met zeven caramboles de hoogste serie.
Patrick Hoefnagels was in klasse vijf
goed voor 23 beurten en een totaal van
tien treffers.  

Tweede divisie driebanden poule 4

Titel Hotel Stadt Lobberich/BCT 
met de hakken over de sloot

Hotel Stadt Lobberich/BCT en Biljart-
plaza.nl/De Molen streden in de slot-
week om het kampioenschap. De ploeg
uit Tegelen had aan een 3-5 nederlaag
net genoeg. Voor Setpoint en Vanme-
lis.nl viel het doek. Ondanks een ramp-
jaar wist Evenementenshop.com zich te
handhaven.    

Speelronde 20
Kin Assurantiën – aMate Communica-
tions 6-2. Topduel tussen Erik van Loon
en Frank Smetsers: 38-40 (33). Voe-
gersbedrijf W. Smetsers – Biljartpla-
za.nl/De Molen 2-6. Erwin Hens be-
haalde als bezoeker moyenne 1.142. 

Speelronde 21
Kin Assurantiën – Teleng Schilderwerken
4-4. Puike 1.212 van Erik van Loon. Even-
ementenshop.com – Voegersbedrijf W.
Smetsers 4-4. Gemiddelde van 1.111
voor Marcel van Berkel en 1.029 voor
thuisspeler René Soeterboek. De Molen –
Hotel Stadt Lobberich/BCT 1-7. Een sei-
zoenrecord was er voor de Limburgse
gasten die in Reusel hun eerdere record
verhoogden van 1.013 naar 1.048. Karl-
Heinz Gertzen 1.333 en Rob Mans
1.290 waren de belangrijkste pionnen.

Bij De Molen kwa-
men Tom Rongé
1.000 en Paul Bruij-
stens 1.032 dus te-
kort. 

Speelronde 22
Teleng Schilderwer-
ken – De Molen 4-4.
In dit vooruitgespel-
de duel evenaarde
Thomas Broux het
seizoenrecord van
Marti Hermse met
2.105. Alle aan-
dacht ging verder uit
naar de titelstrijd tus-

sen de nummer één Hotel Stadt Lobbe-
rich/BCT en Biljartplaza.nl/De Molen.
Het verschil voor aanvang was twee
matchpunten. De thuisploeg bleek ver-
zwakt door het ontbreken van Rob
Mans en Tom Löwe. Vader Roland Löwe
won als enige bij de thuisploeg door
Piet Sleddens met 35-33 na 41 beurten
nipt opzij te zetten. Peter Wolters en
Paul Savelkoul verloren van respectieve-
lijk Erwin Hens en Rick Sleddens. De re-
mise tussen de kopmannen Karl-Heinz
Gertzen en Wim van Dijck leidde tot de
3-5 eindstand. Daarmee kwamen de
gasten op gelijke hoogte inzake match-
punten. Met 127 partijpunten had de
thuisploeg van café-biljartzaal Van Tie-
nen in Tegelen echter één punt meer.
Black Cherry Tattoo – Evenementen-
shop.com 4-4. De 1.176 winst van
Huub Adriaanse en de zege van René
Soeterboek bleken voldoende voor
handhaving van de Waalwijkers. Voe-
gersbedrijf W. Smetsers – Vanmelis.nl 6-
2. Marcel van Berkel realiseerde 1.111
en het doek viel voor de bezoekers uit
Bakel. Setpoint – aMate Communica-
tions 4-4. Joop van Hastenberg sloot het
seizoen prima af met een serie van
twaalf en moyenne 1.000. 

Hotel Stadt Lobberich/BCT met vlnr: Rob Mans, 
Paul Savelkoul, Karl-Heinz Gertzen en Tom Löwe. 
Foto: Huub Leijendeckers   

B1 klasse district Noord-Oost Overijssel

Carambole van ’t Vossenhol 
uit Daarlerveen kampioen
Team Carambole
van café-biljart 't Vos-
senhol uit Daarler-
veen,  ook wel de
Zware Jongens ge-
noemd in district
Noord-Oost Overijs-
sel, werd kampioen
van de B1 klasse.
Vanaf week 1 werd
de koppositie gepakt
en niet meer wegge-
geven met als belo-
ning de titel. Ze heb-
ben zich geplaatst
voor de regio tussen-
ronde op 16 mei welke in hun eigen
district wordt gehouden en wel bij café

Vlnr: Richard Vogelzang, Hendrik Bakker, Peter Timmer en
Marcel Krikhaar. Ontbrekend op de foto zijn Jan Vos en

John Schollink. Foto: Bert Kregmeier/Peter Timmer

Lootuinen. Daar kunt u deze mannen
weer in actie zien.

Zevende Pieter Martens Memorial driebanden

Jan van Oosterhout en Piet Smits
winnen in sportcentrum Ames

Op de slotavond van het zevende Pie-
ter Martens Memorial driebandentoer-
nooi werd begonnen met de kwartfina-
les op de matchtafel en klein biljart. Het
zou in sportcentrum Ames te Deurne
een gedenkwaardige avond worden
met enerverende finales. Op de 2.30
tafel bleek Jan Pluijm bij de laatste acht
een maatje te groot voor Roland Jon-
ker. Michel Berkers werd opzij gezet
door Jan van Oosterhout. John van der
Horst schakelde titelverdediger Wout
Verspaget uit. Jan van den Heuvel red-
de het niet tegen Wilfrie Vermeer. In de
halve eindstrijd ontsnapte Vermeer
door tegen Pluijm in de nastoot drie ca-
ramboles te produceren. Van Ooster-
hout zette Van der Horst opzij. In de fi-
nale tussen Jan van Oosterhout (23
car.) en Wilfrie Vermeer (28 car.) leek
Vermeer op weg naar de titel toen de
Deurnenaar in de tiende beurt een se-
rie van vijf liet volgen door een reeks
van tien bij de elfde poging. De serie
van tien was de hoogste van het gehe-
le toernooi op het kleine biljart. Tussen-
stand 4-19. Bij 15-25 (25) was Wilfrie
Vermeer nog maar drie treffers verwij-
derd van de finish. Jan van Oosterhout

toonde zijn vechtlust
want de Liesselnaar
maakte achtereen-
volgens twee reek-
sen van vier en be-
reikte daarmee in
beurt 27 de eind-
streep van 23 pun-
ten. Voor Vermeer
de opdracht om als-
nog tot remise te ko-
men in de nastoot.
Hij haakte echter af
na het eerste punt en
dat betekende na
vijf zeges en één re-
mise zijn eerste
nederlaag van het
toernooi. 
De kortste partij
kwam op naam van
Edie Lenssen die zijn
vijftien caramboles
al na zeventien beur-
ten bij elkaar had.   

De ontknoping op de 
matchtafel
Titelverdediger Edmond van de Venne
werd in de kwartfinale uitgeschakeld
door Piet Smits. Twan Schoofs versper-
de Wim Wellessen de weg naar verder
succes. Hans van Eijk liet Eric Vander-
plaetsen ver achter zich. Wil Janssen
was met 27 uit 20 (1.350) veel te sterk
voor Gerrit van Bakel. Janssen wees
Schoofs in de halve eindstrijd terug.
Van Eijk strandde toen in het zicht van
de haven tegen Smits. In het afsluitende
duel had Wil Janssen 27 caramboles te
gaan en Piet Smits 18. Jansen kwam bij
poging 36 evenals Smits op twee pun-
ten van de finish. Terwijl Wil Janssen
drie keer miste, scoorde Piet Smits uit
Geldrop in omloop 39 zijn beslissende
twee caramboles. Daarmee had hij al-
le zeven partijen winnend afgesloten.
Runner-up Jansen kreeg wel de kortste
wedstrijd op zijn naam met moyenne
1.421 na 27 uit 19. Peter van der Heij-
den scoorde met acht treffers de hoog-
ste serie. Er waren in totaal 35 deelne-
mers bij het prima verlopen toernooi.

Onder vlnr: Piet Smits en Jan van Oosterhout. Boven vlnr:
Wilfrie Vermeer en Wil Janssen. Foto: Jan Rosmulder

Kader poule Zuid Nederland

BC Tegelen en VIOS/Van Esch Biljarts 
in play-offs uitgeschakeld
De play-offs in poule Zuid Nederland
van de kadercompetitie is een prooi ge-
worden voor BC Maarland/Arrows
Dakservice. Daarmee plaatsen zij zich
voor de halve finale. BC Tegelen werd
tweede en VIOS/Van Esch Biljarts bleef
met lege handen. BC Maarland/Ar-
rows Dakservice – VIOS/Van Esch Bil-
jarts 6-2. De eer werd gered door Ro-
land Deelen die Peter Haanen met 174-
240 na zes beurten de baas bleef. Dee-

len zorgde voor een serie van 176.
John van Glabbeeck verzamelde de
tweehonderd punten na acht pogingen.
BC Tegelen – VIOS/Van Esch Biljarts 6-
2. De enige partij onder de tien beurten
kwam op naam van Rob Clumpkens
met 120 uit 9. BC Maarland/Arrows
Dakservice – BC Tegelen 8-0. Nu was
het Maurice Sangen die voor tweehon-
derd caramboles na acht pogingen
zorgde. 
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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

Waterbeemd 1
5705 DN  Helmond
Tel. +31 (0) 492-536756
Fax.  +31 (0) 492-537156
Website: www.lolaar.com
E-mail:   info@lolaar.com

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar
café - darts - biljart

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

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

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 !

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.

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

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

http://www.bcwapenvaneerschot.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
http://www.tankertje.nl
http://www.deveemarkt.nl
http://www.vlierden.com
http://www.hetoventje.nl
http://www.blaakven.nl
http://www.dekuul.nl
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Nationale kadercompetitie poule Zuid-West Nederland

De Ram ondanks verliespunten 
toch naar Play-offs
Kaderteam ’s Lands Welvaren schudde
in speelronde 24 De Posthoorn/RBS 2
met 5-3 van zich af. Jan Goudzwaard
speelde in vijf beurten naar winst.
Kaderteam ’s Lands Welvaren 2 bleef
op gelijke hoogte met De Ram uit Roo-
sendaal. 
In ronde 25 ging Honky Tonk met 3-5
onderuit in de botsing met Kaderteam
’s Lands Welvaren 2. De Ram won met
6-2 van HWA Verhaar/BKS. Frans
Hendriks was in zes pogingen met
26.67 het eerste klaar. De Post-
hoorn/RBS moest Kaderteam ’s Lands
Welvaren met 2-6 voor laten gaan.
Voor de thuisploeg behaalde kopman
Jan Bijl in vijf omlopen en een ge-
middelde van 36.00 een klinkende

overwinning op Peter de Bree. Jan
Goudzwaard van de bezoekers had te-
gen Michael Vuurens ook maar vijf
beurten nodig om te winnen. 
Tijdens de laatste competitieronde won
Kaderteam ’s Lands Welvaren met 6-2
van De Ram. Frans Hendriks kwam nu
in zeven ondernemingen als eerste
aan. Kaderteam 's Lands Welvaren 2
verloor thuis in Kwadendamme met 2-6
van poulewinnaar HWA Hotel van
Krimpen. De Ram en 't Groene Hart
bleven een punt voor op Kaderteam
's Lands Welvaren en werden derde en
vierde in de poule, wat recht geeft op
deelname aan de play-offs.
Meer informatie op de competitiesite
van de KNBB.

Nationale kadercompetitie Midden-Nederland

Carambole/Kofferweb.nl 
met overmacht naar titel
In speelronde twintig kwamen BVM
Apollo/Etikon en De Hazelaar tot 4-4.
De Hazelaar 2 verloor met 8-0 van
DOS ’71 en Carambole/Kofferweb.nl
stelde met een 6-2 overwinning op ’t
Centrum het kampioenschap veilig. 
Een week later stuurde Padoc De Haze-
laar met een 8-0 nederlaag terug naar
Rosmalen, terwijl Touché met 5-3 tegen
De Hazelaar 2 aan de goede kant van
de score bleef. BVM Apollo/Etikon
bleek kansloos tegen kampioen Caram-
bole/Kofferweb.nl en verloor met 2-6.

Marco Kivits van de gasten speelde in
vier pogingen zijn 240 treffers bij el-
kaar. 
De laatste competitieronde bracht remi-
se voor De Hazelaar 2 in de confronta-
tie met WvLiemde/Regiobank. Caram-
bole/12Cook.com won met 6-2 van De
Hazelaar 1. Voor de bezoekers redde
Jordy Kanters de eer. Carambole/
Kofferweb.nl moest de winst met 3-5
aan de nummer twee DOS ’71 laten,
maar bleef in de eindstand toch zes
punten voor.

Kader poule Zuid-Nederland

VIOS/Van Esch Biljarts 
op nippertje naar play-offs

VIOS/Van Esch Biljarts met vlnr: Richard van Oosterhout, Peter van der Linden,
Harry Vogels, Henk Rosmulder en Roland Deelen. 
Foto met dank aan Harry Vogels

Donderdagavond 9 april viel in de na-
beurt van de slotpartij tussen VIOS/Van
Esch Biljarts en Halfweg de laatste be-
slissing over de play-offs. Roland Deelen
moest alles uit de kast halen maar zijn
remise was voldoende voor de 5-3 ze-
ge en plaatsing voor de play-offs. De
Maasoever was in maart al kampioen
geworden. BC Maarland/Arrows Dak-
service en BC Tegelen bleken goed voor
respectievelijk de tweede en derde po-
sitie in de eindstand.    

Speelronde 23
Op de Klos – De Maasoever 6-2. Eddy
Berger (290) en Stanis Wojcik (120)
hadden maar zeven beurten nodig.
Wim Strik redde met 120 uit 9 de eer. 

Speelronde 25
Halfweg – Ames/Optiek van Gool/De
Peel 5-3. Piet Volleberg en Jan van
Oosterhout deelden na acht pogingen
de buit: 180-140. De Oase – BC Tege-
len 2-6. Beste speler was Rob Clump-
kens met honderdtwintig caramboles na
vijf beurten. BouwCenter Van Hoppe –
VIOS/Van Esch Biljarts 4-4. Kopman
Adri Dijkmans toonde nog eens zijn
klasse met een totaal van honderdzestig
na slechts drie beurten. Zijn hoogste se-

rie was 146. Harry Vogels bleek bij
de gasten de snelste na 110 uit 8.
't Luip/Eurobiljarts – De Maasoever 4-4.
De enige partij onder de tien omlopen
kwam op naam van Peter Custers dank-
zij 110 uit 9. BC Maarland/Arrows
Dakservice – VOP/De Witte Hoeve 8-0.
Peter Haanen 250 uit 4, Frans Borgig-
nons 210 uit 6 en Maurice Sangen 200
uit ook zes, hadden er zin in. 

Speelronde 26
BC Tegelen – 't Luip/Eurobiljarts 6-2.
Gast Patrick Janssen vertrok huiswaarts
met honderdzeventig treffers na zeven
pogingen. VOP/De Witte Hoeve – Op
de Klos 2-6. Wiel Wolters scoorde 210
uit 6. VIOS/Van Esch Biljarts – Halfweg
5-3. In Geldrop brachten Harry Vogels
en Henk Rosmulder de tussenstand op
4-0. Peter van der Linden verloor van
Wim Wilmsen waardoor Roland Dee-
len minimaal remise moest behalen om
de play-offs af te dwingen. Deelen be-
gon sterk maar viel stil waardoor Piet
Volleberg met een slotreeks van 38 als-
nog als eerste aantikte. Voor Roland
Deelen de zware opdracht om in de na-
stoot zijn ontbrekende zes punten te ma-
ken. Na een aantal lastige posities
slaagde hij daarin.

Eredivisie topteam degradatiepoule

Kofferweb.nl doet stapje terug
Met een straatlengte achterstand degra-
deert Kofferweb.nl naar de eerste divi-
sie. Ook op de slotdag leed het twee
nederlagen. 

Speelronde 3
Biljartservice Van Gemert – Kofferweb.nl
4-2 en 4-2. Guido Kauffeld tegen Lyon
Megens eindigde in 28-200 (4) en 200-
91 (5). Wiel van Gemert bleek in het
71/2 veel te sterk voor Gerrie van Eck
en Frank Vermeulen. Demi Pattiruhu zet-
te Vermeulen in het bandstoten opzij

maar verloor van Van Eck. Biljartservice
Van Gemert eindigde op een totaal van
veertien punten. Biljartcentrum Arnhem –
’s Lands Welvaren/Reedijk Bandenservi-
ce 4-2 en 4-2. Bezoeker Peter de Bree
bleef zonder puntverlies in het 47/2.
Martijn Egbers wees Ian van Krieken
tweemaal terug. Harrie van den Boo-
gaard boekte een dubbele zege op Roij
van Raaij. De Arnhemmers finishen in de
degradatiepoule op achttien punten.
Vier punten voor op de Zeeuwse gasten
die als tweede afsluiten.

Eredivisie topteam kampioenspoule

A1 Biljarts/De Veemarkt kampioen 
met straatlengte voorsprong

Kampioen A1 Biljarts/De Veemarkt met vlnr: Michel van Silfhout, Ludger Havlik,
Raymund Swertz en teamleider Willem Siebelink. Frédéric Caudron en 
Dave van Geel ontbreken. Foto: www.billiardsphoto.com/Dirk Acx

Op zaterdag 4 april kon A1 Biljarts/De
Veemarkt in thuisbasis billardcafé De
Veemarkt te Doetinchem eindelijk de
kampioensvlag hijsen. De formatie van
teamleider Willem Siebelink zag daar-
mee een lang gekoesterde wens in ver-
vulling gaan. Vaste steunpilaren waren
Raymund Swertz en Michel van Silf-
hout. Ook Frédéric Caudron, Ludger
Havlik en Dave van Geel droegen hun
steentje bij. De marge op nummer twee
't Ottertje was liefst acht punten.   

Speelronde 3
BIOS/Blitz Optiek – A1 Biljart/De Vee-
markt 2-4 en 0-6. Frédéric Caudron
was op knappe wijze succesvol in het
47/2 (66.67) en bandstoten (20.00).
Raymund Swertz beleefde een gemak-
kelijke middag. Michel van Silfhout ver-
loor het bandenspel van Dick Jaspers
maar was in het 47/2 al in de ope-
ningsbeurt aan de tweehonderd punten.
Etikon/AEJ – Dibo/The City 0-6 en 4-2.
De meest opvallende prestatie kwam op
naam van Jean-Paul de Bruijn die bij het
bandstoten maar twee kansen nodig
had voor de honderd treffers. Topteam
Berkelland – 't Ottertje 2-4 en 4-2. Hier
stal Marek Faus de show door honderd-
vijftig treffers 71/2 reeds in de eerste
omloop te verzamelen. Jos Bongers
scoorde eenmaal 50.00 moyenne bij
het bandstoten.  

Speelronde 4
A1 Biljarts/De Veemarkt – Topteam Ber-
kelland 6-0 en 6-0. In Doetinchem stond
het kampioenschap al na de eerste
wedstrijd vast. Raymund Swertz, Michel

van Silfhout en Ludger Havlik lieten er 
in de tweede ontmoeting wederom
geen twijfel over bestaan. 't Ottertje –
Etikon/AEJ 6-0 en 4-2. Meest opvallend
was de comeback van Henri Tilleman.
Eerst verloor hij met 200-185 (3) nipt
van Micha van Bochem. In Ottersum re-
vancheerde hij zich vervolgens via
tweehonderd caramboles na slechts
twee pogingen.

Speelronde 5
A1 Biljarts/De Veemarkt – Dibo/The
City 6-0 en 2-4. De kampioensploeg
trad nu aan met Van Silfhout, Swertz en
Dave van Geel. Laatstgenoemde ver-
sloeg Dave Christiani met 100-66 (12)
om vervolgens met 99-100 (10) onder-
uit te gaan. Michel van Silfhout ver-
schalkte Dennis Timmers twee keer. Ra-
ymund Swertz en René Lijsterburg deel-
den de buit. BIOS/Blitz Optiek – 't Ot-
tertje 1-5 en 2-4. De bezoekers uit Ot-
tersum legden beslag op de tweede
plaats in de eindstand. Martien van der
Spoel en Jos Bongers bleken niet in ge-
vaar. Micha van Bochem kwam tot re-
mise en een nederlaag tegen Fabian
Blondeel. Topteam Berkelland – Eti-
kon/AEJ 2-4 en 0-6. Brian ter Braak
stond met lege handen tegen Henri Til-
leman. Axel Büscher en Ferry Jong ble-
ven in balans. Hans Klok kon niet op te-
gen Patrick Niessen. Titelverdediger en
veelvuldig kampioen Etikon/AEJ sloot
het seizoen af met een derde plek. Men
richt zich nu volledig op de EK voor top-
teams in thuisbasis De Hazelaar te Ros-
malen, dat van 8 tot en met 10 mei
plaatsvindt.  

http://www.billiardsphoto.com/Dirk
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Vierde divisie driebanden poule 5

DKM Tools grijpt titel 
voor Böhnke/v. Delftverhuur 

DMK Tools
In de race naar het kampioenschap
kwamen in ronde twintig zowel Böhn-
ke/v. Delftverhuur als DKM Tools tot
forse overwinningen. Böhnke/v. Delft-
verhuur – Corné v/d Nieuwenhuizen
Schilderwerken eindigde in 8-0. Patrick
Oelp en Arie Hermans waren in 38
beurten klaar. DC Michielsen 2 zag
DKM Tools met 1-7 winnen. Bij de
bezoekers speelde Wilfred Tempelaars
met 0.750 de beste partij. Café ’t
Vaartje verloor met 2-6 van Eekhoorn 5.
Fons Daams van De Eekhoorn was op
bord vier in 28 pogingen aan de meet.
Sun Control zag Eekhoorn 6 met 2-6 de
punten grijpen.

Speelronde 21
Böhnke/v. Delftverhuur deelde met 8-0
een fikse dreun uit aan v.d. Brandt. Eric
van Thiel (0.285) was het grootste
slachtoffer. DKM Tools morste een be-
langrijk punt en speelde tegen Café
't Steegje gelijk. Marc Luyten profileer-
de zich met 0.714 als beste speler.

Eekhoorn 6 won met 8-0 van Café 't
Vaartje. Piet den Ridder schitterde met
1.041 en Frans Machielsen was goed
voor 0.757.

Speelronde 22
Van den Brandt verloor met 2-6 van De
Eekhoorn 5. Johan Aarts van de bezoe-
kers speelde in 37 beurten de kortste
partij. Sun Control ontving DKM Tools
en zag deze met 2-6 de punten mee
naar huis nemen. DC Michielsen 2 bleef
verrassend met 6-2 de baas over Böhn-
ke/v. Delftverhuur. Na de weken duren-
de nek-aan-nekrace was het uiteindelijk
DKM Tools die met het kampioenschap
aan de haal ging. 
Op bezoek bij Setpoint speelde Eek-
hoorn 6 4-4 gelijk. Voor het thuisfront
reikt Huub Westerburger tot 1.034. De
Oosterhoutse ploeg staat nu als derde
in de eindklassering geboekt. De eerste
drie plaatsen zijn ingenomen door
teams die camping De Eekhoorn als hun
thuisbasis hebben.

Eerste divisie driebanden poule 1

Aardexpress terug naar eredivisie 
De titelstrijd tussen Aardexpress en
Garage Verbrugge Hyundai is in het
voordeel beslist van de formatie uit Oss.
Beide teams beschikken over 35 punten
maar Aardexpress heeft acht partijpun-
ten meer. Onderin doen Biljartcentrum
Goirle en Snip Biljarts een stapje terug
naar de tweede divisie. 

Speelronde 20
AJ Biljart/Van der Sanden – Snip Bil-
jarts 6-2. Johan Claessen bleek de beste
speler na 1.323 aan moyenne en serie
van elf. Burgmans-Biljarts.nl – Hulter-
mans Installatiebedrijf 6-2. Johan Roijers
1.363 versloeg Jack Wijnen 1.151.
Garage Verbrugge Hyundai – MCR/
De Uitspanning 8-0. Steven van Acker
1.875 bleef Roland Uytdewilligen
1.583 de baas. 

Speelronde 21
AJ Biljart/Van der Sanden – Burgmans-Bil-
jarts.nl 6-2. In biljart & poolcentrum Hilva-
renbeek was nu Jack van Peer goed voor
1.363. Snip Biljarts – Garage Verbrugge
Hyundai 0-8. Bart Ceulemans vertrok met
1.451 op zak. Biljartcentrum Goirle – Het
Caves 0-8. Eric Hendrickx 1.214 onder-
vond de klasse van Raymond Ceulemans
1.607. Menno de Vries boog voor de
1.363 van Wil Janssen.

Speelronde 22
Aardexpress – MCR/De Uitspanning

8-0. De titel was binnen voor Arie
Weijenburg, Rudy de Laet, René Wij-
nen en Bert Pijnenburg. Hultermans In-
stallatiebedrijf – Biljartcentrum Goirle
4-4. Door deze remise blijft de thuis-
ploeg in de eerste divisie en doen de
gasten een stapje terug. Menno de
Vries gaf met 1.323 het goede voor-
beeld. Het Caves – Eekhoorn 2 4-4.
Raymond Ceulemans liet maar weer
eens zijn ongekende klasse zien. De
77-jarige Belg verzamelde de 45 ca-
ramboles na slechts 20 beurten en dat
leverde 2.250 op. Het Caves uit Win-
telre eindigde als debutant als vierde.
Het Golf & Recreatiepark had met
Ceulemans een speler die samen met
Steven van Acker via 2.647 voor de
kortste partij zorgde. Raymond Ceule-
mans verloor slechts vier van de 22 du-
els en eindigde op een algemeen ge-
middelde van 1.389. Serg Dianov
1.323 was deze wedstrijd uitblinker bij
de bezoekers. Burgmans-Biljarts.nl –
Poelierschrauwen.nl 6-2. Johan Roijers
behaalde 1.875. Teamgenoot Maarten
Janssen produceerde een serie van
tien. Hans Snijders redde de eer en dat
bleek voldoende voor handhaving. Ga-
rage Verbrugge Hyundai – AJ Bil-
jart/Van der Sanden 6-2. Steven van
Acker sloot af met 1.666 tegen Johan
Claessen 1.481 en reeks van tien. Van
Acker hield seizoengemiddelde van
1.393 over.  

Eerste divisie driebanden poule 2

Eekhoorn op het laatste moment 
voorbij Burgmans Biljarts

Eekhoorn met vlnr: Rini Boeren, John Roovers, Wiljan van den Heuvel, 
Jerry Hermans en Frans van Kuyk. Foto: Arie Hermans     

Na een zinderende slotdag is Eekhoorn
kampioen geworden. Dit ondanks het
feit dat de ploeg in eigen huis te Ooster-
hout niet verder kwam dan een remise.
Concurrent Burgmans Biljarts verloor
echter letterlijk in de laatste beurt van de
slotpartij. Steenwijk/Top Fish Urk verge-
zelt Capelle/De Terp 2 naar de tweede
divisie.    

Speelronde 20
Capelle/De Terp 2 – De Distel Biljarts 2
2-6. Adrie Demming was uitblinker via
1.730 en serie van elf. Jan Brock Amu-
sement – FDV Jacoby/Schuler Cues 6-2.
Vierde man Marcel Krikhaar hield met
1.451 de punten in eigen huis. Met het-
zelfde moyenne begon kopman Jeffrey
van Nijnatten aan de lange terugreis.
De Veemarkt – ZFD/De Hazelaar 5-3.
Thorsten Frings 1.406 gaf het goede
voorbeeld. Steenwijk/Top Fish Urk –
Burgmans Biljarts 2-6. Marco Janssen
realiseerde dankzij 45 uit 27 moyenne
van 1.666. Eekhoorn – Sprundel 6-2.
Josep Maria Cas bleek voor een ge-
middelde van 1.730 overgekomen uit
Spanje. 

Speelronde 21
FDV Jacoby/Schuler Cues – Capelle/
De Terp 2 8-0. Wesley de Jaeger 1.500
toonde zich een sterke eerste man.
Burgmans Biljarts – De Veemarkt 4-4.
Rik van Beers 1.666 en serie van tien
zette 2-0 op het scorebord maar Erik Vij-
verberg won voor de pauze ook. Mar-
co Janssen boog voor de 1.666 en
reeks van elf van Thorsten Frings. Bert
van Manen zette de 4-4 eindstand in de
boeken. ZFD/De Hazelaar – La Plaza
Hoensbroek 4-4. Tom Beemsterboer ver-
loor ondanks 1.290 en serie van elf
want Kenny Miatton behaalde 1.451.
De Distel Biljarts 2 – Eekhoorn 2-6. In
deze topper speelde Frans van Kuyk na-
mens de bezoekers 1.500. Adrie Dem-

ming redde met hetzelfde gemiddelde
de eer. 

Speelronde 22
Voor de slotdag was Brugmans Biljarts
met 31 punten lijstaanvoerder. Belang-
rijkste belager Eekhoorn had één punt
achterstand. Op camping De Eekhoorn
in Oosterhout eindigde het duel tegen
FDV Jacoby/Schuler Cues in 4-4. Frans
van Kuyk 2.250 en John Roovers waren
succesvol. Jerry Hermans en Wiljan van
den Heuvel verloren. Op dat moment
was de stand bij La Plaza Hoensbroek
tegen Burgmans Biljarts 3-3. Zege Roy
Zielemans 1.666 en de remise tussen
Mathy Monnissen en Rik van Beers bete-
kenden 3-1 voor de Limburgers. Marco
Janssen zorgde voor de 3-3. Bij de pau-
ze tussen Heinz Jacobs en Sven van Ors-
haegen stond het 26-18 in het voordeel
van de speler van Burgmans Biljarts.
Daarna viel hij echter stil en was het met
41-40 voor hem uitermate spannend.
Een gelijkspel zou voldoende zijn maar
Jacobs dacht daar anders over en met
een slotserie van vijf maakte hij een ein-
de aan de thriller. Feest bij De Eekhoorn
dus waar Kenny Miatton volgend sei-
zoen deel van zal uitmaken. Uitblinker
bij de kampioen was Frans van Kuyk.
Hij realiseerde een gemiddelde van
1.606 waarbij hij ook enkele keren in
de eredivisie speelde. Zijn serie van ne-
gentien bleek de hoogste van de gehele
eerste divisie. De Veemarkt – Sprundel 6-
2. Thorsten Frings sloot in stijl af: 1.730.
Het is nog maar zeer de vraag of De
Veemarkt ook volgend seizoen een team
in de eerste divisie heeft. Met dertig pun-
ten eindige de ploeg uit Doetinchem op
slechts één punt van het drietal met 31
punten. Daartoe behoorde ook De Distel
Biljarts 2 dat onvoldoende had aan de
2-6 winst bij Steenwijk/Top Fish Urk.
Rob Lamboo 1.379 ging onderuit tegen
de 1.551 van Jan Arnouts.

Kader poule Oost-Nederland

Titel voor De Pelikaan Zutphen
Jan Brock Biljarts – De Pelikaan Zutphen 4-
4. De kortste partij ging tussen Robin Jon-
ker en Michel van Silfhout: 189-290 (6).
Kabelrups.com/Kronenhuis – Billardcafé
De Veemarkt 4-4. Jan Tijdink was de snel-
ste met 130 uit 9. 't Centrum ’47 – Jan
Brock Biljarts 4-4. Frederik Alink hoefde
slechts vier keer van zijn stoel voor de hon-
derdveertig caramboles. Zijn kopman Je-
roen Schulte scoorde tweehonderd treffers
na zes pogingen. Billardcafé De Veemarkt
– DBL Kaderteam 5-3. Paul Wissink greep
als enige bezoeker de winst na 110 uit 9.
De Pelikaan Zutphen – Billardcafé De Vee-
markt 8-0. René Paap realiseerde hon-
derdzestig caramboles na negen beurten.
Jan Brock Biljarts – Apeldoornse  Boys  7-

1. In 't Sterrebos te Beuningen twee korte
duels van zeven omlopen. Jan Lubbelin-
khof met 130 en Johnny van Engelen
middels 110 stonden toen aan hun totaal.
Deventer '83 – Jan Brock Biljarts 2-6. Ed-
win Tieman met honderdtwintig carambo-
les na zes beurten en Remco Schothuis
dankzij 110 treffers na acht pogingen lie-
ten er geen gras over groeien. Na 22
speelronden ging het kampioenschap
naar De Pelikaan Zutphen. Dit team won
zelf in de slotronde en eindigde met één
punt voorsprong op Kabelrups.com/ Kro-
nenhuis dat met verlies de competitie af-
sloot. Met respectievelijk 22 en 20 punten
waren Billardcafé De Veemarkt en Jan
Brock Biljarts goed voor de middenmoot.

Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

http://www.fleurenbiljarts.nl
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Masters artistiek in Mariënberg

Martin van Rhee wederom 
Nederlands kampioen 

De Masters artistiek is een prooi geworden voor Martin van Rhee. Hij ver-
sloeg Sander Jonen in de finale. Dit betekende de derde nationale titel voor
de 38-jarige speler uit Groenlo. 

Vlnr: Martin van Rhee, Sander Jonen, Jop de Jong, Erik Vijverberg, Benny Smits,
Peter van der Werff, René Dericks en Randy Loenen. Foto: Robby Smits

In Mariënberg werd het door onver-
wachte verliespartijen van favorieten in
de voorronden buitengewoon spannend
in beide poules van vier. Voor de derde
ronde hadden alle spelers nog kans om
zich te kwalificeren voor de kruisfinales.
Martin van Rhee ontsnapte in zijn eerste
groepswedstrijd met een 3-2 zege op
Benny Smits. Uitgezonderd de halve
eindstrijd (3-1) zou Van Rhee verder alle
partijen met 3-0 winnen. René Dericks
begon met  0-3 verlies tegen Jop de Jong
en dat zou hem nog lelijk opbreken. In
poule B startte Erik Vijverberg met een 0-
3 nederlaag tegen Randy Loenen. Smits
zorgde ook in zijn derde wedstrijd, tegen
Jop de Jong, voor veel spanning. Indien
hij met minimaal 3-1 zou zegevieren,
was een podiumplaats verzekerd. De 28-
jarige debutant uit Geldrop kreeg een
matchbal maar kon die niet verzilveren.
Daardoor plaatsten Martin van Rhee en
Jop de Jong zich voor de kruisfinales. In
poule B finishte Sander Jonen met de vol-
le zes punten als eerste. De drie andere
deelnemers hadden twee punten en ook

het setsaldo en aantal gewonnen sets
van Erik Vijverberg en Randy Lonen was
zelfs gelijk. Vijverberg haalde het op per-
centage. In de strijd om de zevende plek
versloeg Peter van der Werff opponent
Benny Smits met 2-0. Smits kan deson-
danks terugzien op een zeer geslaagde
Masters. Met een percentage van 52.67
verbeterde hij zijn PR. René Dericks zette
Randy Loenen in de partij om de vijfde
positie met 2-1 opzij. In de kruisfinales
was Van Rhee met 3-1 te sterk voor Vij-
verberg. Sander Jonen had zijn handen
vol aan Jop de Jong gezien de 3-2 eind-
stand. In de finale trok Van Rhee met 3-0
aan het langste eind tegen de moege-
streden Jonen.    
Naam Pnt %
1. Martin van Rhee 10 70.54
2. Sander Jonen 8 63.39
3. Jop de Jong 4 55.50
3. Erik Vijverberg 2 53.47
5. René Dericks 4 51.24
6. Randy Loenen 2 45.69
7. Peter van der Werff 4 54.86
8. Benny Smits 0 52.67

Hans Berkhout ridder in de orde
van Oranje Nassau

tot 1992, gewestelijk arbiter van 1992 tot
1994, bestuurslid en voorzitter tot 2006
van de Vereniging West-Friese arbiters.
Gedurende 10 jaar voorzitter van de
commissie arbiters, lid van de Commissie
opleidingen en lid van de Commissie Bil-
jart Academie, Nationaal arbiter van
1994 tot 2007. Bestuurslid en wedstrijd-
leider van de persoonlijke kampioen-
schappen, district West Friesland vanaf
1994. Vanaf 2007 tot 2009 voorzitter
district West-Friesland. Sinds 1994 bonds-
docent arbitrage. In deze functie heeft de
heer Berkhout in samenwerking met
NOC NSF modules ontwikkeld voor de
opleiding van docenten en examinatoren.
In de functie van gewestelijk arbitercoör-
dinator, afdeling West-Nederland deelde
hij arbiters in voor de finales binnen het
gewest. Van 2000 tot 2009 was hij lid
van de Bondsraad en van 2001 tot 2003
vicevoorzitter ven het gewest West-Neder-
land.Tevens tot 2013 bestuurslid van de
KNBB-vereniging Carambole. Inmiddels
(sinds 2007) internationaal arbiter. Tot
2012 Europees arbiter en daarna voor
de Union Mondiale de Billiard.Foto: Tom Berkhout

Vrijdag 24 april kwam burgemeester
Frank Streng van de gemeente Medem-
blik met een nostalgische brandweerwa-
gen vier van zijn inwoners ophalen voor
de lintjesregen. Onder hen was de 67-ja-
rige Hans Berkhout uit het dorp Wevers-
hoof, die benoemd werd tot ridder in de
orde van Oranje Nassau. Berkhout toon-
de zijn inzet als districtsarbiter van 1990

Group A ETIKON/AEJ (NL): ANDERNOS (FR): OISSEL (FR):        
Niessen de Backer Petit      

de Bruijn Gerassimopoulos Devogelaere 
Tilleman Baudoin                 Kahofer    
Veldhuizen Arnaud            Vendittelli         

Connesson               Colle               
Picart Martory

Group B BOCHUM (DE): VITKOV PRAGUE A(CZ): CHARTRES (FR):
Blondeel Faus Gretillat           
Havlik         Leppens     Gerimont
Nockemann           Zenkner Justice                      
Berger   Baca (Miroslav) Girard                        
van Etten Truksa Pariot

Biljartvereniging de Hazelaar organiseert van 8 t/m 10 mei 2015
in samenwerking met sportfoyer de Hazelaar 

Coupe d`Europe Classic 
Teams(finale)

Europese kampioenschap Kader 47/2 – 71/2 – Bandstoten

Gratis entree
Aanvang wedstrijden: Vrijdag 8 mei 15.30 uur

Zaterdag 9 mei 10.00 uur
Zondag 10 mei 9.30 uur

T.M. Kortenhorstlaan 6 5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

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

NK bandstoten klein 3e klasse in Steenwijk

Kampioen Jac van den Heuvel 
staat alleen aan 89-jarige punt af
Met dertien punten
wist Jac van den
Heuvel beslag te leg-
gen op de Neder-
landse titel in het
bandstoten klein der-
de klasse. 
In Steenwijk kreeg
hij de winst niet ca-
deau want in het af-
sluitende duel tegen
rivaal Piet Koops
werd het met 55-53
na negentien beur-
ten nog knap span-
nend. 
Alleen de 89-jarige
Jan Eijsink uit Haaks-
bergen wist de kam-
pioen een punt te
ontfutselen door in
ronde drie de punten
te delen. Eijsink begon het NK niet best
maar wist zich prima te herstellen met
een vijfde plek als beloning. Jac van
den Heuvel uit het Brabantse Bergeijk
scoorde met zeventien caramboles de
hoogste serie. Wesley Verhagen uit Dru-
nen, speler van vereniging Steeds Voor-
uit eindigde op de derde positie en
zorgde met 2.43 voor het beste alge-
meen moyenne. De eer voor de kortste

partij (3.92) kwam ook op zijn naam.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jac van den Heuvel De Drie Eiken 13 2.31 17
2. Piet Koops De Carambole 10 2.36 12
3. Wesley Verhagen Steeds Vooruit 8 2.43 15
4. Jan van Zwieten Excelsior 7 2.06 11
5. Jan Eijsink Ellenkamp 7 1.85 14
6. Guus Reys De Zwaan 5 2.10 16
7. Henk Bakker Phoenix 4 1.82 9
8. Jan van Veen De Sport 2 1.84 9

Foto: Jan Rosmulder

mailto:info@evenementenshop.com
http://www.evenementenshop.com
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