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Bekerspektakel van 7 tot en met
10 april in Rijsbergen

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

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

“Alles voor de biljarter”
Malburgse Sluis 23, 6833 KA Arnhem ☎026-3515919

info@championbiljarts.nl

Openingsuren :
maandag 9.30 - 12u   13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u   13 - 18u

woensdag enkel op afspraak

donderdag 9.30 - 12u   13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Fax +32 (0)3 311 74 50

e-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

Frank Dekkers
Mosasingel 23

5247 JP Rosmalen
tel.: 06 13782914

e-mail: frankdekkersbiljarts@ziggo.nl
www.frankdekkersbiljarts.nl

Servicepunt en verkoop
Zilverenberg 29

5234 GL Den Bosch
uitsluitend op afspraak

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

De Distel Biljarts
Het adres voor

2e hands biljarttafels
Scherpdeel 20A 

4703 RJ Roosendaal
0165 820 997

www.dedistelbiljarts.nl

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

/amusementbe

De Molen 2. Foto: Jos Stokkermans

GRATIS
MEENEMEN

Ontmoetingscentrum De Koutershof in Rijsbergen is van 7 tot en met 10
april weer het strijdtoneel van de nationale bekerfinale driebanden. Met
toppers als Frédéric Caudron, Jean-Paul de Bruijn, Eddy Leppens, Glenn
Hofman, Jean van Erp, Dave Christiani en vele anderen belooft het in Rijs-
bergen een hoogstandje op driebanden gebied te worden.
Van de 107 teams die zich hadden in-
geschreven voor de nationale bekercom-
petitie zijn er acht geplaatst voor deze
eindstrijd. Naast de zeven eredivisie for-
maties behoort ook De Molen 2 uit Reu-
sel als tweede divisionist tot de deelne-
mers. 

Donderdag 7 april direct na de officiële
opening treft in poule A om 14.00 uur
de koploper van de eredivisie MCR/de
Uitspanning De Molen als tegenstander.
Eddy Leppens neemt het dan op tegen 
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Veel aanbiedingen 

Van den Broek Biljarts bestaat 60 jaar

Remco Tolsma

Er wordt heel wat binnen gesjouwd aan materialen, als we net een kijkje
komen nemen bij Van den Broek Biljarts in Amsterdam. Er is dan ook ge-
noeg werk aan de winkel, want naast het verkopen, installeren en repa-
reren van biljarttafels, is er ook nog een webwinkel met meer dan 5.500
artikelen. Het vak van biljartmaker is er een van precisie, maar vooral van
hard werken. Remco Tolsma, eigenaar van Van den Broek Biljarts heeft
liefde voor het biljart, maar om zelf de biljartsport uit te oefenen, daar is
geen tijd voor zegt hij. 

In 1956 startte Wim van den Broek ach-
ter zijn woonhuis in Amsterdam West
met de biljartfabriek. Nadat het bedrijf
in 1963 was verhuisd naar de Van
Ostadestraat, kwamen de drie zoons
bij vader in het bedrijf. Lange tijd wer-
den de activiteiten veelal op Amsterdam
gericht. Zoon Cees, die in 1975 het be-
drijf over nam van zijn vader, werkte
nauw samen met Herman Tolsma. In
1980 verhuisde Tolsma naar Almere
om daar een eigen bedrijf te beginnen.

Herman kwam te overlijden toen zijn
zoon Remco nog maar 23 jaar oud
was. 
Remco, die altijd al wist dat hij biljart-
maker wilde worden zette het bedrijf
voort en nam in 1999 Van Den Broek
Biljarts over van Cees van den Broek en
zijn vrouw Quirine. Toen een jaar later
ook Biljartservice George Vermeulen
werd overgenomen, werden de drie
ondernemingen onder de huidige naam
samengebracht in het pand aan de Van
Ostadestraat 177. 

“40 tot 50 jaar geleden hadden we
zo’n 1000 collega bedrijven, nu zijn
we in Amsterdam nog met twee. Het
aantal café s neemt zienderogen af,
maar de particuliere markt breidt uit.
Het is waarschijnlijk daardoor, dat wij
het erg druk hebben. Veel directe ver-
koop heeft zich verplaatst naar internet.
Steeds meer verenigingen gaan fuse-
ren. Maar ook zie ik elke week een
paar klanten in de winkel die vroeger
gebiljart hebben en nu weer een keu ko-
men kopen.
Ik speel zelf niet, geen tijd. We leggen
ca 400 lakens en plaatsen 40 tot 50 bil-
jarttafels per jaar en ben dus het hele
jaar met biljarts bezig. Toen ik nog jon-
ger was speelde ik wel snooker en ca-
rambole” legt Remco uit.

“Als klein jochie kwam ik in aanraking
met biljarten. Maar een biljartmaker
kan nooit biljarter zijn. Een fietsenmaker
is ook per definitie geen wielrenner.
Mijn passie is biljarten, maar meer om
het product. Een dure keu hoeft niet al-
tijd een goede keu te zijn. Dat is ook
wat ik van onze klanten terug hoor, met
passie en vooral kennis vertel ik over
ons werk. Als we bezig zijn met een bil-
jart maken, dan komt er heel veel span-
ning bij en om dan weer te ontspannen,
dan kun je niet geconcentreerd biljar-
ten.
Wij zijn toch een van de grote bedrij-
ven, maar met weinig mensen. We
doen dit met z’n tweeën en redden het
toch om dit zo te doen. Maar we zijn
wel perfect op elkaar ingespeeld en dat
is belangrijk. Je werk moet je wel leuk
vinden.
Voor de basisschool doen we hier veel
bliksemstages. Ze komen dan met een
lang gezicht binnen, want die stomme
biljartmaker was de laatste die over
was toen ze mochten kiezen. Ze gaan
echter met een blij gezicht weg. Ik vertel
iets over het bedrijf, dat vinden ze al

minder en dan zeg ik en dan gaan we
nu werken. Werken? Ja, jullie komen
hier stage lopen zeg ik dan, ik investeer
daar tijd in, dus jullie moeten aan de
slag. We zagen stukjes band en die
moeten ze bekleden en moeten een la-
ken spannen op een biljart, die kinde-
ren gaan helemaal stralen als ze dat
mogen doen. Ik krijg later verslagen
terug van die kinderen die zeggen ‘dit
willen wij ook’! Die warme chocolade-
melk die ze kregen, dat was natuurlijk
het andere leuke. 
Als we de ouders dan vaak horen zeg-
gen: ‘leuk dat mijn kind het leuk vond,
maar hij/zij gaat studeren’. Ik mis vaak
als ik dit hoor de passie van mensen om
echt met hun handen te gaan werken en
dat heeft niet alleen betrekking op bil-
jarts. Ik heb twee zoons en een dochter:
De dochter pakt een hamer en spijkers,
gaat naar buiten en zegt: ik ga een
stoel maken. En of het nu geweldig is,
maar je kunt er wel op zitten!” 

Speciale biljarts
”We verkopen veel combinatiebiljarts.
Nu kunnen mensen een eettafel kopen,
waar ze ook op kunnen biljarten, op
poolen, of snookeren. In elke kleur, elk
model en afmeting. Binnen vijf minuten
kun je die omtoveren van het een naar
het andere spel. We dachten i.v.m. de
vergrijzing, we gaan heel veel caram-
bole biljarts verkopen. Maar de kinde-
ren zegen: “leuk pa dat je een caram-
bolebiljart wil, maar wij willen poolen!’
Dus wij gingen steeds meer poolbilarts
verkopen aan oudere mensen, iets wat
wij in het begin niet echt snapten.

Internet
Remco beaamt, dat er veel via internet
wordt verkocht. “Maar wij vragen ook
feed back van onze klanten. We horen
dan vaak ‘als we bij jullie bestellen, krij-
gen we ook het juiste advies. Want als
ze een rood krijt bestellen, bel ik even
op en vraag ‘heeft u wel een rood la-
ken’? Blijkt van niet, maar dat vinden ze
zo mooi. Informatie geven wat mensen
prettig vinden, je hebt zoveel bedrijven

met ‘expert’ ervoor, die 40 webwinkels
hebben, maar die kunnen deze service
niet bieden. Als ze een carambolekeu
willen hebben van 580 gram, dan bel
ik ze toch even op en vraag wat ze met
zo’n zwaar gewicht van plan zijn. Men-
sen vinden dat heel prettig, het per-
soonlijke contact.”

Speciale biljarts
Ook is Van den Broek Biljarts actief voor
cruiseschepen. Zo wordt nu aan een op-
dracht gewerkt om een biljart te bou-
wen voor een Russisch jacht, waarbij
het ontwerp door een architect wordt
gedaan. Vorig jaar vloog Remco naar
Spanje om een laken te vervangen op
een plezierjacht, omdat zij dat biljart
daar gebouwd hebben. “Dat wordt
denk ik ook meer toekomst, speciaal
werk –het combinatiesysteem, dat is ze-
ker, want dat is al het geval en komt
steeds meer. Wij zijn begonnen in de
tuin, met oude biljarts opkopen, verbou-
wen en produceren, we maakten 700-
800 tafelbiljarts per jaar. Maar ook po-
kertafels, kleine snookertafeltjes, biljart-
vesten en uiteindelijk zijn we geworden
wat we nu zijn: webwinkel, winkel,
werkplaats, onderhoud, reviseren van
biljarts en het bouwen van specials.”

Keu graveren
Men beschikt over een moderne laser-
grafeermachine, waarbij de klant bij
aankoop zijn keu kan laten graveren
voor € 0.60. Als mensen een bestaan-
de keu hebben, kost het normaal ge-
sproken € 24,50, die krijgen nu over
dat bedrag 60% korting en betalen
€ 9,80. Dit is één van de 60 acties die
te maken hebben met het 60-jarig jubi-
leum in oktober. Het gehele jaar zijn er
aanbiedingen, die allemaal met het ge-
tal 60 te maken hebben.
Elk kwartaal heeft men 15 acties. Bij-
voorbeeld een carambole/snookerkeu,
inclusief koffer en leuk presentje erbij,
voor € 60,- Bij Van den Broek Biljarts
blijft men altijd service gericht. Zo kan
een klant die voor keureparatie komt er
altijd op wachten.

Driebanden groot 3e klasse

Jaap van den Berg eindigt met 
voorsprong op NK in Venlo

Tijdens deze nationale finale was Tom
Vaneker na vier ronden koploper met
de volle acht punten. Jaap van den Berg
had als runner-up twee punten achter-
stand. Een drietal deelnemers beschikte
over vier punten. In de laatste zaterdag-
sessie ging Vaneker met 18-20 na 53
beurten onderuit tegen Wilfried God-
schalk. Van den Berg versloeg toen
Wim Jansen met 20-17 (43). Op grond
van zijn veel betere algemeen moyenne
werd Jaap van den Berg de nieuwe lijst-
aanvoerder. In ronde zes maakte hij
geen fout tegen Ed van den Berg. Vane-
ker trok tegen Jansen op de nadere
matchtafel nipt aan het kortste eind.
Daarmee was het NK zo goed als be-
slist. Jaap van den Berg tien punten
en 0.500. Jesus Cortes Quero en Tom

Vaneker acht punten maar slechts
0.436. In de afsluitende ronde zette
Van den Berg ook Vaneker met miniem
verschil opzij: 20-19. Jesus Cortes
Quero ging de boot in waardoor
Wilfried Godschalk en John Heskes op
het erepodium geraakten. In café-zaal
't Pumpke was de organisatie in goede
handen van de nieuwe vereniging
BC Venlo.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jaap van den Berg BV Steenwijk 12 0.469 5
2. Wilfried Godschalk VOP/DWH 8 0.502 6
3. John Heskes VEGA 8 0.453 4
4. Jesus Cortes Quero BCO 8 0.434 4
5. Tom Vaneker Biljart Krabbe 8 0.416 4
6. Wim Jansen BV Leusden 6 0.428 5
7. Ray Dibbets Het Dorstige Hert 4 0.418 5
8. Ed van den Berg De Maasstad 2 0.330 3

Vlnr: Wilfried Godschalk, Jaap van den Berg en John Heskes. Foto: Jan Rosmulder 
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Grand Dutch en Masters artistiek bij HCR Prinsen in Haarlo

Jonge kampioenen weerspreken negatieve geluiden

Sam van Etten uit het Noord-Hollandse
Schermerhorn liet zich na afloop van de
Grand Dutch bij HCR Prinsen in Haarlo
kronen tot beste allrounder van Neder-
land. In deze nationale vijfkamp wees
hij gerespecteerde spelers als Dave
Christiani, Raymund Swertz en Jos Bon-
gers terug.
De altijd spontane Jop de Jong, bekend
om zijn vlotte babbel, zette bij het NK
artistiek in dezelfde locatie de tot dan
gevestigde orde, waaronder voormalig
wereldkampioen Sander Jonen, Martin
van Rhee en Erik Vijverberg opzij.

Sam van Etten
Sam van Etten begon op 7-jarige leeftijd
met biljarten in het café van zijn ouders
en heeft de kneepjes geleerd van ver-
schillende trainers. Zoals hij zelf zegt,
heeft Sam veel opgestoken van voorma-
lig bondstrainer Johan Claessen. Nu is
hij onder de hoede van Patrick Niessen,
die hem veel van het kaderspel bij
brengt. Verder ziet hij uit naar de trai-
ningen van bondstrainer en Nederlands
kampioen driebanden Raimond Burg-
man. “Driebanden is op zich een heel
mooi spel, alleen moet je er wel wat
meer van af weten. Ik heb er onwijs veel
zin in.” De student aan de VU in Am-
sterdam behaalde in Haarlo niet zijn
eerste grote overwinning. Zo werd hij
drie keer Nederlands kampioen libre,
twee keer Nederlands kampioen kader
47/2, Europees kampioen junioren tot
17 jaar, Europees kampioen junioren
tot 21 jaar en bij de senioren Neder-
lands kampioen libre. 

Jop de Jong
Een van de grootste talenten op artistiek
gebied, Jop de Jong, wordt op 2 april
19 jaar. Eigenlijk met toeval kwam de
jongeman uit Bathmen met de biljart-
sport in aanraking. De toen twaalfjarige
Jop zag op You Tube een filmpje van de
pool goeroe Mike Massey, raakte onder
de indruk en wilde dat ook gaan doen.
Op zoek naar een biljarttafel bracht

Marktplaats drie dagen voor zijn der-
tiende verjaardag de oplossing. On-
danks protesten van zijn moeder, die
het een ruimte verslindend voorwerp
vond, kreeg hij hem toch als cadeau.
Zo kon hij aan de slag. De vier keuen
werden al snel tot brandhout geredu-
ceerd en binnen een jaar was ook de
tafel onherstelbaar. Toen Jop zijn ver-
brijzelde materiaal naar Dibo bracht
werd zijn enthousiasme nog wat opge-
vijzeld. Een licht beschadigde tafel
werd opgeknapt en vader Ivo kon in het
vervolg zijn auto buiten laten staan om-
dat de garage tot het domein Jop werd
omgetoverd. Alex Lely kreeg De Jong in
het vizier en introduceerde hem in de
biljartwereld en hij krijgt nu trainingen
van bondstrainer Erik Vijverberg. Om-
dat Jop het geweldig vindt het publiek te
vermaken geeft hij demonstraties. Zijn
kunsten in combinatie met een vlotte
babbel staan garant voor topentertain-
ment. Zo zorgde hij tijdens de Masters
driebanden in Berlicum voor een
smaakvolle zaterdagavond.

Slotgevecht
Zowel in de Grand Dutch als in de
Masters Artistiek was het slotgevecht in
de volle zaal van HCR Prinsen in Haar-
lo boeiend tot de laatste caramboles en
de laatste set. Sam van Etten nam tegen
Dave Christiani een voorsprong van 4-0
door het vrij spel in één beurt (100-2)
en het kader 47/2 in drie beurten (150-
31) te winnen. De Limburger Christiani,
uitblinker tot dan toe in het toernooi,
vocht na die start op vrijdagavond ver-
beten terug.
Hij won zaterdag eerst het driebanden,
zoals verwacht, met 30-13 in 21 beur-
ten en maakte in het 71/2 een gewel-
dige achtervolgingsslag, nadat Van Et-
ten met 127 van start was gegaan,
daarna drie keer op rij miste en na vijf
beurten leidde met 127-94. Toen Van Et-
ten finishte in de zesde beurt, had
Christiani nog maar één kans: gelijkma-
ken met 54. Dat lukte op een onortho-

doxe manier. Zelden rolden de ballen
zoals Christiani dat wilde, overal en
nergens moest hij op zoek naar punten
zonder de positie op de lijnen te vin-
den. Bij een 5-3 score in het voordeel
van Sam van Etten moest het bandstoten
de beslissing brengen. Dave Christiani
was favoriet, onder meer omdat hij het
bandstoten fantastisch beheerst en op
dit toernooi al een partij van 100 pun-
ten in één beurt had uitgespeeld. Maar
nu, in de finale van de Grand Dutch,
liep het allemaal heel anders. Sam van
Etten had opnieuw een perfecte start
met een serie van 34 en leidde na ze-
ven beurten met 95-49. Hij ging door
de finish in de achtste beurt en werd in
de nastoot niet meer bedreigd door
Christiani: 100-70.

Vreugde
De vreugde was gemeend, maar inge-
togen bij de jonge kampioen, die Dave

De 19-jarige Sam van Etten en de 18-jarige Jop de Jong hebben in Haarlo
alle negatieve gedachten en uitingen met betrekking tot de toekomst van
ons vaderlandse biljarten een flinke opdoffer gegeven. Beiden gaven een
deelnemersveld gevuld met routiniers het nakijken. We mogen meer dan
trots zijn op onze jonge spelers en hoeven niet meer te spreken van toe-
komstig talent. Ze zijn er al!

Christiani na twee opeenvolgende over-
winningen in de Grand Dutch zo gran-
dioos had onttroond. Sam van Etten,
ook al voormalig Europees junioren-
kampioen, liet in Haarlo zien dat hij
zich vanaf nu tot de beste allrounders
van Nederland en wellicht ook van Eu-
ropa en de wereld mag rangschikken.
Hij haalde zijn titel zonder al te veel
supporters, vertelde hij: ,,Mijn ouders
hebben een café en ze hadden een
groot feest vandaag, maar gelukkig is
mijn opa nog wel gekomen om me kam-
pioen te zien worden.''
Raymund Swertz werd op de slotdag
derde na een overwinning op Michel
van Silfhout met 6-4. Swertz won het vrij
spel in 1 beurt, het kader 71/2 in acht
en het driebanden in 21, Van Silfhout
was de beste in het 47/2 in 4 beurten
en het bandstoten in drie beurten.
Jos Bongers versloeg Demi Pattiruhu
voor de vijfde plaats met 9-1, Micha
van Bochem werd zevende door een
overwinning in de plaatsingswedstrijd
op Dennis Timmers met 8-2.

Masters Artistiek
In de Masters Artistiek eindigden Jop de
Jong en Martin van Rhee als poulewin-
naars. Sander Jonen wist zich ondanks
een moeilijke voorbereiding (ziekte en
onderzoek in ziekenhuis) toch te plaat-
sen voor de kruisfinales, waarin hij in
een prima partij met 3-0 verloor van Jop
de Jong: 82.79/70.20%.
Martin van Rhee haalde het in een nek-
aan-nekrace tegen René Dericks met 3-
2 en een score van 71.60%. Daardoor
stonden Jop de Jong en Martin van
Rhee tegenover elkaar in de finale. De
eerste tikken kwamen van Jop de Jong,
die zijn voortreffelijke vorm liet zien en
zijn tegenstander met 60-49 in 9 en 57-
50 in 10 op een 2-0 achterstand zette.
Van Rhee vocht dapper terug, won de
derde en vierde met 46-33 in 9 en 75-
69  na verlenging, maar in de beslis-
sende set leek Jop de Jong ongenaak-
baar en zegevierde met 48-41. Martin
van Rhee kwam met figuur 8 en 9 na-
melijk sterk terug en miste figuur 10 ter-
nauwernood.

Eindstand Masters Artistiek
Naam                                          Perc
1. Jop de Jong 63.28
2. Martin van Rhee 70.89
3. Sander Jonen 64.08
4. René Dericks 59.39
5. Erik Vijverberg 56.16
6. Benny Smits 49.68
7. Mark Janssen 45.37
8. Robert van Veenendaal 43.88

Vlnr: Jop de Jong en Sam van Etten, een duo om trots op te zijn. Foto: Henry Thijssen

Vervolg van de voorpagina

Rutger Elshof en Thorsten Frings ontmoet
Rick Sleddens. De tweede sessie staat
voor 16.00 uur op de rol, met Sander
Jonen tegen Ad Vermeer en Dave
Christiani contra Piet Sleddens. 
Eveneens om 14.00 uur begint in poule
B het treffen tussen Dallinga.com en Post
Luchtkanalen. Daar staan de botsingen
tussen Steven van Acker en Henk Ha-
braken en Berry Dallinga contra Marc
Celen op het programma, gevolgd
door Frédéric Caudron tegen Davy van
Havere, terwijl Patrick Vasseur het dan
opneemt tegen Wilco van Wijk.
Zaterdagavond 9 april wordt om 20.30
uur het eerste gedeelte van de kruisfina-
le afgewerkt. Zondag 10 april volgt
dan om 11.00 uur het tweede gedeelte.
De finale zal zondag om 14.00 uur
plaats vinden. Voor een volledig pro-

gramma verwijzen wij u naar:
www.knbb/driebanden.nl of 
www.stichtingtopbiljartzundert.nl/
bekerfinale.
Met een ervaren en enthousiast organi-
satiecomité is een succesvolle biljar-
thappening gegarandeerd. De toe-
gangsprijs is vijf euro per persoon per
dag, hiermee neemt u ook gratis deel
aan de dagelijkse verloting 

Deelnemende teams
Poule A
MCR/De Uitspanning
De Distel
HCR Prinsen
BV de Molen 2
Poule B
Buffalo.nl
Dallinga.com
Post Luchtkanalen
VDO

Bekerspektakel van 7 tot en met
10 april in Rijsbergen

http://www.knbb/driebanden.nl
http://www.stichtingtopbiljartzundert.nl/
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Het volgende
nummer 

verschijnt
28 april

Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 21 april

Bij De Eekhoorn Oosterhout, De Distel en De Ram in Roosendaal

Ladies Crazy Diamonds toernooien

Met veel passie organiseren Francine
van Yperen en Esme Willems biljarttoer-
nooien voor dames. Esme organiseert
daarbij ook nog De Wana bokaal, wat
een koppel toernooi libre/bandstoten is.
Francine heeft La Grande Diva tot leven
gebracht en dit twee keer georga-
niseerd. Ook is ze de bedenker van
Ladies Crazy Diamond XS (kleine tafel)
en XXL. “Het kost enorm veel tijd en je
hebt alle hulp echt heel hard nodig. We
zijn ook super blij dat we zoveel mensen
hebben die hun steentje bij willen dra-
gen. Zo hebben we heel wat arbiters en
schrijvers nodig maar ook een wed-
strijdleider, sponsoren, locatie, biljarts,
consumptiebonnen en lunch voor de vrij-
willigers etc. Er komt dus heel veel bij kij-
ken, maar we gaan graag de uitdaging
aan om iets moois te organiseren voor
de biljartende dames” weet Francine.
Bij het open driebanden groot toernooi
voor dames “Ladies crazy diamond
XXL” zijn er maar liefst 30 deelneem-
sters. Een zeer bijzonder deelneemsters-
veld, waaronder wereldtop driebanden
speelsters Therése Klompenhouwer,
Karina Jetten en Gerrie Geelen, maar
ook Europese top libre speelster Mirjam
Pruim en een Nederlands kampioene
kader bij de jeugd Daisy Werdekker,

Belgische en Europese speelster Daniël-
le le Bruyn, maar ook café biljarters zo-
als Esme Willems. Dus er is van alles
wat en het wordt een groot spektakel.
Er wordt in vijf poules van zes dames
gespeeld op vrijdag en zaterdag. Alle
poules worden na vijf partijen zaterdag
bij elkaar gedaan en de eerste acht met
de meeste punten gaan door naar de
kwartfinales op zondag.  De kwartfina-
les beginnen zondag  om 11:00 uur ge-
volgd door de halve finale en finale.
Dan wordt er bekend wie er met de be-
ker en de hoofdprijs van € 250,- naar
huis gaat.
Ladies crazy diamond XXL wordt ge-
houden op 22, 23 en 24 april aanvang
11:00 uur bij Biljartcentrum De Distel,
Kade 46 te Roosendaal. Ladies Crazy
Diamond XS (driebanden kleine tafel)
staat voor 4 en 5 juni op het program-
ma bij Café De Ram, Kalsdonksestraat
135 te Roosendaal. Hier is geen kwart-
finale, maar speelt ieder acht partijen
en degene met de meeste punten wint
de beker en prijzengeld.
Bij Camping de Eekhoorn in Oosterhout
gaat op 27, 28 en 29 mei La Grande
Diva gehouden worden. 
De volgende spelsoorten worden ge-
speeld: kader 57/2 en kader 38/2, li-
bre en driebanden groot. Deelneem-
sters zijn:  Mirjam Pruim, Francine van
Yperen, Monique van Exter, Christel
Willemse, Joke Breur, Marieke Jonker-
gouw, Harmie Evenhuis en Janneke Hor-
neman.

Verhoeven Biljarts leeggeroofd
Ogen open voor gestolen biljartaccessoires
In de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 februari is de winkel van Bil-
jartfabriek Verhoeven in Malle leeggeroofd. De dieven hebben een enorme ra-
vage aangericht, zo werden niet alleen de winkel, maar ook kantoren, magazijn
en andere ruimten onder handen genomen. Mede eigenaar Luc Verhoeven hier-
over: “De ravage is enorm, zelfs de safe waar een aanzienlijke som geld in zat
is uit de muur gerukt en leeg achtergelaten. Daarnaast hebben ze ongeveer 600
keus met een verkoopwaarde tussen de 99 en 3.000 euro alsmede de gehele
voorraad toppen en tachtig tot negentig ballensets meegenomen. Verder ver-
dween nagenoeg de gehele voorraad pomerans. Om alles te kunnen vervoeren
hebben ze ook nog onze splinternieuwe bestelwagen meegenomen. Die is ove-
rigens in het Wilhelminakanaal tussen Tilburg en Dongen terug gevonden.”
De verwachting is, dat de handel ergens op de zwarte markt wordt aangebo-
den. Men wordt dan ook vriendelijk verzocht de ogen goed open te houden en
wanneer ergens dergelijke materialen op een verdachte manier worden aange-
boden contact op te nemen. Biljartfabriek Verhoeven, Antwerpsesteenweg 109,
Malle. Telefoon: 0032 (0)3.312.11.59.

Op 2 en 3 april in Warmenhuizen

NK libre klein 
topklasse jeugd
Bij biljartcafé De Liefhebber aan de Ou-
dewal 25 in Warmenhuizen wordt op 2
en 3 april de nationale finale libre klein
topklasse jeugd gespeeld. De vier fina-
listen dienen 250 caramboles grote hoek
te maken. De wedstrijden beginnen zowel
op zaterdag als zondag om 11.00 uur. 

Deelnemers
Naam Vereniging
1. Hans Snellen JBV Amorti
2. Daan Glissenaar ABC ’t Töpke
3. Jeffrey van Hees ABC ’t Töpke
4. Daisy Werdekker ‘t Centrum

Libre klein hoofdklasse jeugd

Leon Dudink (16) Nederlands 
kampioen bij HBC in Hoogeveen 

Na de eerste twee ronden op zaterdag
hadden de broers Leon en Nick (13)
Dudink samen met Dennis Engelen (16)
vier punten. Leon Dudink maakte daar-
bij slotseries van 55 en 77. In de derde
sessie verloor Leon Dudink van Roy Reu-
telingsperger. Nick Dudink ging in de
vierde ronde onderuit tegen Joey Bon-
gers. Dennis Engelen, die bleef winnen,
was na de eerste dag koploper met acht
punten, gevolgd door de gebroeders
Dudink met zes punten.
Op zondag trok Leon tegen zijn broer
aan het langste eind. In de voorlaatste
sessie wist Leon Dudink zijn duel win-
nend af te sluiten in twee beurten. Na
de gemiste acquitstoot maakte hij het
met een serie van 100 direct uit. Dennis
Engelen was voor de slotronde nog al-
tijd ongeslagen en Leon Dudink had

twee verliespunten  maar een duidelijk
hoger moyenne. De finalepartij tussen
Leon Dudink en Dennis Engelen werd
door Dudink na zestien pogingen be-
slist: 100-46.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Leon Dudink Horna 12 8.06 100
2. Dennis Engelen De Uitdaging 12 4.42 49
3. Roy Reutelingsperger Inaborg 8 4.78 40
4. Nick Dudink Horna 8 4.25 41
5. Silvy Glissenaar ABC ’t Töpke 6 4.20 24
6. Piet Kok Horna 6 3.78 40
7. Joey Bongers ABC ’t Töpke 4 3.34 17
8. Michel van Weely Horna 0 2.68 19

Vlnr: Michel van Weely, Dennis Engelen, Piet Kok, Nick Dudink, Leon Dudink,
Roy Reutelingsperger, Joey Bongers en Silvy Glissenaar. Foto: Henk de Keyzer 

Kader 38/2 op 9 en 10 april

NK jeugd in 
Emmeloord
Met vier deelnemers wordt deze
nationale finale gehouden in club-
gebouw Entree aan Scandinaviëlaan
33 in Emmeloord. Het aantal carambo-
les is 110. Aanvang beide dagen om
11.00 uur. Tussen twee ronden is er een
minimale pauze van een half uur. Vere-
niging ABC ’t Töpke heeft twee ijzers in
het vuur. 
Naam Vereniging Gem
1. Daan Glissenaar ABC ’t Töpke 7.39
2. Jeffrey van Heesch ABC 't Töpke 6.11
3. Daisy Werdekker 't Centrum 5.75
4. Hans Snellen jr. Amorti JBV 5.43

Op 8-10 april

NK bandstoten
groot eerste klasse
in Wijchen
Vrijdag 8 april begint dit Nederlands
kampioenschap om 11.00 uur en dat
aanvangstijdstip geldt ook voor de ove-
rige twee dagen. Roij van Raaij voert
de deelnemerslijst aan en hij wordt op
de voet gevolgd door Leo Koomen. De
laatste drie jaar wist Koomen telkens dit
NK op zijn naam te brengen. Bij moy-
ennegrenzen van 3.00 tot 7.00 gaan
de duels over honderd caramboles.
Gastheer is zaal Verploegen aan Woe-
ziksestraat 100 te Wijchen. 
Naam Vereniging Gem
1. Roij van Raaij KBC 1911 5.69
2. Leo Koomen Horna 5.20
3. Marco Kivits Carambole 5.05
4. Hans Klok Ellenkamp 4.98
5. Jacques de Beurs BVM Apollo 4.84
6. George Kenter Horna 4.81
7. Dennis Timmers The City/Dibo 4.61
8. Paul Witteman BCO 4.08

Bandstoten klein 4e klasse

Mooie finale brengt Ruud Damen 
NK titel in Steenwijk

Onder grote publieke belangstelling is in
het weekeinde van 18 tot en met 20
maart het Nederlands kampioenschap
bandstoten vierde klasse klein gespeeld
in biljartzaal François Mingaud te Steen-
wijk. Na ronde vijf was Ruud Damen
koploper met acht punten en hij werd
gevolgd door een drietal met zes pun-
ten. Ook na ronde zes is de kampioen
nog niet bekend. In de beslissende partij
heeft Ruud Damen op voorhand vol-
doende aan een remise tegen concur-
rent Sabine Bakker, die eerder al had la-

ten zien over “stalen”
zenuwen te beschik-
ken. Er ontspint zich
een geweldig span-
nende wedstrijd. De
ruim 90 toeschou-
wers zien een partij
met wisselend ver-
loop. Bakker neemt
het initiatief, Damen
weet met series een
voorsprong te nemen
en wederom neemt
Sabine Bakker de
touwtjes in handen.
Uiteindelijk is het

toch Ruud Damen, als achtste geplaatst
voor het NK, die de partij in 27 beurten
met 40-34 weet te beëindigen. Het was
een zeer geslaagd weekeinde.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ruud Damen Bescamp 12 1.58 10
2. Appie Diseraad VBC 8 1.96 15
3. Sabine Bakker De Carambole 8 1.60 9
4. Mark van Schijndel Klavertje Vier 8 1.45 8
5. Adrie Noordijke Windenburg 6 1.39 13
6. Joop van Beek Huizer BV De Run 6 1.27 10
7. Folkert Bruinsma Lollum Waaxens 4 1.53 8
8. Gerrit Geurtse WCK 4 1.21 7

Foto: Fred Verbaan
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Jordy de Kruijf 
kampioen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jordy de Kruijf Carambole 10 13.21 107
2. Chris Uktolseja BC Gorredijk 8 9.36 58
3. Anne van Dalfsen Herbergh Fan Nijlan 8 8.63 56
4. Jan van den Berg Ons Genoegen 7 12.83 150
5. Jerrit Veenstra De Harmonie Gr. 7 8.68 53
6. Alex Mooiweer De Bleistarte 7 6.58 42
7. Joop Lambers Zwartemeer 6 6.65 48  
8. Kasper Sturre Emmen '65 3 7.61 39

Bandstoten 3e klasse district Kempenland

Willem Foudraine op moyenne in 
De Karper te Mierlo-Hout

De verschillen in café De Karper waren
na afloop gering. Twee spelers met tien
punten en drie deelnemers met acht
punten. Willem Foudraine versloeg in
de slotronde concurrent Peter van Erp
via 55-44 na 28 beurten. Jan van den
Biggelaar maakte toen tegen Cor van
Bakel ook geen fout: 55-32 (20). Bei-
den eindigden met tien punten en Fou-
draine werd dankzij het gemiddelde
van 2.18 de kampioen. Hij zorgde met
3.92 voor de kortste partij en ook zijn

serie van vijftien was onovertroffen.
Nummer drie Jan de Laat promoveerde
met het hoogste moyenne van 2.41. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Willem Foudraine De Kraanvogel 10 2.18 15
2. Jan van den Biggelaar 't Vrijthof Libre 10 1.89 11
3. Jan de Laat Bellevue 8 2.41 13
4. Jean-Paul Pennings Karper '83 8 1.92 11
5. Peter van Erp De Ster 8 1.91 11
6. Hans Kokken De Hangijzers 6 1.73 11
7. Sjaak Rosmulder Karper '83 4 1.54 12
8. Cor van Bakel De Kraanvogel 2 1.82 13

Foto: Paul Brekelmans

Bandstoten 2e klasse dag district Den Bosch

Theo van Beekveld 
succesvol
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Theo van Beekveld NAL 11 1.84 15
2. Jan van de Pas NAL 10 1.22 8
3. Tijn Schellekens DOS 9 1.59 9
4. Gerard van Schijndel DOS 8 1.23 9
5. Mari Koolen Sonnevanck 7 1.35 10
6. Broer van Zoggel De Meeuwen 6 0.95 8
7. Han de Vocht 't Ivoor 4 1.11 9
8. André Saris De Hazelaar 1 1.24 8

Dames libre 2e klasse district Venlo

Carien Schuurmans met overmacht
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Carien Schuurmans 't Klötske 13 1.13 6
2. Yvonne Coumans De Jordaan 8 1.12 8
3. Elfriede Achten Vors 8 1.41 11
4. Toos de Rijck Vors 8 1.24 8
5. Marijke Cuijpers BC Tegelen 7 1.21 7  

6. Gonny Roulaux BC Tegelen 7 1.67 18
7. Annie Vermazeren De Maasoever 3 0.58 5
8. Yvonne Thijssen De Maasoever 2 0.53 5

Bandstoten 3e klasse district Veluwezoom

Titel voor 
Eric Eickhoff
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Eric Eickhoff DVS 8 2.36 12
2. Geurt Pesch Gelre 8 1.85 13
3. Theo Scholten DVS 5 1.95 12 
4. Tonny Otte Rembrandt 4 1.54 14
5. André Meutstege TOG/Concordia 3 1.56 9
6. Leon Pijnenburg Renkum 2 1.70 14

Bandstoten 3e klasse district Nijmegen

Victorie voor 
Paul Koks
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Paul Koks Luctor 11 2.00 12
2. Hans Arts De Treffers 8 1.77 10
3. Frits Mast De Zwijntjes 8 1.69 11
4. Piet Kersten Hertenkamp 6 1.94 10
5. Robert Bardoel De Wester 6 1.67 13
6. Jan Toonen Luctor 6 1.66 8
7. Theo Reuvers 't Ottertje 6 1.63 10
8. Peter Blom 't Zwaantje 5 1.49 9

Bandstoten 4e klasse gewest NON

Appie Diseraad 
de beste
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Appie Diseraad Voorster BC 10 1.95 12
2. Johan van der Werf Olde Molle Neede 8 1.53 10
3. Richard Melissen BCA 6 1.47 11
4. Herman Bloemzaad Apeldoornse Boys 6 1.39 7
5. Anthony Visser Te Pas 6 1.32 10
6. Bennie Knol BV ’74 6 1.28 10
7. Arie Maatman De Picker 0 1.25 9

Bandstoten 4e klasse gewest ZN

Mark van Schijndel
ongeslagen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Mark van Schijndel Klavertje Vier 13 1.78 15
2. Rob van Vroenhoven D’n Babbel 12 2.30 13
3. Hans Wauben SVV 8 1.61 8
4. Sjef Pelzer Niet Klossen 6 1.52 9
5. Jan de Wijs La Carambole ’54 6 1.42 7
6. Paul Hendriks ABC ’t Töpke 5 1.43 7
7. Paul Bessems Klavertje Vier 4 1.28 7
8. Angelo de Gelder Amstenrade 2 1.26 10

Bandstoten 4e klasse gewest NON

Folkert Bruinsma kampioen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Folkert Bruinsma Lollum Waaxens 10 1.48 9
2. Rob Zwerver ZBV 8 1.62 12
3. Johan Grave Phoenix 8 1.43 10

4. Albert Ruiter BC Gorredijk 8 1.28 9
5. Wim Reindersma Centrum 6 1.46 11
6. Peter Perluka Zwolsche BC 6 1.38 9
7. Jan van Dijk Het Zwarte Water 6 1.26 9
8. Kees Jager Van Koevern 4 1.19 11

Bandstoten klein 2e klasse district Venlo

Philip Dierijck de beste 
in thuisbasis Van Tienen in Tegelen
Philip Dierijck be-
haalde twaalf punten
en een algemeen ge-
middelde van 3.48.
Twaalf punten kwa-
men ook achter de
naam van Jan Lie-
bregts maar de bil-
jarter van De Maa-
soever moest genoe-
gen nemen met
3.11. Daarmee was
de titel in café-biljart-
zaal Van Tienen te
Tegelen dus voor
thuisspeler Dierijck.
Runner-up Liebregts
realiseerde met een
moyenne van 4.16
de kortste partij. De
eer voor de hoogste
serie kwam met 27
treffers op naam van
Wilfried Godschalk. Aangezien de
kampioen en de nummer twee niet kun-
nen deelnemen aan de gewestelijke
eindstrijd, worden Leon Mans en Miel
Brueren afgevaardigd. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Philip Dierijck BC Tegelen 12 3.48 17

2. Jan Liebregts De Maasoever 12 3.11 19
3. Leon Mans BC Tegelen 10 3.16 16
4. Miel Brueren SSV 8 3.04 23
5. Wilfried Godschalk VOP/DWH 6 2.83 27
6. Wiel Welles De Jordaan 6 2.37 22
7. Ferry Janssens De Maasoever 2 1.94 13
8. Bert Hendriks KOT 0 1.85 14

Vlnr:  Leon Mans (3),  Philip Dierijck (1) en Jan Liebregts (3).
Foto: John van Tienen 
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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
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

Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo Tel.: 0545-261232

BRUILOFTEN - PARTIJEN -
RECEPTIES - DINERS

www.hcrprinsen.nl
info@hcrprinsen.nl

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

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

www.vaneschbiljarts.nl
Voor openingstijden: zie bovenstaande site

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!
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 

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

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 !

2 matchtafels 2.84 x 1.42
2 biljarts 2.30 x 1.15

Biljartcentrum 
de Molen

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

De openingstijden zijn op woensdag vanaf 19.00 uur, 
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

mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.hcrprinsen.nl
mailto:info@hcrprinsen.nl
http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.thekes.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
http://www.tankertje.nl
http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarijbiejtonenmarij
http://www.bcdemolen.nl
mailto:info@bcdemolen.nl
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Glenn Grolleman plaatst zich bij 
Overkamp in Eibergen voor NK
Deze gewestelijke
finale eindigde met
twee deelnemers op
twaalf punten. In ca-
fé-biljart Overkamp
te Eibergen gaf het
moyenne dus de
doorslag. Dat was
met de 11.65 van
Glenn Grolleman
een duidelijke zaak
want Niels Giesen
bleef bij 7.68 ste-
ken. De gewestelijke
kampioen realiseer-
de dankzij 25.00
ook de kortste partij
en met 112 caram-
boles tevens de
hoogste serie. Het NK is van 15 tot en
met 17 april bij vereniging Sombroek in
Noordscharwoude. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Glenn Grolleman Zandweerd 12 11.65 112
2. Niels Giesen De Kroon Gr. 12 7.68 34

Vlnr: Gert Jan de Vries (3), Glenn Grolleman (1) en 
Niels Giesen (2). Foto: Marco Ubbink 

3. Gert Jan de Vries BV '74 8 8.25 66
4. Willy van Wessel Martin 8 7.31 51
5. Frank te Boekhorst Martin 6 8.14 41
6. Nico Leijzer Köster 6 5.99 73
7. Peter Hendriks Wapen van Epe 4 6.29 49
8. Herman Hartwig Bousema 0 5.56 38

Dames biljartvereniging SMR 
bestaat 40 jaar
In het Gelderse stad-
je Hattem speelt al
jaren vereniging
DOS zijn wedstrij-
den. Biljarten was ja-
ren geleden een ech-
te mannensport en
DOS zat destijds
dan ook niet te
wachten op vrou-
wenleden.
Daarom besloten de
echtgenotes van hun
leden veertig jaar
geleden een eigen
vereniging op te rich-
ten. Deze vereniging
kreeg heel toepasse-
lijk de naam Stoot
Maar Raak, ofwel
SMR. Al snel gingen
de dames ook deel-
nemen aan de com-
petitie van de KNBB.
De vereniging be-
staat nog steeds, telt
nu 12 dames, en
speelt met twee
teams in de competi-
tie van het district
Zwolle en Omstre-
ken. Jaarlijks organi-
seren zij een aantal
toernooien, waaron-
der een koppeltoernooi, damestoernooi
en een onderlinge competitie. Ook or-
ganiseren zij vrijwel jaarlijks één van de
districtsfinales van Zwolle en Omstre-
ken. Naast deze toernooien komen de
leden ook uit in de persoonlijke kampi-
oenschappen, georganiseerd door het
district Zwolle en Omstreken. Dit met
wisselend succes en er zijn al de nodige
districts- en gewestelijke kampioenen
door SMR geleverd. De vereniging is
van plan nog jaren door te gaan en
daarom geldt: ieder nieuw lid is welkom
en wordt met open armen ontvangen.
Kom eens langs op maandag, de weke-

lijkse clubavond in het biljartcentrum De
Triangel van DOS in Hattem.

De drie dames die gehuldigd zijn in verband met 40 jaar
lidmaatschap: Janny van de Wal, Menja van Rijssen en

Willy van Weeghel. Foto: Wendy van Weeghel

Arbiter bij partij Raymond Ceulemans

Wens van Jack Bierens gaat bij 
't Caves te Wintelre in vervulling

”Op zaterdagmiddag 5 maart 2016 bij
Golf & Recreatiepark ’t Caves in Win-
telre was het zover. Dit was in de eerste
divisie driebanden een belangrijke
wedstrijd van Man op Maat/’t Caves te-
gen koploper Burgmans Biljarts uit Ber-
geijk. Ik mocht een hele partij arbitreren
van mijn groot idool en voorbeeld Ray-
mond Ceulemans. Goed voorbereid
met steun van mijn biljartmaten en nog
geoefend. Ook goed advies gekregen
en nog gauw nieuwe zwarte schoenen
gekocht. Toen was het zaterdagmiddag
zover en ik netjes gekleed naar Caves.
Was een beetje zenuwachtig maar met
mijn vrouw Leny erbij en Piet Blankers

kon het niet mis gaan. Met één serie
van vijf en twee reeksen van zes en één
serie van tien was Raymond Ceulemans
tegen Marco Janssen al in 27 beurten
aan zijn 45 punten en dus een fraai ge-
middelde van 1.666. Uitslag Man op
Maat/’t Caves - Burgmans Biljarts 5-3.
Wat een prachtige ervaring voor mij
met zoveel toeschouwers. Raymond zei
na de wedstrijd: je hebt het goed ge-
daan met je mooie glimlach. Ikke trots
en zei: dank je Raymond. Voor mij een
mooie ervaring rijker. Mijn wens kwam
uit.”

Groetjes Jack Bierens.

Raymond Ceulemans en Jack Bierens. Foto: Jan Rosmulder 

Bandstoten 2e klasse district Oss

Titel voor
Ruud van Loosbroek
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ruud van Loosbroek Kerkzicht 8 2.86 20
2. Henk Schamp KOT 8 2.60 26
3. Carel Hurkmans BC Zeeland 6 2.65 17
4. Peter van Beljouw Jong Geleerd 6 2.33 29
5. Theo Kuijpers Moira 2 2.34 25
6. Wim Vissers KOT 0 2.21 19

District Groningen-Drenthe 2e klasse bandstoten 

Willie Siemens ongeslagen kampioen 
in thuisbasis te Midwolda
Willie Siemens, reeds in de voorwed-
strijden gepromoveerd, behaalde in zijn
eigen locatie café-biljart Siemens in
Midwolda ongeslagen de titel in deze
districtsfinale tweede klasse bandstoten.
De kampioen verzamelde in de kortste
partij van het toernooi de 75 carambo-
les al na tien pogingen. Hans Warners
presteerde het om op de finaledag te-
gen René Berg en Willie Siemens in de
gelijkmakende beurt een remise af te
dwingen en via een overwinning op
Hein de Vries de tweede plaats te vero-
veren. Kasper Sturre zorgde met 21 tref-
fers voor de hoogste serie. René Berg
promoveerde tijdens de finale naar de
eerste klasse bandstoten.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Willie Siemens Midwolda ’79 13 3.69 19
2. Hans Warners ABC ’08 10 2.89 19
3. Hein de Vries Centrum 8 2.73 15
4. René Berg Midwolda ’79 7 3.61 17 
5. Kasper Sturre Emmen ’65 6 2.64 21
6. Hans Mulder WBC ’68 6 2.12 15
7. Gert Oosten Trianta 4 2.38 20
8. Wim Jekel ABC ’08 2 2.13 17

Kampioen Willie Siemens. 
Foto: Liesko Westerhuis 

Libre hoofdklasse gewest ZN

Willem Snijders 
op moyenne
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Willem Snijders BC Maarland 10 12.87 137
2. Daniel Vermeiren BC Maarland 10 6.97 56
3. Peter Rutten Centraal 8 7.73 48
4. Bart Konings Rond 50 6 7.18 40
5. Albert Sol De Ster 4 7.00 58 
6. Jacky Geerlings Concordia 4 6.37 37
7. Arnoud Huibers HAS 2 5.74 58

Hoofdklasse libre Midden-Nederland
Theo Sanders op moyenne bij De Hazelaar

17 april dan ook een gooi doen naar de
nationale titel in Noord-Scharwoude. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Theo Sanders Ons Tehuis 10 12.23 121
2. Don van der Wiel ‘t Ivoor 10 9.31 77
3. Antwan Hurk Kerkzicht 8 9.91 62
4. Marco Jansen Kaketoe ‘80 6 9.42 57
5. Dennis Wijers Burgemeester 6 9.03 78
6. Geurt Pesch Gelre 6 7.59 55
7. Bart van Pinxteren De Hazelaar 6 7.31 49
8. Wim de Klein Vriendenkring 4 7.14 49

Theo Sanders. Foto: Hans de Ridder

In Sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen
is Theo Sanders op moyenne kampioen
hoofdklasse libre geworden van het ge-
west Midden-Nederland afdeling 2.
Sanders behaalde evenals de nummer
twee Don van der Wiel tien punten. Het
moyenne gaf voor Sanders ruimschoots
de doorslag. Hij gaat van 15 tot en met
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Voor al uw feesten, partijen, koffietafels, 
vergaderingen, bijeenkomsten voor verenigingen,
ook als verzamelplaats voor groepen.                         

Tevens hebben we nog plaats voor verschillende
soorten verenigingen. 
Biljartteams, ook kader, van harte welkom.

Van 1 mei tot 1 september is ons terras op zondag
geopend vanaf 12.00 uur.

Naast onze Nederlandse keuken hebben we ook
onze specialiteit, DE INDONESISCHE.
Alles vers bereid !!!

Uw gastvrouw: Hélène van Aarle.  

Openingstijden:
Maandag 10.00 – 18.00 uur                                 
Dinsdag 18.00 – 01.00 uur
Woensdag 18.00 – 01.00 uur
Donderdag 18.00 – 01.00 uur
Vrijdag 18.00 – 02.00 uur
Zaterdag 18.00 – 03.00 uur
Zondag 12.00 – 01.00 uur                                 

Café / Zaal D’N DIJK
Maasdijk 36
5371 AA Ravenstein
0486-413394 / 06-83703768
Clublokaal: biljartver. K.O.T. (3 biljarts)
Clublokaal: motor toerclub 

M.T.C. Ravenstein
Residentie: carnavalsver. De Narrekap

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

Restaurant De Matshoek
Café-Zaal
Eigenaar: M. Kepser

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Clublokaal Karper 83 en De Koikarpers

WILHELMINA
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

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

Kaldenkerkerweg 1
5913 AB Venlo

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

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

Zaalcapaciteit tot 500 personen
voor elke 
activiteit 

die u wenst

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

RPC Toernooi
9 - ball voor fun met 2 side events

Zondag 10 april
Snooker & Poolcentrum Woensel

Aanvang 12.52 uur
Vanaf 12.00 uur melden

Inschrijfgeld 
leden 5,- /

niet-leden 10,-
Inclusief 1 consumptiebon

Inschrijfgeld is tevens prijzengeld!

Aanmelden bij wim@rpcpool.nl

mailto:matshoek@home.nl
http://www.h
mailto:Info@hotel-wilhelmina.nl
http://www.bctegelen.wordpress.com
mailto:wim@rpcpool.nl
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KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie
Het ledenvolume van onze KNBB Vere-
niging Carambole is het laatste kwar-
taal licht gegroeid. Vooral de dagcom-
petitie vertoont een kleine toename van
leden. Dit is hoofdzakelijk te danken
aan de inspanning van een aantal
districten die erg actief zijn in het wer-
ven van leden voor deze competitie.
Wij dienen deze activiteiten zo goed
als mogelijk te faciliteren. Het mooie is
dat een speler of speelster keuzes kan
maken, men kan ‘s avonds of overdag
spelen en zelfs is het mogelijk om aan
beide competities deel te nemen. Daar-
om is het zaak dat wij het spelaanbod
van zowel dag- als avondbiljarten zo
spoedig mogelijk gelijktrekken. Wij mo-
gen best ook onze zegeningen eens tel-
len, vind ik. 
Ik hoor onze criticasters alweer zeggen
dat één zwaluw nog geen zomer maakt
maar ik vind dat wij ons zeker niet de
put in moeten praten. Veel sportbonden
kampen met ditzelfde fenomeen en als
wij erin slagen om meer biljarters te bin-
den ben ik ervan overtuigd dat wij op
de goede weg zijn. In commentaren of
interviews - ook met topbiljarters - is
vaak de strekking negatief en dan denk
ik wel eens: probeer de positieve kant
eens meer te belichten. Wij moeten uit-
gaan van het feit dat onze sport best
een mooie toekomst heeft. Daarom
vraag ik een ieder onze activiteiten op
dit gebied te steunen en indien u aan-
bevelingen heeft, vernemen wij die
gaarne. 
De organisatie van het 5 pins biljarten
in Beuningen vind ik een mooi voor-
beeld en tegen die districten die zich
steeds weer inspannen om leden te wer-
ven en activiteiten ontplooien om het bil-
jarten te promoten zeg ik: “samen sterk”
en dank hiervoor.     
Vernieuwing moet er komen, lees ik
vaak en jawel ook hier zijn wij volop

mee bezig. Het 5 pins toernooi in Beu-
ningen (Twente) was een mooi succes
en ik denk dat deze spelvorm wel eens
een vlucht kan nemen. Ik heb kennis ge-
nomen van de evaluaties en deze tonen
aan dat wij deze spelsoort snel op moe-
ten pakken. Vervolgens staat het Bra-
bants kampioenschap driebanden-klein
voor teams op de kalender. De inschrij-
ving staat open en wij wachten met eni-
ge spanning af of dit aanslaat. Er berei-
ken mij geluiden dat het voor “niet-
KNBB leden” niet duidelijk is of hun
deelname wenselijk is. Ja natuurlijk, de
deelname van niet-KNBB leden is zelfs
meer dan wenselijk. Dit kampioenschap
is toegankelijk voor iedere biljarter dus
ga naar www.driebandenkleinbra-
bant.nl  en schrijf in. De wedstrijden
worden op postcode georganiseerd dus
wordt getracht de afstanden zoveel  mo-
gelijk te minimaliseren. 
De besprekingen met BiljartPoint ver-
lopen naar wens en ik denk dat zowel
de KNBB als BiljartPoint elkaar kunnen
versterken. Wellicht is u opgevallen dat
er reclame uitingen in beeld komen als
u inlogt. Welnu, dit betreft een proef en
na evaluatie zullen wij dit voorleggen
aan onze algemene ledenvergadering.
Wij trachten op diverse wijzen geld te
generen om zo het hoofd te bieden aan
bedreigingen die zich op sportbonden-
gebied voordoen zoals verandering in
de subsidieverstrekking. Wij zien een
intensievere samenwerking met Biljart-
Point als een opzet naar een beter en
mooier totaal biljartpakket. In dat kader
gaan wij ook een app ontwikkelen.
Ik wil eindigen met een oproep aan alle
biljarters In Noord Brabant: “schrijf in
voor het open Brabants Kampioenschap
zodat dit een succes wordt waarmee
wij verder kunnen” !

Met sportieve groet, Jaap Labrujere

“Doel: een mooie, populaire sport waar recreatie en professionaliteit
hand in hand gaan, en met een goed, positief en fris imago”

Rolf Slotboom nieuwe communicatie 
& social media medewerker KNBB 
In haar zoektocht de populariteit en pro-
fessionaliteit van de Nederlandse bil-
jartsport te vergroten, heeft de KNBB de
nieuwe functie ‘communicatie & social
media medewerker’ in het leven geroe-
pen. Dit om via moderne kanalen de ex-
posure van alle biljartvormen te vergro-
ten, en ook de binding van spelers met
hun favoriete spel te vergroten. 
De KNBB is trots te melden dat deze
functie gaat worden vervuld door Rolf
Slotboom. Bij sommigen mogelijk be-
kend als de eerste Nederlands kampi-
oen Poker, heeft Rolf zich de laatste ja-
ren met succes ingezet voor vergroting
van de populariteit, en verbetering van
het imago, van het pokerspel. Dit via
zijn werkzaamheden als woordvoerder
van de Nederlandse PokerBond, mar-
keting manager van Centrum voor Ver-
antwoord Spelen en projectleider van Ik
Ben KOA.

Als communicatiewetenschapper, voor-
malig commentator bij Eurosport en
schrijver van enkele boeken heeft Rolf
de juiste achtergrond om deze functie in
te vullen. Maar, zeker net zo belangrijk:
hij heeft liefde voor het biljartspel! Pas
twee jaar geleden begonnen met libre,
bandstoten en driebanden, speelt Rolf
inmiddels competitie in Noord-Holland
en Noord-Brabant, en met eenzelfde
passie als waarmee hij ook pokerde. 
KNBB-directeur Willem La Rivière: “De
laatste jaren hebben we als KNBB grote
stappen voorwaarts gemaakt. In de eer-
ste plaats op financieel gebied. Maar
daarnaast werken we hard om te zor-
gen dat alle vormen van biljarten hun
populariteit behouden, en waar moge-
lijk groeien. Door in te zetten op betere
communicatie en optimaal gebruik van
social media, hopen we dat ook jonge
mensen in toenemende mate de weg
naar de biljarttafel zullen vinden.”

Rolf Slotboom: “De uitgangspositie van
biljarten is volgens mij helemaal niet
slecht. Ledenaantallen vertonen weer
een licht stijgende lijn, en bij diegenen
die spelen is de binding met het spel erg
groot. En daarbij heeft ook vrijwel ie-
dereen in Nederland weleens recreatief
libre, pool of snooker gespeeld. Eigen-

lijk is deze situatie nauwelijks anders
dan toen ik in 1998 begon als professi-
oneel pokerspeler. Dat werd toen ge-
zien als een ‘oude-mannen-sport’ met
een kleine groep zeer gepassioneerde
spelers, maar intussen zijn juist de jon-
geren razend enthousiast. Terugkijkend
was daar helemaal niet zo veel voor no-
dig: wat exposure op televisie en inter-
net, verlagen van drempels, en op con-
sistente wijze uitdragen richting het gro-
te publiek wat het spelletje nu precies zo
mooi maakt. Dat kan bij biljarten net zo
goed!”
“Mijn doel is om eerst goed te bekijken
waar de kracht ligt van carambole, drie-
banden, pool en snooker. Niets wijzi-
gen dus aan wat nu al goed is, en tege-
lijkertijd analyseren welke mogelijkhe-
den er zijn voor verbetering. Bijvoor-
beeld, wat betreft exposure richting
nieuwe groepen, of het vergroten van
binding met de spelers. In overleg met
vertegenwoordigers van de verschillen-
de secties kijken hoe we per spelsoort
goede promotie kunnen doen, zo breed
mogelijk gedragen door spelers en vrij-
willigers die zich er nu al voor inzetten.
En met als doel: een mooie, populaire
sport waar recreatie en professionaliteit
hand in hand gaan, en met een goed,
positief en fris imago. Dit om te zorgen
dat de biljartsport niet alleen op korte
termijn overleeft, maar juist van genera-
tie tot generatie zijn populariteit be-
houdt.”

Rolf Slotboom.
Foto: Teis Albers fotographik

®

Persoonlijk kampioenschap 2016 Klasse A en B 

NK biljarten 
voor verstandelijk gehandicapten
Zondag 5 juni 2016 organiseert de Commissie VG-Biljarten de 13e editie
van het persoonlijk NK biljarten voor verstandelijk gehandicapten. 
De toegang is vrij. Opening 10:15. Prijsuitreiking rond 19:15.

De speellocatie is voor de derde keer
Biljartcentrum Horna, Achterom 53,
1621 KR Hoorn 
* Uiterste inschrijfdatum 25 mei 2016 
* Minimaal aantal te maken carambo-

les 7 
* Maximaal 36 spelers op 9 tafels.
Per club kunnen 1 tot 6 spelers deelne-
men, afhankelijk van het totaal aantal
inschrijvingen. Per club is de speler met
het hoogste moyenne zeker van deelna-
me. We willen graag dat zoveel moge-

lijk clubs vertegenwoordigd zijn. Door-
gaans kunnen 3 à 4 spelers per club
meedoen. Alle biljarters spelen 5 wed-
strijden van maximaal 20 minuten. Dan
gaan de beste 4 in de halve finale

verder. Vervolgens spelen de beste 2 de
finale. 

Er wordt gespeeld in twee klassen. Er
komen dus twee Nederlands kampioe-
nen. Spelers met de hogere gemiddel-
des worden ingedeeld in klasse A, de
anderen in klasse B. De afgelopen jaren
hebben we sporters met een verstande-
lijke beperking  bezig gezien met een
hartstochtelijke spelbeleving, met emo-
ties in overvloed en een mate van spor-
tiviteit en spelopvatting waar sporters
zonder beperking  een voorbeeld aan
zouden kunnen nemen.
Het NK staat onder leiding van top-

arbiters die met hun professionele en
onbaatzuchtige bijdrage telkens weer
een belangrijk aandeel in het welslagen
van dit evenement hebben. Dit geldt net
zozeer voor de vrijwilligers die de voor-
bereiding hebben verzorgd en die de
hele dag in touw zijn om alles op rolle-
tjes te laten verlopen.

Voor meer informatie over VG-biljarten:
http://www.knbbcarambole.nl/pagi-
na/p/10/i/10/gehandicapten.html
U kunt uw vragen richten aan het secre-
tariaat van de commissie VG-Biljarten 
Petra Strijbos 06 28050314 / Dick van
Egmond 06 21 55 64 28.

http://www.driebandenkleinbra-bant.nl
http://www.driebandenkleinbra-bant.nl
http://www.driebandenkleinbra-bant.nl
http://www.knbbcarambole.nl/pagi-na/p/10/i/10/gehandicapten.html
http://www.knbbcarambole.nl/pagi-na/p/10/i/10/gehandicapten.html
http://www.knbbcarambole.nl/pagi-na/p/10/i/10/gehandicapten.html
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Van 15 t/m 17 april in Noord-Scharwoude

NK hoofdklasse libre
Bij sporthal Geestmerambacht in
Noord-Scharwoude wordt van 15 tot en
met 17 april het NK hoofdklasse libre
gehouden. Biljartvereniging Sombroek
Langedijk is daar verantwoordelijk voor
de organisatie. De partijen hebben een
lengte van 150 caramboles en begin-
nen op vrijdag 15 april om 19.00 uur.
Op zaterdag en zondag wordt het start-
sein om 12.00 gegeven. 
De finalisten hebben vier biljarts ter
beschikking, die voorzien zijn van

Iwan Simonis 300 rapide biljartlakens. 

Deelnemers
Naam Vereniging                    Moy
1. Willem Snijders Maarland 12.87
2. Theo Sanders Ons Tehuis 12.23
3. Glenn Grolleman Zandweerd 11.65
4. Rob Hogenbijl TOGB 11.25
5. Janhans Berg De Diamonds 10.29
6. Martin van de Rijt BC Goirle 9.92
7. Chris Uktolseja Gorredijk 9.35
8. Peter Klinge De Jol 7.80

Op 2 en 3 april bij De Ram

NK rolstoel biljarten driebanden
klein in Roosendaal
Café De Ram aan de Kalsdonksestraat
135 in Roosendaal staat op 2 en 3 april
in de schijnwerpers voor het nationaal
kampioenschap rolstoelbiljarten drie-
banden klein. Maar liefst twaalf deelne-
mers gaan daar op beide dagen vanaf
10.00 uur in de ochtend de strijd aan.
Op de drie beschikbare biljarts wordt
gespeeld in twee poules van zes met in-
tervallen.
Deelnemers
Naam Woonpl Moy             Tmc
Jan Versprille Breda 0.687 27

Rudy Rousseau Terneuzen 0.452 19
Giel Menheere Colijnsplaat 0.525 22
Henk Ras Breda 0.520 22
Joost Polak Roosendaal 0.330 13
Jan Zagers Wernhout 0.399 16
Joop Beerens Roosendaal 0.272 12
Rinus Heijink Gramsbergen 0.355 14
Jean Mailleur Broek 0.600 24
Henri de Moey Hoek 0.288 12
Murat Gercek Ottersum 0.455 19
Jordan Matthijssen St. Willebrord 0.540 22
Res: 
Robert Kuiper Drunen 0.294 12

Alex ter Weele wint eerste kegeltoernooi

BEUNINGEN - Het invitatietoernooi kegelbiljart in 't Sterrebos in Beunin-
gen, een aanzet om deze discipline van het biljarten meer bekendheid te
geven, is een groot succes geworden. De overwinning ging naar de 49-ja-
rige Alex ter Weele uit Losser, die in de halve finale met 2-0 won van Dirk
Acx en in de finale Therese Klompenhouwer versloeg met 2-0.
Het publiek vond de weg naar deze
eerste uitgave. Alex ter Weele: “We
mochten spreken van een heel mooie
start en zijn enorm tevreden met deze
eerste editie. Het is de bedoeling dat
we later gaan evalueren met de KNBB,
maar wat daar ook uitkomt, wij gaan
dit zeker ieder jaar organiseren.''
“De beelden op biljart.tv waren mooi,
er werd leuk gespeeld en de sfeer was
goed. We hadden gepland om naar
100 punten te spelen, maar dat ging zo
snel, dat we dat hebben verhoogd naar
200 in de poulewedstrijden.'' Rene De-
ricks bleef ongeslagen in poule 1 en ein-
digde voor Dirk Acx. Alex ter Weele

won de andere poule voor Therese
Klompenhouwer.
Het toernooi werd gespeeld met acht
spelers, van wie Therese Klompenhou-
wer en René Dericks de bekendsten wa-
ren. René Dericks, de artistiek biljarter,
maakte de beste indruk, maar verloor in
de halve finale door een paar ongeluk-
kige missers, van de verrassende fina-
liste Klompenhouwer: 94-100/100-
75/100-88. Alex ter Weele haalde het
tegen Dirk Acx met 100-93/100-81 (2-
0). In de finale bleef Alex ter Weele
baas over Klompenhouwer met 2-0
(100-54/100-86). Dirk Acx werd der-
de door 2-1 winst op Rene Dericks.

Foto Raymond Schothuis

Libre klein 2e klasse dames 1-3 april

Gezamenlijke gewestelijke 
eindstrijd in Venlo
Beide afdelingen van gewest Zuid-
Nederland zijn van 1 tot en met 3 april
actief bij vereniging 't Klötske in Venlo.
Met moyennegrenzen van 0.00 tot
5.00 is het aantal caramboles variabel.
Er zijn twee dames namens vereniging
Dobbertje van district West-Brabant en
Carien Schuurmans speelt een thuis-
wedstrijd. Aanvang op vrijdag 19.00
uur en zaterdag plus zondag 11.00
uur. Plaats van handeling is café-

feestzaal 't Ven aan Straelseweg 359 in
Venlo. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Chantal Arntz 't Kempke 1.63 53
2. Trudie van Engelen BSV 1.54 50
3. Daniella de Vos Dobbertje 1.44 47
4. Claudia van den Berge De Herberg 1.25 41
5. Nellie Kampert Combi '95 1.20 41
6. Helena Odekerken Los Band 1.13 38
7. Carien Schuurmans 't Klötske 0.92 31
8. Corrie Goossens Dobbertje 0.68 25

In De Driehoek te Lichtenvoorde op 23 april

Driebanden groot 
voor KWF kankerbestrijding
Theo Peters en zoon Timo gaan op za-
terdag 23 april samen met hun biljart-
teams bij De Driehoek aan Lievelder-
weg 2 te Lichtenvoorde weer biljarten,
namelijk driebanden groot. De teams
zijn BG Coesfeld uit de tweede Bun-
desliga en Pelgrom Speelautomaten
uit de Nederlandse tweede divisie. Dit
is voor het goede doel KWF kanker-
bestrijding. Deze dag zal live te vol-
gen zijn via Kozoom. Na het biljarte-
venement wordt er nog een verloting
gehouden en de opbrengst gaat ge-
heel naar het KWF. 
Het is reeds mogelijk om te doneren

via deze link: 
www.acties.kwf.nl/biljartenkwf 
De spelers die deelnemen zijn:

BG Coesfeld 
Andreas Niehaus
Jorg Schertl 
Theo Peters
Carsten Lässig

Pelgrom Speelautomaten 
Marc van den Burg
Timo Peters
Harrold Slijkhuis
Carlo Dikkers

Finale 2e klasse bandstoten West-Brabant

Wim Pelders kampioen bij De Ponderosa

Bij De Ponderosa in Bergen op Zoom
begon Wim Pelders ijzersterk aan de
districtsfinale tweede klasse bandstoten
van West-Brabant. Pelders maakte zijn
75 caramboles in 16 beurten. Na de
eerste speeldag waren er nog twee
deelnemers met lege handen. Op zater-
dag konden de verschillen gemaakt
worden, toch er werden door de kans-
hebbers weinig fouten gemaakt. Pelders
leek op zijn gemak de eerste plaats vast
te kunnen houden, maar verloor zon-

dag zijn eerste par-
tij. Door de finale-
partij te winnen, stel-
de hij wel zijn titel
veilig. Piet Schets die
na zes partijen nog
op nul punten stond
haalde in de slotfase
met een gemiddelde
van 7.50 flink uit.
Ook maakte hij nog
even de hoogste se-
rie van 30. Wim Pel-
ders, Frans Vrolijk en
Wilfred Buijzen wor-
den afgevaardigd
naar de gewestelijke

finale in Sint Jansteen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wim Pelders Distel Biljarts 12 3.63 23
2. Frans Vrolijk S.V.W. 9 2.88 24
3. Wilfred Buijzen Bellevue 9 2.62 18
4. Ricardo Rens S.V.W. 7 2.36 22
5. Michel Goossens S.V.W. 6 2.20 16
6. Mathieu Ververs S.V.W. 6 2.17 14
7. Piet van Steen W.B.V. 5 2.46 15
8. Piet Schets De Laan 2 2.27 30

Wim Pelders. Foto: Paul Brekelmans

Dit is Ief!

Geboren op 6 maart 2016 met een ge-
wicht van 4140 gram en maar liefst 54
cm lang.
Trotse ouders zijn Roland Uijtdewillegen
en Annemiek Krijnen.  
Het kereltje heeft even op zich laten
wachten en dat was maar goed ook…
In de week dat hij verwacht werd be-
gonnen immers de ranking/masters
voor 2016 weer. Roland kon hierdoor

nog mooi wat posities opschuiven van
plaats 17 naar 13 in de rankinglijst.
Naast de masters/rankingstoernooien
speelt Roland dit seizoen de competitie
in de eerste divisie en gedeeltelijk ere-
divisie voor MCR/De Uitspanning uit
Barendrecht. Ook in België is Roland
actief in het driebanden, waar hij uit-
komt in de eredivisie voor het team BC
Op de Meir 1 in Emblem.

Foto: www.jessica-fotografie.nl

http://www.acties.kwf.nl/biljartenkwf
http://www.jessica-fotografie.nl
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In Memoriam Bart van Hinthum
Bart van Hinthum is op 29 februari 2016 op
87-jarige leeftijd overleden. Van Hinthum,
vele jaren voorzitter van district Oss, was
erevoorzitter. Hij en Huub Stoltz werden elk
jaar geëerd met een gezellig en druk be-
zocht toernooi. Het Van Hinthum Stoltz toer-
nooi in Ravenstein was en is al jaren een be-
grip in district Oss en omgeving.
Hij fungeerde als voorzitter van 1968 tot
1972 en van 1979 tot 1996. Sedert 2011
was Bart de oudst levende ereklasser. Hij
stond bekend om zijn sterke librespel. 
Van Hinthum speelde vijf keer een NK libre
ereklasse en eenmaal NK ereklasse 47/2.
Hij bleek als voorzitter van district Oss niet
alleen in het eigen district nadrukkelijk aan-
wezig maar ook tijdens de jaarvergaderin-

gen van de KNBB zelf. Hij werd gevreesd om het stellen van directe maar wel
zinnige vragen. 
Bart van Hinthum was reeds vanaf 1985, dus ruim 30 jaar, bondsridder KNBB
voor zijn vele verdiensten voor district Oss maar zeer zeker ook op landelijk ge-
bied. 

Kader 38/2 tweede klasse

NK bij De Ponderosa in Bergen op Zoom
Van 8 tot en met 10 april is café De
Ponderosa aan de Fluwelenbroekstraat
47 in Bergen op Zoom het decor van de
nationale finale tweede klasse kader
38/2. Opvallend op deelnemerslijst is
de uitbater van de locatie Jean-Paul
Rens. Rens, die met een moyenne van
18.42 als tweede staat genoteerd, is te-
vens voorzitter van de organiserende
vereniging SVW. Sjeng Burhenne uit het
Duitse Karken, die uitkomt voor BC Te-
gelen, geeft het toernooi een internatio-
naal tintje. Op vrijdag 8 april beginnen
de partijen met een lengte van 175 ca-

ramboles om 13.00 uur. Op zaterdag
en zondag wordt om 10.00 uur begon-
nen.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Anton Slof Harago 21.02
2. Jean-Paul Rens SVW 18.42
3. Rob Kok BC Schagen 16.12
4. Manneke Noya Gorredijk 15.83
5. Wubbo Haaijer Asser BC ’08 15.45
6. Emil Massen Kronenhuis 14.24
7. Sjeng Burhenne BC Tegelen 13.91
8. Theo van de Ven De Oase 13.81  

Bandstoten klein 1e klasse

Ivo Gerritsen zet NK op zijn naam 
in biljartcentrum Carambole te Beesd
Na vijf ronden ble-
ken de verschillen
gering tijdens het
Nederlands kampi-
oenschap bandsto-
ten klein eerste klas-
se. In biljartcentrum
Carambole te Beesd
was Ivo Gerritsen
koploper met acht
punten. Koeno Tho-
ma had eveneens
acht punten. Zij wer-
den gevolgd door
Robin Bastiaan en
Jan de Bruin met zes
punten en Brian ter
Braak via vijf punten.
In de voorlaatste ses-
sie ging Gerritsen
vervolgens met 53-
100 na zeventien
beurten onderuit tegen Ter Braak. Tho-
ma schakelde De Bruin uit en Bastiaan
maakte geen fout. Gevolg was dat Koe-
no Thoma (4.79) met tien punten de lijst-
aanvoerder werd. Robin Bastiaan
(5.96) en Ivo Gerritsen (4.84) volgden
op twee punten. Koeno had in het af-
sluitende duel tegen Gerritsen dus vol-
doende aan een remise maar zo ver
kwam het niet: 67-100 na veertien po-
gingen. Gerritsen dus voorbij Thoma
dankzij zijn beter algemeen gemiddel-
de. De speler van De Pelikaan Zutphen
was nog wel afhankelijk van Robin
Bastiaan. Die verloor echter nipt met 90-
100 (28) van Raymond Drost. Als schra-
le troost kreeg Bastiaan via 5.31 het
beste moyenne achter zijn naam. De
eer voor de hoogste serie van 41 ca-
ramboles werd gedeeld door Gerritsen,
Ter Braak en Kees Jong. Gerritsen en
Thoma produceerden met honderd uit
tien de kortste partij.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ivo Gerritsen De Pelikaan Zutphen 10 5.12 41
2. Koeno Thoma De Harmonie Gr. 10 4.79 27
3. Robin Bastiaan Rappel 8 5.31 31
4. Brian ter Braak Ellenkamp 7 4.45 41
5. Jan de Bruin HWA 6 4.00 36
6. Kees Jong Horna 5 3.86 41
7. Raymond Drost Ons Tehuis 5 3.60 22
8. Adri Dijkmans Dubac 5 3.53 22

Vlnr: Koeno Thoma, Ivo Gerritsen en  Robin Bastiaan.
Foto: Hans de Ridder  

Bandstoten 5e klasse

Ronald Winterman behaalt in 
slotronde de titel bij NK in Huizen
Bij de Huizer vereni-
ging de Bun is
gespeeld om het
Nederlands kampi-
oenschap bandsto-
ten vijfde klasse. Bij
het ingaan van de
laatste speeldag wa-
ren er nog drie kans-
hebbers op de titel.
Bas Viel uit Delfzijl
stond ongeslagen
aan de leiding met
tien punten uit vijf ge-
speelde partijen. Hij
werd gevolgd door
Ronald Winterman
en Gert Groeneveld
met beiden acht punten. Winterman ver-
loor eerder in de vijfde sessie verras-
send van Gangel Elbertsen, mede door
de hoogste serie van tien van Elbertsen.
Bas Viel won in de zesde ronde een-
voudig van Martin van Geelen en Ro-
nald Winterman schakelde Gert Groe-
neveld uit.
De finale tussen Bas Viel, die twee pun-
ten voor stond en Ronald Winterman
begon spectaculair, in drie beurten was
de stand 15-0 in het voordeel van Viel.
Daarmee leek de titel eenvoudig door
hem te worden behaald. Na de pauze
ging het echter voor Bas Viel wat min-
der voortvarend en begon Ronald
Winterman langzaam maar zeker zijn

achterstand goed te maken. Na zestien
pogingen finishte Winterman. In de na-
stoot moest Bas Viel nog zes carambo-
les maken om de benodigde remise en
het kampioenschap alsnog naar zich
toe te trekken. Door het missen van de
acquitstoot ging het NK verdiend naar
Ronald Winterman. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ronald Winterman VBC 12 1.61 9
2. Bas Viel De Poedel 12 1.13 8
3. Gert Groeneveld Hertog van Gelre 8 1.03 7
4. Martin van Geelen BCCD 7 0.97 6
5. Gangel Elbertsen 2 Brothers 6 0.99 10
6. Bertus Broers Ambiani 5 0.98 8
7. Sjef Adriaansen Ffc De Kroon 4 0.84 6
8. Desiree Tiecken Onder Ons '67 2 0.68 5

Foto: Frans Elbers  

Libre groot 1e klasse

Guido Kauffeld imponeert bij NK 
in Carpe Diem te Afferden
Na vijf ronden van
het Nederlands kam-
pioenschap libre
groot eerste klasse
was al duidelijk dat
alleen Pieter van der
Geest nog een be-
dreiging kon vormen
voor de onaantastba-
re lijstaanvoerder
Guido Kauffeld. Bei-
de spelers hadden
op dat moment de
maximale tien punten
maar het moyenne
van Kauffeld bleek
met 187.50 veel be-
ter dan de 83.33
van Van der Geest.
Op zondagmorgen
viel in het tweede ge-
deelte van ronde zes
de beslissing. Guido
Kauffeld zette Marco
van Dopperen met
300-17 na drie po-
gingen opzij. Pieter
van der Geest trok
met 1-300 al in de
openingsbeurt aan het kortste eind tegen
een ontketende Jim van der Zalm. Daar-
mee was de nationale titel voor Kauffeld.
Zijn twee punten marge en voorsprong
in gemiddelde van 163.63 ten opzichte
van de 79.00 van Pieter van der Geest
waren onoverbrugbaar. De kampioen
liet er ook in de slotronde tegen Van der
Geest geen twijfel over bestaan: 300-42
(3). Jim van der Zalm speelde zijn derde
partij op rij in de eerste beurt uit en steeg
daardoor naar de fraaie tweede plaats
en een algemeen moyenne van 101.84.
Het was voor Van der Zalm de eerste
keer dat hem dat lukte in een toernooi.
Een zeer knappe prestatie en evenals

Kauffeld,  moyenne 150.00, promotie
naar de ereklasse. Het toernooigemid-
delde van 59.10 geeft het hoge niveau
aan in café-cafetaria Carpe Diem in Af-
ferden. Alle spelers waren dan ook vol
complimenten over het materiaal en de
organisatie in Limburg. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Guido Kauffeld VOP/DWH 14 150.00 300
2. Jim van der Zalm 't Groene Hart 10 101.84 300
3. Pieter van der Geest BC Schagen 10 70.13 270
4. Peter de Bree Kwadendamme 6 70.47 300
5. Edwin Zweers Ghesellen E’oord 6 49.50 214
6. Vincent Veldt Horna 6 36.78 300
7. Marco van Dopperen RCN 4 44.42 300
8. Eric Dericks De Hazelaar 2 27.57 167

Vlnr: Jim van der Zalm, Guido Kauffeld en Pieter van der
Geest. Foto: Erwin Verstegen, www.cafe-carpediem.nl 

2e Klasse bandstoten Rotterdam

Rob Hogenbijl 
grijpt titel
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rob Hogenbijl TOGB 8 3.17 14
2. Ton Meeldijk Honky Tonk 6 3.25 27
3. Marcel Kortlever De Posthoorn 6 2.71 12
4. Harry Bootsma TOGB 4 2.92 17
5. Simon Smit Rietlander 3 2.80 21
6. Bert Mandemaker Schollevaar 3 2.46 16

http://www.cafe-carpediem.nl
http://www.debiljartballen.nl
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Advertorial
Amsterdam, 25 maart 2016

Biljartkeu Jeffrey Jorissen, nog heel even maar dan is ook die beschikbaar
Na eerder de keuen van Glenn
Hofman en Herman van Daalen te
hebben belicht, is het deze keer de
beurt aan de volgende speler uit het
team: Jeffrey Jorissen. Een tijdje ge-
leden heeft Jeffrey deze keu al in ont-
vangst mogen nemen, en speelt er
ook al zijn wedstrijden mee. Binnen-
kort, de verwachting is eind mei, zal
deze keu op voorraad zijn. Bij ons,
en dan uiteraard ook bij de biljart-
vakhandel.

5600.095 – Buffalo Carom
Cue Jeffrey Jorissen 1B/2S –
143cm (72cm-b/71cm-s)
Ook deze keu is volledig op maat en
naar de smaak van de speler aange-
past. Sterker nog, ook het design-
werk komt dit keer op naam van
Jeffrey. Of moeten we eigenlijk zeg-
gen zijn vrouw Samantha? In elk
geval, is het een zeer aansprekende
keu geworden, voorzien van de
nieuwste Buffalo Tech technologie in

de topeinden. Daarvan
worden er zelfs 2 mee-
geleverd, standaard, als
u deze keu koopt.
De basis van deze keu is
een andere Buffalo keu
uit het assortiment, maar
verder is eigenlijk alles
anders. Het design, de
toppen, het inlegwerk.
In dit alles is de keu zeer
onderscheidend ten op-
zichte van andere
keuen. Daarbij is hij ook
nog eens gepersonali-
seerd, met de handteke-

ning van Jeffrey erop en de ‘JJ’ gra-
vering op de joint collar. Uit alles
blijkt, dat dit echt Jeffrey zijn eigen
keu is. En daar is hij best trots op!

Wat materiaal keuze komt u
ook niks tekort. Zoals eerder
gezegd, de topeinden zijn niet
standaard. Buffalo Tech houdt
in, dat de toppen gelamineerd
zijn, overigens met houten
schroef. Ofwel, de top bestaat
uit allemaal taartpuntjes, welke
de keu uiterst stijf maken en af-
wijking of deflectie tegengaan.
Hierdoor kunt u de bal, ook
over grotere afstand, preciezer
aanspelen en houdt u daarna
meer controle over de speelbal.
Het is even wennen om hier-
mee te spelen, maar eenmaal
gewend en men wil nooit meer
wat anders. Deze toppen zijn
afgewerkt met Kamui pomeran-
sen en een cerocite beentje.
Een verlengstuk hoort daar ui-
teraard ook bij, zeker op een
matchtafel een onmisbare ac-
cessoire. Draadbeschermers en
een keuzakje met Buffalo logo
maken het geheel helemaal af.

Jeffrey wil over zijn keu graag het
volgende kwijt: “Ik ben heel erg blij
met mijn eigen keu. Zelf ontworpen
en dus helemaal naar mijn smaak en

zin. Buffalo heeft mij de kans gebo-
den om eigen keu op de markt te
brengen, iets waar ik trots op ben.
Dat is toch uniek. Ik hoop dat ieder-
een die deze keu koopt daar net zo-
veel plezier aan mag beleven, als dat
ik dat doe.”
Ook u kunt, net als Jeffrey, in de na-
bije toekomst spelen met deze door
hemzelf samengestelde keu. Voor
specifiekere productinformatie en
prijzen, ook voor overige Buffalo
keuen en accessoires, kunt u terecht
bij uw lokale biljartvakhandel. 

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

Eureka Biljarts – Berlicum
www.eureka-billard.nl
info@eureka-billard.nl
+31 (0)73-5031264

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

Thissen Biljarts – Antwerpen – België
www.amusement.be
info@thissen.be
+32 (0)3-2335418

In Nederland en België kunt u daarvoor o.a. terecht bij:

LAMINATED
8

http://www.buffalo.nl
mailto:info@buffalo.nl
http://www.eureka-billard.nl
mailto:info@eureka-billard.nl
http://www.stoffelenbreda.nl
mailto:info@stoffelenbreda.nl
http://www.amusement.be
mailto:info@thissen.be
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GERTRONIC nieuwste versie biljart scorebord
Met HDMI uitgang,
dus aan te sluiten op
elk scherm. (Kabel
wordt meegeleverd)

Draadloze afstands
bediening.

Voor elk speltype,
incl. 5 BALL

Naaminvoer via
(draadloos) toetsen
bord.

999 namen met het
aantal te maken 
punten per speltype
op te slaan. Namen
eenvoudig met 
afstandsbediening op
te roepen.

Geheel volgens de 
regels van de KNBB.

Volledig menu 
gestuurd.

Informeer naar de mogelijkheden voor een demonstra e.

Mail: info@gertronic.nl
www.gertronic.nl
Tel: 036 5314224   Mobiel: 06 46 95 44 63

279,00 
inclusief B.T.W.

mailto:info@gertronic.nl
http://www.gertronic.nl
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Aftrap gemaakt op 28 februari

Voorlichtingscampagne doping

Het laatste dopinggeval ligt ons allen,
nog vers in het geheugen. Een groot
drama, vooral voor de persoon zelf en
natuurlijk ook voor zijn naaste omge-
ving. Als U beseft dat we in de laatste
10 jaar in onze sport 12 bewezen do-
pinggevallen hebben gehad, dan zegt
dat veel over onze sport in relatie met
medicijn en drugsgebruik. Daar en
vooral daar ligt de kern van dit pro-
bleem. Velen onder U denken, dat het
laatste dopinggeval een onbewuste
overtreding van de speler is geweest..
De overtreding is en blijft er en daar
kunnen wij als KNBB niets aan doen.
Maar wat kunnen wij dan wel doen?
Deze zaak heb ik mij persoonlijk erg
aangetrokken. Ook ik heb mij afge-
vraagd; “ Hoe kon dit gebeuren? ” Voor
mij was er nog een veel belangrijker
vraag; “ Wat hebben wij er als KNBB
aangedaan om dit soort dingen te voor-
komen of te beperken?”  Het antwoord
op deze laatste vraag is niet eenvoudig.
Ik denk persoonlijk te weinig. Ja, we
hebben een menurubriek over doping
op onze website staan, maar niet eens
onder de KNBB zelf. We moeten dan
wat dieper graven en kijken bij de sec-
ties Snooker, Pool en Driebanden, waar
we dan iets vinden over dopingwaaier,

ISR en reglementen. Ook de dopinglijst
staat erbij. Daarna houdt het op. Ik vind
dat we meer aan voorlichting en pre-
ventie hadden kunnen doen. Daarom is
meer communicatie over doping, vanuit
de KNBB naar de leden gewenst en
noodzakelijk. 
Ik heb dan ook goed nieuws. Minister
Schippers heeft subsidie verstrekt voor
een gezamenlijk actieplan vanuit een
samenwerking tussen KNAU, KNVB,
KNBB, Fitvak, Nationale Dopingauto-
riteit en NOC/NSF. Voor dit gezamen-
lijke project, “Samen voor een schone
sport”, was op zondag 28 februari j.l.
de officiële kick-off. Het project, dat al
aangekondigd was door minister Schip-
pers, loopt tot eind 2016. De eerder ge-
noemde organisaties, waarvan de
KNBB dus deel uitmaakt, vervullen
daarmee een voortrekkersrol om ande-
re bonden in hun slipstream mee te ne-
men. 

Als voorzitter van de sectie Driebanden
maak ik deel uit van de KNBB project-
groep en ben erg blij dat wij als KNBB
overal genoemd worden tussen al deze
grote bonden. De KNBB straalt daar-
mee erg veel vertrouwen uit naar VWS
en NOC/NSF. Dit kan nooit schaden

Master Burgman verslaat Jaspers
en wint Grand Prix
VLAARDINGEN - Zijn elfde over-
winning in een Grand Prix was er
weer één waar hij superblij mee
was. Raimond Burgman behoort al
25 jaar tot dezelfde generatie als
Dick Jaspers en is in de onderlinge
toernooien en wedstrijden niet ver-
wend met uitzonderlijke successen.
In het Oogh van Vlaerdingh ver-
sloeg hij na een sterk toernooi de
onbetwiste nummer één van
Nederland in de finale van de
Grand Prix van Vlaardingen met
40-32 in twintig beurten. Het is zijn
tweede grote succes dit jaar, want
Raimond Burgman won eerder ook
de Masters in Berlicum. 
“Het zou kunnen dat ik daar vertrouwen
uit heb gekregen, want ik heb nooit eer-
der een Grand Prix met zo'n hoog moy-

Dick Jaspers in topvorm naar Luxor
LUXOR – 
De wereldtop drie-
banden en de spe-
lers die regelmatig
het World Cup
circuit aandoen,
staan voor een
nieuw toernooi.
Het grootste open-
luchtmuseum van
de wereld, zoals
Luxor (Egypte) met
zijn ruïnes en tem-
pels ook wel
wordt gekarakte-
riseerd, is de gastheer van de twee-
de World Cup van dit jaar. Het toer-
nooi, aan de boorden van de Nijl,
krijgt de hele wereldtop aan de
start van 27 maart tot en met 2
april. De speelzaal is in het
prachtig gelegen Sonesta St Geor-
ge hotel met uitzicht op de Nijl.
De tweede krachtmeting in de World
Cup van 2016, na de eerste overwin-
ning van Dick Jaspers in Bursa, heeft
zijn bijzondere aantrekkingskracht al
bewezen: veel spelers maken tijdens het
toernooi ook uitstapjes naar de tempels
en de graven aan de overkant van de
Nijl, zoals de beroemde Valley of the
Kings and Valley of the Queens.
Dat geldt ook voor een aantal Neder-
landers, die bekend zijn als regelmatige
gasten in de World Cups. Dick Jaspers,
die al weken in topvorm verkeert en de
ene grote prestatie na de andere levert,
is als geplaatste speler natuurlijk één
van de grote kanshebbers. Ook Jean
Paul de Bruijn en Therese Klompenhou-
wer reizen af naar Luxor.
Verder aan de start uit Nederland: Syl-
via Eckel, Ronald van Geyt en Wiet
Kaethoven. Willem Hofman is één van
de prominente arbiters in deze World
Cup.
Torbjörn Blomdahl, pas tot Speler van

het Jaar 2015 gekozen, voerde bij de
samenstelling van de top twaalf met rui-
me voorsprong de wereldranglijst aan
voor Dani Sánchez, Dick Jaspers, Eddy
Merckx en Tayfun Tasdemir.
Jae Ho Cho is de enige Koreaan in de
top tien, waarin Sameh Sidhom, de
thuisfavoriet, een negende plaats in-
neemt. Haeng Jik Kim sluit de rij van de
top twaalf na zijn indrukwekkende
terugkeer in het circuit.
De wildcards zijn uitgedeeld aan Chi
Yeon Cho voor ACBC, Eddy Leppens
voor CEB, Jose Juan Garcia, de ex-juni-
oren wereldkampioen voor CPB en na-
mens de organisatie aan Ryad Nady en
Khaled Erfan.
Het toernooi krijgt een totaal van 26
Egyptenaren aan de start en zelfs 27
Turkse deelnemers. Verder zijn Zuid-Ko-
rea (18), Vietnam (7), Nederland en
Griekenland (6) en Duitsland (5) het
best vertegenwoordigd in Luxor.
Meest opvallend is de terugkeer van Fi-
lippos Kasidokostas, die de vorige toer-
nooien aan zich voorbij liet gaan. De
Griekse ex-wereldkampioen speelde al
enkele toernooien in eigen land en
maakte zijn comeback in de Franse
competitie voor Andernos. De wereld-
ranglijst is meedogenloos voor de
Griek: hij is teruggevallen naar plaats
122.

Foto: Harry Van Nijlen/Kozoom.com

en kan mogelijk voordelen voor onze
organisatie bieden.
De belangrijkste speerpunten van het
landelijk project zijn:
• Ontwikkelen van een doorlopende

Leerlijn Dopingvrije Sport voor Coa-
ches en assistenten

• Een digitaal online voorlichtingsinstru-
mentarium ontwikkelen

• Inventarisatie van Nederlandse inter-
nationale sportbestuurders, incl. hun
ervaring, kennis en wensen.

Speciaal gericht op de KNBB, gaan we
in onze projectgroep de volgende pun-
ten aanpakken:
• Voornemen om 1x per jaar, door de

KNBB voorlichtingsbijeenkomsten te
organiseren, om sporters,   coaches
en teamleiders te informeren over de
bewuste en onbewuste dopingge-
bruik.

• Voorlichtingscampagne gericht op

grotere bekendheid van de reglemen-
ten, procedures, rechten en plichten

• Doorlopende leerlijn implementeren
met voorlichting op niet bewust do-
ping gebruik

• Inzetten op concrete ondersteuning/
opvang voor de “overtreder “, o.a.
via het Vertrouwenspunt Sport.

Als voorzitter van de sectie Driebanden
ben ik erg blij met deze ontwikkeling.
Misschien denkt U “als het schaap ver-
dronken is dempt men de put”. Mis-
schien is dat zo! Maar ik weet zeker dat
onze sport hier erg veel baat zal heb-
ben. Want uitgerekend onze sport is bij
uitstek een sport waar veel speelsters en
spelers, medicijnen gebruiken, zonder
er bij stil te staan wat dit betekent. In de
toekomst hoort U er zeker meer van.
Bennie Deegens Willem la Riviere
Voorzitter sectie Directeur KNBB
Driebanden                  

enne gespeeld'', zei Burgman, die ein-
digde met 1.917. Het hoogtepunt voor

KNBB SECTIE DRIEBANDEN

®
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Foto: Paul Brekelmans
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Tweede divisie driebanden poule 1

Peter Berndsen speelt 1.481
Speelronde 16
Hektisch Biljartschool/Frans van Kuyk
won met 6-2 van Biljartcentrum Sie-
mens. Harry Viswat van de bezoekers
speelde met 1.025 de beste partij. Aan-
nemersbedrijf Beer de Jong kwam tegen
Albert Heijn Van Rijn eveneens tot een
6-2 overwinning. Ruud Nieuwenburg,
kopman van de thuisclub, reikte tot
1.333.

Speelronde 17
De confrontatie tussen BV Steenwijk en
Aannemersbedrijf Beer de Jong eindig-
de in 6-2. Steenwijk wist een teamge-
middelde van 1.100 te behalen. Peter
Berndsen  van de gasten blonk uit met
1.481. Biljartcentrum Siemens verloor
thuis met 0-8 van Snip Biljarts.Peter Berndsen

Tweede divisie driebanden poule 3

ZusenZo/de Veemarkt brengt 
Didden Distributie eerste nederlaag toe
Didden Distributie –
Biljartcentrum Arnhem
2 8-0. Vierde man Luc
de Koster zorgde met
35 uit 32 voor de kort-
ste partij. Marty Herm-
se scoorde veertig ca-
ramboles na vijfender-
tig beurten. Carambo-
le – Schildersbedrijf
v.d. Bruggen 8-0. Kop-
man Stefan Lenting
haalde in thuisbasis
't Vossenhol te Daar-
lerveen flink uit na 40
treffers en 26 pogin-
gen. Dat betekende
een moyenne van 1.538. Teamgenoot
Jordy de Kruijf kwam tot 1.129 na 35 uit
31. Pelgrom Speelautomaten/de Vee-
markt – Zwiers Grootkeukenservice 6-2.
Vierde man Harrold Slijkhuis realiseerde
een serie van negen. ZusenZo/de Vee-
markt – Didden Distributie 6-2. In Doe-
tinchem leed de toekomstige kampioen

de eerste nederlaag van het seizoen.
Henk van Mourik pakte uit met 1.379.
Ook Teeky Reessink en Jurgen Horn-
schemeyer wonnen. Ronny Lindemann
redde de eer. Na zeventien duels is Did-
den Distributie met dertig punten onbe-
dreigd koploper. ZusenZo/de Veemarkt
volgt op zeven punten achterstand.

Stefan Lenting. Foto: Alex ter Weele

Master Burgman verslaat Jaspers
en wint Grand Prix

de toernooiwinnaar was de overwin-
ning op Menno de Vries in zestien beur-
ten. Vervolgens won Burgman in de
kwartfinales van Barry van Beers met
40-18 in 25 en in de halve finales Jean
Paul de Bruijn, een andere uitblinker in
dit toernooi, met 40-36 in 24 na een
slotserie van zeven. “Die partij liep eerst
mijn kant uit, Jean Paul kwam goed
terug, maar ik kon uiteindelijk de winst
pakken met zeven.''
Raimond: “In de finale liep het eerst ge-
lijk op. Ik kwam na een serie van negen
met 35-23 op een ruime voorsprong.
Dick benutte nog wat kansen en kwam
op 35-32. Toen rolde het voor mij weer
wat beter en kon ik uiteindelijk finishen
met drie. Je moet ook wat geluk heb-
ben, ik speelde goed, maar kreeg ook
beloning op de tafels. Ik bedoel: het
moet ook willen lopen.''
Veel meer dan anders heeft hij niet ge-
traind, vertelde Burgman, nadat hij nu
zijn vorm van de Masters weer kon eta-
leren. ,,Ik geef lessen, speel regelmatig
wedstrijden, dus veel anders heb ik niet
toegeleefd naar dit Grand Prix toer-
nooi.''
Wat er wel in zijn hoofd omgaat, is een
eventuele internationale comeback. 
,,Ik moet er maar weer eens over na
gaan denken, nu het allemaal weer zo
lekker gaat. Het vraagt alleen heel veel

van je. Je moet er helemaal achter
staan. En als ik het doe, wil ik het goed
doen. Ik ga niet ergens een World Cup
spelen en er een vakantie aan vastkop-
pelen. Dan wil ik echt een rentree ma-
ken. Ik moet er alleen bij zeggen: dan
moet er wat veranderen, want verre rei-
zen maken en na één partijtje terug
naar huis moeten, daar heb ik geen zin
meer in.''
,,De playoffs en de beker zijn onze vol-
gende opdracht met het team.''
De sensatie van het toernooi was Jeffrey
van Nijnatten, de boomkweker uit Zun-
dert en vader van vier jonge kinderen
die zijn gezicht weer eens liet zien in
een Grand Prix toernooi. Hij haalde de
halve finale en werd pas uitgeschakeld
door Dick Jaspers. Jean Paul de Bruijn
speelde een voortreffelijk toernooi met
één partij in dertien beurten. 

Eindstand
1. Raimond Burgman 1.917 11
2. Dick Jaspers 1.888 13
3. Jean Paul de Bruijn 1.673 14
4. Jeffrey van Nijnatten 1.164 08
5. Glenn Hofman 1.515 10
6. Jean van Erp 1.412 10
7. Ad Koorevaar 1.379 10
8. Barry van Beers 1.186 07
9. Dave Christiani 1.375 09

10. Therese Klompenhouwer 1.243 10
11. Jeffrey Jorissen 1.228 07
12. Roland Uijtdewillegen 1.173 07

Vervolg van pagina 14

Driebanden groot 1e klasse

Resultaten poules De Molen, 
Van Tienen en Waalzicht

De Molen in Reusel

Piet Blankers deed namens Het Caves
uit Wintelre de beste zaken met tien
punten en een algemeen moyenne van
0.805. Runner-up Charles Mekes zorg-
de via 1.296 voor de kortste partij.
Nummer drie Wil de Wit zette een serie
van tien op het scorebord. De drie spe-
lers van de organiserende vereniging
De Molen eindigden in Reusel allemaal
met zes punten.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Piet Blankers Het Caves 10 0.805 6
2. Charles Mekes 't Vaartje 8 0.763 8
3. Wil de Wit De Molen 6 0.812 10
4. Karina Jetten De Molen 6 0.799 8
5. Hans van Lierop De Molen 6 0.678 6
6. Piet Smits DAB 0 0.582 6 

Van Tienen in Tegelen
Thuisspeler Rob Mans eindigde met tien
punten en 0.941. Nummer twee Wilco

Meusen reikte tot acht punten en met
0.944 een fractie beter moyenne. In
zijn beste duel behaalde Meusen liefst
1.750 en ook de hoogste serie kwam
met negen treffersop zijn naam. Cock
Ooms zorgde voor een opvallend ge-
middelde van 0.839.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Rob Mans BC Tegelen 10 0.941 6
2. Wilco Meusen Concordia 8 0.944 9
3. Cock Ooms BC Tegelen 6 0.839 7
4. Paul Valckx Inaborg 6 0.794 4
5. Huub Vereggen Los Band 4 0.640 5
6. Noud van Haren BC Tegelen 2 0.569 6 

Waalzicht in Lent
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jean-Paul Kregting Kaketoe '80 10 0.767 6
2. Daniel Ockers Kaketoe '80 7 0.701 6
3. Geert-Jan Manders 't Ottertje 6 0.734 5
4. Wil Janssen DLS 6 0.660 7
5. Johan Zwiers VDO 4 0.608 6
6. Eddy Verhoeven Moira 3 0.575 6

Vlnr: Piet Smits, Karina Jetten, Hans van Lierop, Charles Mekes, Piet Blankers en
Wil de Wit. Foto: Jan Rosmulder 

Tweede divisie driebanden poule 4
Strijd tussen twee teams van De Molen 
gaat onverminderd verder 
Kin Assurantiën – SS&P/de Molenvliet
3-5. Voor de gasten kwam René Soeter-
boek na 1.206 tot het beste moyenne.
Erik van Loon en Huub Adriaanse speel-
den met 1.052 remise tegen elkaar
waarbij Adriaanse een serie van elf pro-
duceerde. De Molen 2 – Biljartcentrum
Goirle 5-3. Bij de bezoekers won Roger
Spijkers 1.176 in stijl en hij maakte
daarbij reeks van negen. SS&P/de Mo-
lenvliet – Machielsen FA/Pressplate 2-6.
Huub Adriaanse 1.028 redde het niet
tegen de 1.142 van Jan van den Ou-
welant. Autobedrijf Schrauwen – Kin
Assurantiën 0-8. Cetin Volkan 1.379
stak er met kop en schouders bovenuit.
Biljartcentrum Goirle – aMate Commu-
nications 6-2. Kopman Menno de Vries
had na negentien beurten pas negen
caramboles achter zijn naam. In de vol-
gende 11 pogingen produceerde hij
zijn ontbrekende 31 punten. Eindresul-

taat 1.333
na 40 uit
30. Roger
Spijkers
1.111, Luc
Royberghs
1.093 en
Leon Visser
0.571 leid-
de tot moy-
enne 0.992.
De Molen 3
– De Molen
0-8. In deze
zaalderby te
Reusel bleef
Paul Bruij-
stens dankzij 1.111 iedereen voor. Het
eerste team van De Molen bezit 29 pun-
ten na zeventien speelronden. De enige
concurrent is cupfighter De Molen 2 met
slechts één punt achterstand.

Bandstoten klein 3e klasse gewest MN afd. 2

Maximale score 
Eric Eickhoff
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Eric Eickhoff DVS 14 2.00 11
2. Wilfred Clement Kerkzicht 10 1.81 11
3. John Sanders Ons Tehuis 9 2.00 13
4. Harrie Maas Touché 7 1.82 11
5. Paul Koks Luctor 6 1.89 9
6. Toon Michielse De Luchtschippers 6 1.65 14
7. Piet Frederik De Pomerans 4 1.50 10
8. Henk van Tilburg Germenzeel 0 1.45 10

Bandstoten 3e klasse gewest NON afd. Zuid

Bert van Moorst
naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bert van Moorst De Haven 12 2.42 13
2. Ancil Cramer De Voorstad 10 2.31 15
3. Henk Brouwer De markt 8 2.17 9
4. Johan Jansen Brockie 7 2.13 12
5. Johan Jansink Overkamp 7 1.79 15
6. Henk Zieverink De Veemarkt 6 2.15 14
7. Hein Mulderij 't Centrum 4 1.83 11
8. Gerrit ten Dam Ellenkamp 2 1.66 13

Menno de Vries. 
Foto: Jan Rosmulder. 
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Fleuren 
Biljart Service

Dorpsstraat 42  6617 AE  Bergharen
Tel: 0487-542092

www.fleurenbiljarts.nl
Voor al uw 

biljartbenodigdheden

Bandstoten 2e klasse district Veluwezoom

Nico Mortier kampioen
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Nico Mortier Rembrandt 6 2.27 12
2. Arno Klaassen Rembrandt 6 2.24 12
3. Nicky van den Borden Renkum 4 2.13 30
4. René Langenbach F- Eckt 2 2.44 17
5. Bas van der Meiden Rembrandt 2 2.06 10

Huldiging door Buffalo.nl

Wereldkampioen driebanden 
Jean van Erp gehuldigd

Jean van Erp, speler van Buffalo.nl in
Den Haag, heeft in Viersen samen met
Dick Jaspers het WK driebanden lan-

denteams gewon-
nen. In een zinderen-
de finale werd Tur-
kije verslagen, wat
op de tribunes voor
uitzonderlijke vreug-
de zorgde. Eenmaal
terug in Nederland
werd Jean middels
een huldiging tijdens
de uitwedstrijd in Ba-
rendrecht in het zon-
netje gezet.
Samen met een grote
groep meegereisde
supporters uit Den
Haag werd hij voor
de competitiewed-
strijd met MCR/De
Uitspanning gehul-
digd. Wereldkampi-
oen worden is een
unieke prestatie en
komt misschien
slechts 1x voor in ie-
mands carrière. Ook
bij de teamsponsor
heerst er enorme
trots, om vanaf nu
een wereldkampioen
in de gelederen te
hebben! 

Nogmaals GEFELICITEERD Jean met
deze geweldige prestatie. Biljartmin-
nend Nederland, en daarbuiten, is trots
op je.

Foto: Cor Trampe

Derde divisie driebanden poule 7

Serie van zeven voor Piet Smits 
en Theo Fleuren
DAB – Struijk Metaal Recycling 6-2.
Kopman Piet Smits maakte in thuisbasis
De Mixx in Geldrop een reeks van ze-
ven. Thekes Herpen 3 – BCG IJssalon
Fratello 6-2. Ook Theo Fleuren produ-
ceerde een serie van zeven. Zijn team-
genoot Marcel van den Heuvel verza-

melde de 30 caramboles al na 32 beur-
ten. Dat bracht een gemiddelde van
0.937 in de boeken. Na zeventien ron-
den staat Brouwer Project Design
Maarssen met 24 punten aan de lei-
ding. Enkele teams van onder andere
De Hazelaar liggen op de loer.

Eerste divisie driebanden poule 2

Koploper Burgmans Biljarts rekent 
overtuigend af met De Veemarkt
Speelronde 12
Burgmans Biljarts – La Plaza Hoens-
broek 8-0. Met een teammoyenne
van 1.307 haalde de koploper flink uit.
Ronny Lindemann 2.045 en serie van
tien, Marco Janssen 1.500, Rik van
Beers 1.081 en Johan Roijers 0.975
zorgden voor deze prestatie. 

Speelronde 16
Eekhoorn 2 – Ripa Recycling/Pearle 2-
6. Peter van Mierlo 1.111 redde de
eer. Voor de gasten was Francis Forton
goed voor 1.607 en reeks van negen.
De Veemarkt – Biljartcentrum Arnhem 6-
2. Huub Wilkowski gaf met 1.481 het
goede voorbeeld. Dustin Jäschke bleef
met 45 uit 33 ook onder de 35 om-
lopen. Man op Maat/'t Caves – Burg-
mans Biljarts 5-3. In Golf & Recreatie-
park 't Caves in Wintelre gingen de be-
zoekers uit Bergeijk voor de eerste keer
onderuit dit seizoen. Raymond Ceule-
mans hielp de thuisploeg na 1.666 en
serie van tien in het zadel. Freddy Stae-
lens 1.363 bleef ook aan de goede
kant van de score. Wil Janssen maakte
in de nastoot zijn ontbrekende twee ca-
ramboles tegen Johan Roijers. Bert van
Manen 1.250 was de enige bij de
gasten die won. Thekes/Park Tivoli –
ZFD/De Hazelaar 2-6. Jean-Paul Kreg-
ting redde op fraaie wijze de eer met
een moyenne van 1.481. Voor de be-
zoekers scoorde Tom Beemsterboer een
serie van elf en Leslie van Neyen reali-
seerde 1.216. Constructor Staalbouw –

Hotel Stadt Lobberich/BCT 6-2. Jan
Posthumius bleek middels 1.212 de
beste  van iedereen. 

Speelronde 17
Ripa Recycling/Pearle – Sprundel 7-1.
Ronnie Daniëls en Kay de Zwart be-
haalden beiden 1.363. Daniëls maakte
daarbij een reeks van elf. Burgmans Bil-
jarts – De Veemarkt 8-0. Teamleider Rik
van Beers zette zijn ploeg met een moy-
enne van 1.607 op voorsprong. Marco
Janssen leverde een boeiend gevecht
met Dieter Grossjung: 45-38 (31). Bert
van Manen 1.428 en Johan Roijers
0.816 beslisten de titelstrijd definitief.
Met nog vijf ronden te gaan heeft Burg-
mans Biljarts vijf punten voorsprong op
De Veemarkt en Ripa Recycling/Pearle.
Eekhoorn 2 – Thekes/Park Tivoli 6-2.
Vierde man Peter van Mierlo zette in
Oosterhout 1.666 op het scorebord.
Eddy Willems scoorde 1.216. Het ver-
blijf van Thekes/Park Tivoli in de eerste
divisie duurde niet lang. Biljartcentrum
Arnhem – Constructor Staalbouw 8-0.
Anton Konings realiseerde 40 uit 26 of-
wel 1.538 tegen de 1.269 van Jan
Posthumius. 

Speelronde 18
Sprundel – Eekhoorn 2 4-4. Voor de
gasten zette Serg Dianov 1.290 zijn
beste beentje voor. Thekes/Park Tivoli –
Hotel Stadt Lobberich/BCT 4-4. De
jeugdige bezoeker Tom Löwe 1.250 liet
iedereen achter zich.         

Eerste divisie driebanden poule 1

Gemiddelde 1.956 voor Ad Koorevaar
van Vriendenkring/De Distel

Speelronde 16
Burgmans-Biljarts.nl – Jan Brock Amuse-
ment 0-8. Peter van der Heijden verloor
met 1.062 tegen de 1.250 van Marcel
Krikhaar. FDV Jacoby/Schuler Cues –
Vriendenkring/De Distel 6-2. Frans de
Vos 1.739, Jeffrey van Nijnatten 1.406
en Vic Herreweghe 1.212 hadden er
zin in. MCR/De Uitspanning – Capelle
0-8. Voor de gasten behaalde Tom Per-
syn 1.285. TOVV/Royal Pro – Hulter-
mans Inst. Bedr. 4-4. Jack Wijnen
1.607 en Kees Wittens 1.406 en serie
van elf snoepten een punt van de toe-

komstige kampioen. Van Broekho-
ven/De Distel – W. v.d. Sanden 6-2.
Jan Arnouts speelde 1.285 in Roosen-
daal. 

Speelronde 17
Vriendenkring/De Distel – TOVV/Royal
Pro 4-4. Ad Koorevaar speelde 1.956
tegen de 1.260 van Martin Spoormans.
Frans van Schaik eindigde op 1.406.
Jan Brock Amusement – Van Broekho-
ven/De Distel 8-0. Gert Jan Esvelt zorg-
de voor 1.250. W. v.d. Sanden – Poe-
lierschrrauwen.nl 6-2. Meest opvallend
was de serie van elf van Lennart Schrau-
wen. 

Speelronde 18
BCO/Paeoniapassion.com – W. v.d.
Sanden 4-4. Eindelijk weer eens één
punt voor de hekkensluiter. Robert
Koster 1.071 en Bob van Ingen Sche-
nau 0.957 boekten winst. Marc Rooft-
hooft verloor van laatstgenoemde on-
danks de serie van elf van de Belg. 

Ad Koorevaar. Foto: Paul Brekelmans

NK eerste klasse libre in Roosendaal

Jorg Pol op hoogste podium bij De Ram

Tijdens het NK eerste klasse libre bij De
Ram in Roosendaal claimde Jorg Pol na
de eerste ronde de koppositie. Een ron-
de later moest hij deze door verlies te-
gen Jan Kok weer afstaan. Al in de der-
de ronde herpakte Pol zich door winst
op Steenbergenaar Peter Brouwers en
nam zijn eerste positie weer in. On-
danks de remisepartij in ronde vijf bleef
de biljarter uit Apeldoorn de ranglijst
aanvoeren. Bij het ingaan van de laat-
ste ronde waren er nog drie kansheb-
bers, Jorg Pol had negen punten, Jan
Kok en Wiel Welles beiden acht. Kok
won van Brouwers en kwam daarmee
op tien punten. Het duel tussen Pol en
Welles werd een spannend tafereel.

Kok had immers een aanzienlijk beter
moyenne dan Pol, waardoor laatstge-
noemde dus aan remise niet voldoende
had. Jorg Pol faalde niet en won met
120-97 uit 23. Zijn nationale titel was
een feit.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jorg Pol Deventer ’83 11 6.74 51
2. Jan Kok De Wurf 10 7.69 34
3. Wiel Welles De Jordaan 8 6.46 41
4. Willem Tijsterman Almere ’83 7 5.40 44
5. Peter Brouwers Den Duvel 6 6.12 57
6. Henk Statz ONA 6 5.31 58
7. Edwin Tahapary Boslust 4 5.90 80
8. Albert Plender Reijersdam 4 5.59 33

Vlnr: Jorg Pol, Peter Brouwers, Wiel Welles, Willem Tijsterman, Jan Kok, 
Henk Statz, Albert Plender, Edwin Tahapary. Foto: Peter van Dongen

http://www.fleurenbiljarts.nl
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Libre klein 2e klasse dames district Kempenland

Nellie Kampert onbetwist kampioen 
in ’t Hangijzer te Bladel

Met zeven dames werd deze eindstrijd
gehouden in café ’t Hangijzer te Bladel.
Vereniging De Zwaan uit Middelbeers
had vier deelneemsters en Combi '95
verscheen met twee dames aan de start.
Dianne van Hout verdedigde de kleuren
van de organiserende vereniging. Nel-
lie Kampert liet er namens Combi '95
geen twijfel over bestaan. Zij verzamel-
de de volle twaalf punten en had vier
punten voorsprong op naaste achter-
volgster Maria Timmermans. Kampert
begon met een moyenne van 1.12 en
eindigde met 1.28. Dat werd alleen

overtroffen door de 1.38 van Dianne
van Hout. Die zorgde met elf carambo-
les tevens voor de hoogste serie. Nellie
Kampert gaat van 1 tot en met 3 april
naar de gewestelijke finale bij 't Klötske
in Venlo. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Nellie Kampert Combi '95 12 1.28 8
2. Maria Timmermans De Zwaan 8 1.23 8
3. Riek Willems De Zwaan 6 0.91 10
4. Corry Deenen De Zwaan 6 0.94 9
5. Dianne van Hout De Hangijzers 4 1.38 11
6. Ria Louwers Combi '95 4 0.80 7
7. Maria van Hoof De Zwaan 2 0.88 4

Foto: Jan Rosmulder

Kampioenschap van Reusel-de Mierden

Frank Hommering de beste driebander 
in biljartcentrum De Molen
Op de slotdag van
het kampioenschap
driebanden van Reu-
sel-de Mierden won
Frank Hommering
voor de vijfde keer
op rij de titel. In pou-
le A, voor plaats één
tot en met vier, hoef-
de Hommering al-
leen tegen Henk van
Doormaal een setje
af te staan gezien de
2-1 uitslag. In set
drie verzamelde
Hommering de ze-
ven caramboles al
na twee beurten. Te-
gen Hans van Lierop
en Staf Nijs gaf de ti-
telverdediger geen set af: telkens 3-0.
Met 61 treffers na 55 pogingen eindig-
de de kampioen op een moyenne van
1.109. Runner-up Van Doormaal ver-
sloeg Nijs en Van Lierop met 2-1 maar
redde het dus niet tegen Frank Homme-
ring. In poule B, positie vijf tot en met
acht, toonde Jan van de Hout zich su-
perieur.  

Naam Pnt Gem
1. Frank Hommering 16 1.109
2. Henk van Doormaal 10 0.761
3. Hans van Lierop 6 0.803
4. Staf Nijs 4 0.728
5. Jan van de Hout 16 0.524
6. Kees Luijten 8 0.463
7. Marcel Bogaars 7 0.552
8. Rinus van Bommel 5 0.392

Foto: Ad Vermeer

Competitie C1 district Betuwe/Veenendaal

Hans de Ridder in eerste beurt 
naar finish bij Carambole in Beesd

In de C1 wedstrijd op 14 maart tussen
Carambole 1 en De Burgmeester 2 was
er een zeer opvallende prestatie van
Hans de Ridder. In zijn eigen biljartcen-
trum te Beesd is De Ridder goed voor
190 caramboles libre kleine hoek. De
tweede man van Carambole zag tegen-

stander Cengiz Tunc van acquit slechts
één keer scoren. Hans de Ridder snelde
direct naar de eindstreep. Hij doet al
35 jaar onafgebroken mee aan de com-
petitie maar dit was de eerste keer dat
hem dat lukte. Zijn teamgenoten Tonny
van Meeuwen en Teus van Dam maak-
ten het succes via 36-10 winst com-
pleet. Beide teams bivakkeren in de
middenmoot.

Hans de Ridder. Foto: Jan Rosmulder  

Scorebord

Bandstoten 3e klasse gewest NON

Titel Durk van Wier 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Durk van Wier Dronrijp 10 2.11 18
2. Michel Kampherbeek Phoenix 9 1.92 13
3. Marco Potgieter Marktzicht 9 1.91 8 
4. Bert Wierenga Onder de Toorn 9 1.88 10
5. Mark Meijer A en O 6 2.11 14
6. Henk de Boer De Kolonie 5 1.83 12
7. Wim Henk Nicolay Britsum 4 2.14 18
8. Henk Rink De Kolonie 4 2.02 21

Op 9 en 10 april

Tweede Veemarkt Dames Open 
in Doetinchem

In Billardcafé De Veemarkt aan Vee-
markt 4 te Doetinchem vindt het 2e Vee-
markt Dames Open plaats. Dit betreft
een invitatietoernooi libre voor dames.
De 25 deelnemers komen van Kampen
tot Ulft en van Nieuw-Vennep tot Almelo
en zijn zowel niet- als wel-KNBB-leden.
Uiteraard is de winnaar van de eerste
editie van de partij: Pauline Gerritsen uit
Almelo. Speeltijden: zaterdag 9 april
van 11.00 tot 19.00 uur, zondag 10
april van 11.00 tot 17.00 uur.
De poulesamenstelling geschiedt op ba-
sis van loting op zaterdagmorgen. Na
de groepswedstrijden gaan 16 deelne-
mers verder in een winnaarspoule, de
overige zijn veroordeeld tot de verlie-
zerspoule. 
Zaterdagavond bieden Ingrid en Manu-
ela de deelnemers met partners en de
helpers eerst een buffet aan, vanaf
20.00 uur gevolgd door een geweldige
feestavond met topentertainment en mu-
ziek. 
De organisatie is in handen van Ingrid
en Manuela, de enthousiaste uitbaters
van Billardcafé De Veemarkt.

Naam Plaats Car
1. Tanja Polman Doetinchem 35
2. Diny Siebelink Lathum 38
3. Everlien Susebeek Zelhem 18
4. Jolanda Looman Doetinchem 59
5. Rolinka Marach Ulft 15
6. Monique ten Westenend Zevenaar 27
7. Berrie Hamer Duiven 31
8. Els van Tol Nieuw-Vennep 47
9. Helen Koelink Zeist 53

10. Pauline Gerritsen Almelo 83
11. Ada Gerritsen Almelo 35
12. Margo van Hemert Almelo 15
13. Jolanda van den Boogaard Almelo 22
14. Patricia Rozema Almelo 24
15. Renate Jansen Wehl 38
16. Carla Diek Dedemsvaart 44
17. Pauline Groen Dedemsvaart 31
18. Inge Berends Lathum 22
19. Leen Bergervoet Lathum 19
20. Erna van Ee Lathum 16
21. Heidi van Oene Kampen 21
22. Jetty van Hummel Duiven 72
23. Roxanne ter Huerne Zelhem 22
24. Willy Ars Groenlo 22
25. Mystery Guest
Res. Willy Jansen Halle 25

De organisatoren van het 2e Veemarkt Dames Open: Ingrid (links) en Manuela. 
Foto: Ans Ederveen

Libre damesklasse 1-3 april

Gewestelijke finale NON in Etten
De gezamenlijke eindstrijd NON gaat
vrijdag 1 april van start met acht deel-
neemsters uit zeven districten. Twente is
met Pauline en Ada Gerritsen het best
vertegenwoordigd. De caramboles zijn
afhankelijk van de moyennes. Variatie
van 22 tot en met 83 punten. 

De aanvang op 1 april is 18.00 uur. De
overige twee dagen, onder voorbe-
houd, om 11.00 uur. 
De strijd voor plaatsing op het NK is te
bekijken bij vereniging Scholtenhof.
Adres is recreatiecentrum en camping
Slootermeer aan Varsselderseweg 9 in
Etten. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Pauline Gerritsen BCA 2.73 83
2. Erna Dijkstra Nea Tocht 2.11 66
3. Karin Wanink De Tol 1.58 50
4. Riek Sloot Van Otten 1.28 41
5. Ingrid van 't Hof De Vijfsprong 1.00 35
6. Monique Spaltman Metropole 0.76 28
7. Bea Reinds Hofman De Jordaan 0.59 22
8. Ada Gerritsen BCA 1.08 35

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

http://www.debiljartballen.nl
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Café Cafetaria Zaal 
Carpe Diem

2 Verhoeven 
matchtafels 2.85

4 wedstrijdtafels 2.30

Spelers en/of 
teams gezocht

0485 530888
Hengeland 10a

5851EA Afferden

Café-Biljart

Midwolda

3 biljarts 2.30 x 1.15
2 biljarts 2.84 x 1.42

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

Email: info@cafebiljartsiemens.nl Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

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

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

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

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

Thuislokaal voor 140 biljarters
tel: 073-6137563

e-mail: biljartcentrumjbgb@telfort.nl

DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid Bijmolt

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

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

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

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.

Biljartvereniging

Carambole
Voorstraat 69B, 4153 AJ Beesd

Website: www.carambole-biljarten.nl
Email: carambolerumpt@gmail.com

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)

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

Post luchtkanalen (eredivisie 3bnd)
Etikon (eredivisie topteam)

ZFD/De Hazelaar (1e divisie 3bnd)

- 4 Matchtafels
- 5 Caramboletafels

U bent van harte welkom.
Sportfoyer de Hazelaar
T.M.Kortenhorstlaan 6

5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

E-mail:dehazelaar@ziggo.nl

Eetcafé Restaurant
Camping De Goede Hoop

www.degoedehoop.nl
Vredenseweg 12

7152 DJ Eibergen-Holterhoek
Tel. 0544-461601

Biljartcentrum Overkamp
www.biljartcentrumoverkamp.nl

mailto:biljart@roetienen.nl
mailto:info@cafebiljartsiemens.nl
http://www.blaakven.nl
mailto:biljartcentrumjbgb@telfort.nl
mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
http://www.hetoventje.nl
http://www.dekuul.nl
mailto:info@vanmelis.nl
http://www.vanmelis.nl
http://www.vlierden.com
http://www.carambole-biljarten.nl
mailto:carambolerumpt@gmail.com
http://www.de
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.degoedehoop.nl
http://www.biljartcentrumoverkamp.nl
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Bij vereniging OVNA in Ommel

Lolaar nederlaagtoernooi 2016 
begint 2 april
Zaterdag 2 april gaat deze jaargang
van start met een bezoek van Steeds
Vooruit uit Liessel. In café-zaal Eijsbouts
te Ommel staat Nooit Gedacht uit Asten
voor 16 april op de agenda. Deurne-
Zeilberg komt met OVU op 23 april. Dit
toernooi wordt gespeeld op zaterdag-
avond, aanvang 20.00 uur. Een team
bestaat uit 4, 5 of 6 spelers. U bepaalt
zelf het aantal, de organiserende vere-
niging past zich aan. Mochten één of
meerdere spelers willen bandstoten of
driebanden dan kunt u dat ook aange-
ven. Deelnemers met een gemiddelde
boven 4.00 libre dienen één van de
spelsoorten bandstoten of driebanden

te kiezen. Het inschrijfgeld bedraagt 10
euro, te voldoen op de wedstrijdavond.
Dankzij sponsor Lolaar Spuitgiettech-
niek BV bent u, als u de wedstrijd wint,
geen inschrijfgeld verschuldigd. Er zijn
drie geldprijzen te winnen, samen
100% van het totale inschrijfgeld. Zie
voor meer informatie de site www.asten-
sebiljartbond.nl en kijk dan bij Neder-
laagtoernooien Lolaar/OVNA. Opga-
ve is nog mogelijk. 

In Memoriam Lowie van den Berkmortel 
(1937 – 2016)

Lowie van den Berkmortel, in Liessel be-
ter bekend als Lowieke, heeft ondanks al
zijn goede moed en zijn onnavolgbaar
optimisme uiteindelijk toch de strijd ver-
loren. Op 5 maart 2016 is hij gestorven
en op 9 maart hebben we afscheid van
hem genomen. Hij was al jaren aan het
tobben, maar in 2015 nam zijn ziekte
toch een wending die uiteindelijk leidde
tot zijn overlijden. 
Lowieke was in Liessel vooral bekend,
omdat hij schoenmaker was en daar-
naast ook alle voorkomende reparaties
uitvoerde van tassen, riemen, schermen
en dergelijke. Ook was hij een fanatiek
supporter van de lokale voetbalclub Lies-
sel.
In 1988 nam hij het penningmeester-
schap over van biljartvereniging VIOS
en groeide hij uit tot “mister VIOS” door
langzamerhand nagenoeg alle bestuur-
staken uit te voeren en de drijvende kracht te blijven achter de club. Dat is hij ge-
bleven tot 2015, toen VIOS fuseerde met twee andere verenigingen.
Lowieke heeft nooit op een hoog niveau geacteerd in het biljarten, maar hij was
zowel in de competitie als in een oefenpartijtje altijd bloedfanatiek en hij wei-
gerde zich bij een nederlaag neer te leggen tot de partij echt helemaal ten ein-
de was. Hij speelde zowel libre als driebanden. Zo’n zes jaar geleden moest hij
door zijn ziekte stoppen met deelname aan competitie Deurnese Biljartbond. En-
kele jaren later hield hij noodgedwongen ook op met de clubkampioenschappen
van VIOS. Hij bleef zijn club echter volgen en bezocht regelmatig de teams van
VIOS.

Lowieke, we zullen je missen.
Mien, Willian, Michel en Monique, veel sterkte.

Driebanden speelweek 4
In de eerste klasse driebanden won Wil-
frie Vermeer namens Pomerans met 44
caramboles na 43 beurten. Frank Jon-
ker (HGL) ging bij de Marma Bar in Lies-
sel met het kleinst mogelijke verschil
onderuit ondanks 46 uit 42. In dezelfde
locatie verzamelde Petran van den Berk-
mortel voor D’n Anlaup zijn totaal van
15 na 27 pogingen en dat was in klas-
se drie. Vijfdeklasser Gerard van Otter-
dijk stond na eveneens 27 beurten aan
de eindstreep van tien caramboles. Hij
verdedigde de kleuren van SVN/Mar-
mabar. 

Driebanden speelweek 5
Wilfrie Vermeer speelde in klasse één
namens Pomerans ook zijn derde partij
boven 1.000 moyenne na 44 uit 41. In
de derde klasse kwam Petran van den
Berkmortel voor D’n Anlaup wederom
goed voor de dag na 15 caramboles
en 29 beurten. Theo Keijsers, team
SVN/Marmabar B, hoefde eveneens
maar 29 keer van zijn stoel maar dan
voor 20 treffers. Jan Huizinga scoorde
23 uit 26.   

Driebanden speelweek 6
En weer was het Wilfrie Vermeer (Po-
merans) die de aandacht op zich vestig-
de met 44 caramboles na 33 beurten.
Teamgenoot Jo van Cuijk had maar 26

pogingen nodig voor zijn totaal van 27.
In klasse twee was Jan van den Heuvel
namens 't Turfke uitblinker met 29 uit
29. Harrie Bakker kwam tot 23 treffers
na slechts twintig beurten. Bij derdeklas-
ser Ons Vermaak uit Vlierden zette
Geert Mennen negentien caramboles
na zesentwintig pogingen op het score-
bord. In klasse vijf bleek Frank Hoefna-
gels goed voor 16 uit 29.   

Driebanden speelweek 7
Een opzienbarende partij van D’n An-
laup speler Carlo Manders in de derde
klasse. Op bezoek bij Neerkandia ging
Manders al met zes caramboles van ac-
quit. Aansluitend een serie van drie
brachten hem reeds na twee beurten
met negen caramboles op bijna de helft
van zijn totaal van negentien. Na één
treffer in de volgende vier pogingen be-
gon Carlo Manders aan zijn eindsprint.
Na vier, twee, nul en drie was hij na
tien beurten aan de eindstreep en dus
een gemiddelde van 1.900. Hij staat
met een moyenne van 0.331 als vierde
man in het team genoteerd in het bonds-
boekje van de DBB. Tegenstander Joost
Pijpers kwam op eigen terrein tot drie
treffers. Ook in de eerste klasse was een
speler van D’n Anlaup succesvol. Jan
Rosmulder hoefde maar 29 keer van de
stoel voor de 30 punten. Jo van Veggel
behaalde 23 uit 27.

Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.nl 

Derde divisie driebanden poule 8

Twee teams BC Tegelen in kopgroep
BC Tegelen 3 – La Plaza Hoensbroek 3
2-6. Michael Gertzen stak er dankzij
0.972 met kop en schouders bovenuit.
De Molen 4 – Bax Totaalrecreatie 3-5.
Voor de thuisploeg maakte Jan Catry
een serie van zeven en dat presteerde
namens de gasten ook Edwin van
Woerkum. BC Venlo – De Bandstoters 3-
5. De gasten van Golf & Recreatiepark
't Caves uit Wintelre zorgden via Jan

Verbruggen voor een reeks van acht. De
Bandstoters – BC Tegelen 3-5. John van
Tienen bleek na 0.882 de beste van ie-
dereen. Zijn kopman Peter Wolters pro-
duceerde een serie van zeven. Met 23
uit 18 voert BC Tegelen de ranglijst aan.
La Plaza Hoensbroek 3 heeft met één
wedstrijd minder slechts één punt
achterstand. BC Tegelen 2 volgt met 20
uit 17.

Vierde divisie driebanden poule 6

Koploper Thekes Herpen 5 
ook te sterk voor 't Ottertje
De Hazelaar 7 – De Hazelaar 5 6-2.
Een opvallende partij van vierde man
Ad van Hamond die voor moyenne
0.769 zorgde na 20 uit 26. Thekes
6/Forel Bergharen – Thekes Herpen 4
8-0. Dick Schluter verzamelde de 25 ca-
ramboles na 28 beurten en dat leverde
0.892 op. ContainerCentrale.com –
Thekes Herpen 5 4-4. Dave Snijders
speelde een puike partij tegen Jan
Dunk. De 20-11 uitslag na slechts acht-

tien pogingen bleek goed voor ge-
middeldes van respectievelijk 1.111 en
0.611. Thekes Herpen 5 – 't Ottertje 6-
2. Ray Dibbets was de beste speler bij
de thuisploeg via 25 uit 34 (0.735).
Jacky Ritmeyer redde op fraaie wijze de
eer na 0.645 en serie van zes. Lijstaan-
voerder Thekes Herpen 5 heeft 27 pun-
ten na 17 duels. Daarmee heeft men
mooie uitzichten op het kampioen-
schap.   

Vierde divisie driebanden poule 7

Hans Wauben scoort moyenne 
1.190 bij Carpe Diem in Afferden
Aannemersbedrijf P. van Hulst – Spel-
Sport.nl 2-6. Bij de bezoekers kwamen
Frans Blankers 0.769 en Henk van
Doormaal 0.675 goed voor de dag.
TMC Group 2 – Van den Berg Bil-
jarts/Merks 6-2. Bart van de Sande
scoorde 0.781 na 25 uit 32. Teleng
Schilderwerken – DAB 2 6-2. Ludy Keu-
ten 0.833 kan ook met driebanden
groot prima uit de voeten. Zijn teamge-
noot Erik de Boer behaalde 0.714. 
<tussenk>Eerste punt competitie 
<een>Peter Smits Bestratingen/ABC ’t
Töpke – BC Tegelen 4 4-4. Thuisspeler
André Tebest kwam tot 0.857. Namens
de gasten wonnen Gunther Verstappen
en Ben Jansen en dat betekende het eer-
ste punt van dit seizoen. Montage MG
Garant – Ames/De Peel 1-7. Gerrit van
Bakel uit Deurne liet via 0.645 iedereen

achter zich. Spel-Sport.nl – DAB 2 1-7.
Cees Blomjous was bij de ploeg uit
Geldrop goed voor 20 uit 27 ofwel
0.740. Peter Smits Bestratingen/ABC ’t
Töpke – Teleng Schilderwerken 6-2. Uit-
blinker Hans Wauben was bij café-ca-
fetaria Carpe Diem in grootse vorm. De
derde man van de thuisploeg verzamel-
de de 25 treffers al na 21 pogingen en
dus een zeer knappe 1.190 op het sco-
rebord. De bezoekers stonden na ze-
ventien speelronden nog wel aan de lei-
ding want de marge ten opzichte van
Spel-Sport.nl bleef twee punten.

Hans Wauben. Foto: Paul Brekelmans 
Kader poule 8

Wisselend succes VOP/De Witte Hoeve
VOP/De Witte Hoeve – BC Maar-
land/Arrows Dakservice 5-3. Guido
Kauffeld stond na zes beurten aan de
eindstreep van honderdzestig carambo-
les. Zijn hoogste serie was 108. Bouw-
Center Van Hoppe – VOP/De Witte
Hoeve 4-4. Johan Martens gaf met hon-
derdvijftig treffers na zeven pogingen
het goede voorbeeld en daarbij was
een reeks was 92. VOP/De Witte Hoe-

ve – Op de Klos 2 1-7. Voor de gasten
verzamelde kopman Jean Godeyne de
tweehonderd caramboles na zes beur-
ten. Derde man Roger Cleuskens reikte
zelfs tot 40.00 moyenne na 160 uit 4
en serie van 115. VOP/De Witte Hoe-
ve staat als lijstaanvoerder na negentien
ronden op 93 punten. BC Maarland/
Arrows Dakservice heeft met één wed-
strijd minder 86 punten.  

http://www.asten-sebiljartbond.nl
http://www.asten-sebiljartbond.nl
http://www.asten-sebiljartbond.nl
http://www.cafeturfke.nl
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Driebanden klein 3e klasse 1-3 april

Districtsfinale Nijmegen
Van 1 tot en met 3 april vindt deze eind-
strijd seizoen 2016-2017 al plaats bij
café Kaketoe aan Hatertseweg 166 te
Nijmegen. Moyennes van 0.250 tot
0.400 en duels worden beslist over
twintig caramboles. Aanvang eerste
speeldag om 19.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Cees Selten Kaketoe '80 0.425
2. Frank Uitterhoeve Waalzicht 0.413
3. Bert Vorstenbosch Kaketoe '80 0.410
4. Gerard Scholten De Klok 0.402
5. Gerold Peters De Corner 0.375
6. Jacques Ernst Woezik 0.367
7. Gerrit van Dijk De Doorkijk 0.337
8. Peter van Hofwegen Carambole '83 0.318

Vierde divisie driebanden poule 5

Mirjam Pruim-Emmens behaalt 
moyenne 1.041
HGL Urk – Mariënberger 2-6. Meest op-
vallende rol was er namens de gasten
voor Mirjam Pruim-Emmens. Op de
tweede positie verzamelde zij de 25 ca-
ramboles al na 24 beurten en dat lever-
de een fraai moyenne op van 1.041.
De hoogste serie was zes terwijl tegen-
stander Reier ten Napel tot een reeks
van zeven kwam. Haar kopman Erik Vij-

verberg reikte tot 1.111. HCR Prinsen 3
– DOS Hattem 5-3. Theo Spekreijse pro-
duceerde een serie van zes. Het Huis 2
– HCR Prinsen 3 8-0. De koploper liet er
geen twijfel over bestaan. Met 25 pun-
ten na 18 duels voeren zij de ranglijst
aan. Groot is de marge niet want er is
voorlopig nogal een verschil in aantal
gespeelde wedstrijden.   

Kader poule 4

Jan Brock Biljarts in balans met HCR Prinsen
Jan Brock Biljarts – Pelikaan Zutphen
3-5. Namens de bezoekers was Ivo
Gerritsen na acht beurten aan zijn hon-
derdnegentig caramboles. De hoogste
serie was 116. Willemsen Bestratingen
– Jan Brock Biljarts 4-4. Liefst twee duels
van slechts vijf pogingen bij de thuis-
ploeg. Timo Peters 180 en Roy Gierkink
150 stonden toen al aan de eindstreep.
Zandweerd 2 – Billardcafé De Veemarkt
2-6. De derde achtereenvolgende zege
van de ploeg uit Doetinchem. Bart Sie-
belink gaf daar na 110 uit 9 het goede
voorbeeld. Voor de gastheren kwam
Pavlos Karaberis tot honderdzestig uit
eveneens negen. HCR Prinsen – 't Cen-
trum 47 6-2. Rob Pot begon in Haarlo
met het missen van de acquit. Hij her-
stelde zich prima met aansluitend series
van 141 en 19. Goed voor een 160-77
(3) zege op Jeroen Schulte. Billardcafé
De Veemarkt – Apeldoornse Boys 8-0.
Yannik Jansen bleef met honderddertig
caramboles na negen beurten als enige
onder de tien pogingen. Jan Brock Bil-
jarts – HCR Prinsen 4-4. In café-restau-

rant 't Sterrebos te Beuningen speelde
uitbater Remco Schothuis de kortste par-
tij. Hij versloeg Gerard ten Lohuis met
110-91 na negen beurten. Ook Jacob
Bergsma hield de punten in eigen huis.
Voor de gasten kwamen Rob Pot en
Paul Wissink tot winst. Na zeventien
speelronden is Billardcafé De Veemarkt
met 83 punten koploper. Deventer '83
en HCR Prinsen volgen op geringe
achterstand.

Rob Pot. Foto: www.biljartenhaarlo.nl 

Kader poule 6

Korte partijen Sjeng Burhenne en 
Harrie van den Boogaard

BC Tegelen – Halfweg 6-2. Uitblinker
Sjeng Burhenne verzamelde de hon-
derdzestig caramboles na slechts vier
beurten. Treffers/VTS/Activtek – BC Te-
gelen 8-0. Bernie van Hooij kwam tot
honderdtwintig treffers na acht beurten.
De Markt/De Onderbouw – De Maa-
soever 8-0. Harry van Heumen 110 uit
7, Wim de Vos 130 uit 8 en Maarten
Broers 170 uit eveneens 8, hadden er
zin in. De Maasoever – Moira 4-4.
Wim Strik haalde uit met een totaal van
honderddertig na zes omlopen. BC Te-
gelen – Concordia 4-4. Kopman Harrie
van den Boogaard stond al na vijf beur-
ten aan de eindstreep van honderdze-
ventig punten. Teamgenoot Rob Clump-
kens hoefde maar acht keer van de
stoel voor zijn totaal van 110. Bij de
gasten zorgde Hans Berendsen voor
150 uit 7. Met 98 punten na 17 wed-
strijden is Concordia riant koploper en
de titel is dan ook slechts een kwestie
van tijd.Sjeng Burhenne. Foto: Jan Rosmulder

Bandstoten 3e klasse gewest ZN

Frans Dullens eindigt op hoogste 
trede Biej Ton en Marij in Kessel 
Met twee nederla-
gen ging de ge-
westelijke titel toch
naar Frans Dullens.
De speler van De
Oase had dus vol-
doende aan tien
punten. In café-zaal
Biej Ton en Marij te
Kessel was Willem
Foudraine met negen
punten de runner-up.
Foudraine en Twan
Thijssen wonnen van
de kampioen. Dul-
lens had niet alleen
de meeste punten
maar via negentien
caramboles zorgde
hij ook voor de
hoogste serie. Jan van den Biggelaar en
Twan Thijssen zetten de beste partij
neer dankzij 3.43. Van den Biggelaar

had met 2.45 eveneens het beste alge-
meen gemiddelde. Frans Dullens is ver-
hinderd voor het NK en dus wordt Wil-
lem Foudraine uit Eersel naar het NK af-
gevaardigd. 

12-jarige arbiter
De twaalf jarige jongen, genaamd Yves
Limpens, is in Zuid-Limburg al arbiter
38/2. Hij heeft mee gearbitreerd tij-
dens de eerste wedstrijd op zondag-
morgen. Dit onder het motto: wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst. Yves is
de kleinzoon van winnaar Frans Dul-
lens. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Frans Dullens De Oase 10 2.42 19
2. Willem Foudraine De Kraanvogel 9 2.09 16
3. Twan Thijssen BC Maarland 8 2.19 11
4. Harry Pluijmaekers OHVZ 7 1.90 9
5. Jan van den Biggelaar 't Vrijthof Libre 6 2.45 15
6. Peter Craenmehr De Jordaan 6 2.22 14
7. Willem Snijders BC Maarland 6 2.04 15
8. Willem van der Biezen BC Tegelen 4 1.73 9

Vlnr: Twan Thijssen (3), Frans Dullens (1) en 
Willem Foudraine (2). Foto: Math Nelissen

Arbiter Yves Limpens. 
Foto: Frans Dullens (opa)

www.deb i l j a r tba l l en .n l
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Kader poule 7

De Hazelaar 3 achtervolgt koploper 
De Vriendenkring 2
VIOS/Van Esch Biljarts – Ames/Optiek
van Gool/De Peel 2-6. Bij de gasten
zorgde Noud Janssen met 110 caram-
boles na zeven beurten voor de kortste
partij. De Hazelaar 3 – De Hazelaar 6-
2. Harold Megens haalde uit met twee-
honderd treffers na zes pogingen. Zijn
kopman Paul van de Wouw scoorde
230 uit 8. Ames/Optiek van Gool/De
Peel – De Hazelaar 2 8-0. Jan van
Oosterhout verzamelde de honderd-
veertig punten na zeven beurten. BBG
Kaderteam – De Hazelaar 3 3-5. Voor
de bezoekers scoorde Van de Wouw
230 uit 6 en Megens 200 uit 8. De Ha-
zelaar – DOS '71 6-2. Alex Ulijn gaf
het goede voorbeeld met 220 caram-

boles na zes beurten en daarbij een se-
rie van 101. Wapen van Liempde/Re-
giobank – Ames/Optiek van Gool/De
Peel 2-6. Gast Noud Janssen snelde na
zeven pogingen naar de finish van 110
treffers. De Hazelaar 2 – VIOS/Van
Esch Biljarts 2-6. Voor het team uit Mier-
lo-Hout pakte Roland Deelen uit met
220 uit 5. De Hazelaar 3 – 't Centrum
8-0. Paul van de Wouw was ook al na
vijf beurten klaar maar dan met een to-
taal van 230. Na zeventien speelron-
den staat De Vriendenkring 2 met 87
punten nog altijd aan de leiding al is de
voorsprong wel geslonken. De Haze-
laar 3 ligt met zes punten achterstand
op de loer.

Gertronic introduceert 
nieuwste versie biljart scorebord

Na succesvolle verkoop van het scorebord met een VGA uitgang verschijnt
nu een nieuwe versie met een HDMI uitgang. Het vorige systeem blijft ove-
rigens ook leverbaar.
Het nieuwste systeem wordt compleet geleverd, dus inclusief HDMI kabel
en draadloze afstandsbediening en besturingskastje met voeding, voor de
prijs van € 279,00 inclusief BTW. 

We kunnen een getest draadloos usb
toetsenbord voor het eenvoudig invoe-
ren van namen leveren voor € 25,00.
Uiteraard kan de klant ook zijn eigen
usb toetsenbord gebruiken.
Het systeem is op elk scherm met een
HDMI ingang aan te sluiten en binnen
een minuut te gebruiken. Alles volledig
menugestuurd, waardoor het gebruik
zeer eenvoudig blijft, ondanks de vele
mogelijkheden. Er zijn 999 namen met
het aantal te maken punten per speltype
in te voeren en eenvoudig met de af-
standsbediening op te roepen. Indien
een klant meerdere systemen gebruikt,
kunnen alle ingevoerde gegevens geko-
pieerd en ingevoerd worden op de ove-
rige systemen. Gegevens op het
scherm, zoals gemiddelde, percentage
gescoorde punten en de tekstregel zijn
in een menu aan of uit te zetten. Het
systeem beschikt over een shot-time klok

en men kan de inspeeltijd voor aanvang
van een partij instellen.
Het systeem is ook voor het nieuwe spel-
type 5-ball te gebruiken.
Er is veel aandacht besteed in overleg
met klanten om het beeld zo rustig mo-
gelijk te houden, ondanks de hoeveel-
heid informatie. Bovendien is de bedie-
ning zeer eenvoudig gebleven.
We blijven dit systeem doorontwikkelen
in overleg met klanten en de klant kan
op afstand zijn systeem met eventuele
nieuwe opties upgraden, zonder dat het
nodig is om het naar ons toe te sturen.
Nieuwe ontwikkelingen worden op on-
ze Facebookpagina vermeld, dus kun-
nen de klanten het volgen op:
facebook.com/gertronic.
Geïnteresseerden kunnen ons benaderen
voor informatie over de mogelijkheden
van een demonstratie. Voor overige ge-
gevens, zie advertentie op pagina 13.

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Worldcup driebanden Luxor kozoom.com 27 mrt-2 apr
EK pool dames, heren, rolstoel St. Johann kozoom.com 2-14 apr
Frans kampioenschap driebanden dames kozoom.com 3 apr
KNBB bekerfinale driebanden Rijsbergen kozoom.com 7-10 apr
Eurotour 9-ball St. Johann dames + heren kozoom.com 14-16 apr
KWF driebanden goede doel Lichtenvoorde kozoom.com 23 apr
NK pool senioren, Ames te Deurne biljart.tv 30 apr-1 mei
NK pool jeugd, Ames te Deurne biljart.tv 30 apr-3 mei
NK pool senioren, Ames te Deurne biljart.tv 7-8 mei
FFB driebanden Andernos kozoom.com 13-15 mei 
Beker van België driebanden Hooglede kozoom.com 13-15 mei
NK snooker biljart.tv 16 mei
Worldcup driebanden Ho Chi Minh kozoom.com 16-22 mei
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com, biljart.tv en 
eurotouronline.eu.

3e klasse bandstoten Zuid 1

Volle bak 
Marrie Kleinloog
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Marrie Kleinloog HMS 14 2.93 21
2. Marco Scherbeijn De Ram 12 2.29 17
3. Aloys van de Bunder Groede 8 2.15 15
4. Ivo Vastre HMS 6 2.27 14
5. Arie van den Hoven VEGABV 6 2.21 14
6. Robin van de Bosch De Ram 6 2.03 17
7. Marcel de Pijper ’t Pleintje 2 1.76 12
8. Wim Remijn Windenburg 2 1.50 11

Bandstoten 2e klasse district Kempenland

Kees Castelijns op gemiddelde 
eerste bij D’n Babbel in Wintelre

Met twaalf punten eindigden clubgeno-
ten Kees Castelijns en Joep Caers boven-
aan de ranglijst. Het moyenne bracht dus
de doorslag en dat bleek royaal in het
voordeel van Castelijns. In café D’n Bab-
bel te Wintelre stak hij er met 3.50 met
kop en schouders bovenuit en promo-
veerde daarmee dan ook naar de eerste
klasse.  De kampioen verloor alleen zijn
openingspartij, tegen Caers. René van
Hak was degene die Joep Caers opzij

zette. De eer voor de hoogste serie werd
met vijfentwintig caramboles gedeeld
door Kees Castelijns en Harrie Klessens. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Kees Castelijns Dubac 12 3.50 25
2. Joep Caers Dubac 12 2.64 20
3. Sjef van Sambeeck 't Huukske 8 2.52 21
4. Harrie Klessens D’n Babbel 6 2.91 25
5. Nol van Stralen 't Vrijthof Libre 6 2.55 19
6. Henk van der Leeden 't Vrijthof Libre 6 2.44 15
7. Sjef van Zantvoort 't Witven 4 2.47 12
8. René van Hak Voeg. bedr. Smetsers 2 2.14 13

De kampioen zit vooraan in het midden. Foto: Paul Brekelmans

Libre dames gewest MN afd. 2

Joke van Alebeek
met overmacht
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Joke van Alebeek De Hazelaar 13 1.35 13
2. Helene Rust De Hazelaar 9 1.83 10
3. Belinda Jonker Renkum 8 1.77 14 
4. Pia Helmich Moira 7 2.20 22
5. Ingrid van Londen Sailor 6 1.40 11
6. Jeannette Habraken BC Zeeland 6 1.88 14
7. Marina Spits ’t Vennetje 4 1.07 10
8. Addy Westrik Moira 3 1.13 11

Eerste klasse 8-10 april

NK driebanden groot in Apeldoorn
Het Nederlands kampioenschap drie-
banden groot eerste klasse vindt plaats
in het Apeldoorns biljartcentrum aan
Marktplein 13. In deze klasse is de mo-
yennegrens 0.650 en hoger. De duels
worden beslist over 35 caramboles.
John Schollink heeft zich met 1.240 als
beste gekwalificeerd. Aanvang op vrij-
dag 8 april om 15.00 uur. Zaterdag en
zondag beginnen de deelnemers om
11.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. John Schollink BCA 1.240
2. Kay de Zwart Sprundel 1.000
3. Wilco Meusen Concordia 0.944
4. Rob Mans BC Tegelen 0.941
5. Ludo Kools Kwadendamme 0.931
6. Mark El Ashkar NHD 0.926
7. Rudy Gerritsen Rembrandt 0.854
8. Klaas Kuindersma De Friesche Club 0.836
Res. 1. Piet Blankers 't Caves 0.805
Res. 2. Peter Vlaar Horna 0.919
Res. 3. Gert Jan Esvelt DVS 0.850
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Driebanden groot 2e klasse 1-3 april

NK in 't Vossenhol te Daarlerveen
Met een zeer interessant deelnemers-
veld is plaats van handeling café-biljart
't Vossenhol aan Spoorstraat 7 te
Daarlerveen. Titelverdediger René Berg
heeft zich namens Midwolda '79 als
achtste geplaatst. Jack Buijk en Chris
Wensveen voeren de ranglijst via
0.707 aan. Peter Timmer uit Mariën-
berg mag in zijn thuislokaal aan de
start verschijnen want hij verdedigt de
kleuren van de organiserende vereni-
ging Carambole. Plaats zes wordt inge-
nomen door Gert Swinkels van De Ha-
zelaar. Hij wordt op de voet gevolgd
door Beer de Jong van BV Jorissen
2000 uit Den Haag. Op vrijdag 1 april
wordt om 15.00 uur begonnen. Zater-
dag en zondag aanvang 11.00 uur.
Met een partijlengte van 25 caramboles

zijn de moyennegrenzen 0.475 tot
0.650.
Naam Vereniging Gem
1. Jack Buijk De Kruisstraat 0.707
2. Chris Wensveen Delft 0.707
3. Jan Zijlstra BV Steenwijk 0.694
4. Jan Gieskens Hazefelder 0.666
5. Peter Timmer Carambole 0.662
6. Gert Swinkels De Hazelaar 0.661
7. Beer de Jong Jorissen 2000 0.632
8. René Berg Midwolda '79 0.625

Bandstoten 2e klasse district Berkel & Slinge

Jan Eijsink blijft met zijn 90 jaar 
iedereen voor in Eibergen
Met zeven punten na vijf duels eindigde
Jan Eijsink als eerste tijdens de districts-
finale bandstoten tweede klasse Berkel
& Slinge. De 90-jarige uit Haaksbergen
bleef daarmee een drietal deelnemers
van zes punten de baas. Eijsink, speler
van vereniging Ellenkamp uit Haarlo,
hield een moyenne van 1.97 over in ca-
fé-biljart Tijink te Eibergen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Eijsink Ellenkamp 7 1.97 14
2. Niels Giesen De Kroon Gr. 6 2.66 21
3. Eddy te Molder Kronenhuis 6 2.50 23
4. Marcel Ernst ’t ivoor Gr. 6 2.18 17
5. Guus Slot 't Kevelder 3 1.91 10
6. Herman Hartwig Bousema 2 1.62 14

Jan Eijsink. 
Foto: www.biljartenhaarlo.nl

Bandstoten 2e klasse district Nijmegen

Overwinning John Zeelen

Nationale kadercompetitie poule 2

Runner up De Ram laat winst aan koploper
Speelronde 20
De Ram won met 6-2 van Honky Tonk
2. Wilbert van Dijke was in zeven beur-
ten het snelst uit. De Posthoorn/RBS
kreeg ’s Lands Welvaren op de koffie en
verloor met 2-6. Bij de bezoekers maak-
te Danny Walhout een serie van 120.

Speelweek 21
Koploper Hotel van Krimpen ontving run-
ner up De Ram en liep door de 6-2 over-
winning verder uit. ’s Lands Welvaren had
ook nu weer succes en won met 6-2 van
HWA Verhaar BKS. Het tweede kader-
team van ’s Lands Welvaren moest thuis
met 0-8 diep buigen voor Honky Tonk.

Speelronde 22
Met 6-2 wist De Ram de confrontatie
met ’s Lands Welvaren te voltooien. Al-
leen Wilbert van Dijke moest zijn partij
aan Jan Eickenboom afstaan.

Speelronde 23
’t Groene Hart was niet opgewassen te-
gen De Ram en verloor met 2-6. Jim van
der Zalm kwam tegen Adrie Pols net
drie treffers tekort. ’s Lands Welvaren en
Honky Tonk 2 bleven in evenwicht. Peter
de Bree en Jaap Cijsouw waren succes-
vol. ’s Lands Welvaren 2 bleef thuis in
Kwadendamme op gelijke hoogte met
De Posthoorn/RBS 2.

Teams play-offs eredivisie driebanden bekend
In de voorlaatste speelronde zijn de deelnemers aan de play-offs van de
eredivisie bekend geworden. MCR/de Uitspanning, Buffalo.nl, A1 Biljarts
en STZ Zundert gaan uitmaken wie kampioen van Nederland wordt.
Onderaan is VDO al langer zeker van degradatie. De beslissing voor de
andere degradant valt pas in de laatste ronde.

STZ Zundert - VDO6-2
In hun thuisbasis kwamen Raymon
Groot, Peter Ceulemans en Barry van
Beers tot winst. Peter Ceulemans pakte
tegen Arie Weijenburg flink uit en speel-
de in 19 beurten via een serie van elf
naar een gemiddelde van 2.631. Ro-
land Forthomme werd volledig verrast
door Rudy de Laet en verloor met 35-50
uit 33.

Holland Mineraal/Bousema - 
MCR/de Uitspanning 8-0
Stefan Spilleman behaalde in 43 beur-
ten een 50-46 overwinning op Bert
Hoefnagels en John Schollink wist San-
der Jonen met 50-45 op een zijspoor te
zetten. Murat Naci Çoklu had zijn han-
den vol aan Eddy Leppens, maar kwam
toch tot een 50-47 overwinning. Uit-
blinker was Stefan Galla die bij de
stand 26-24 tegen Dave Christiani  een
serie van zeventien produceerde. On-
danks tegenspartelen van Christiani
(reeks van 9) maakte de Duitser met 4,
2 en 1 een einde aan de partij (50-40
uit 26).

A1 Biljarts - De Distel 8-0
Henk Blauwblomme wist Puck van Aart
met 50-32 te bedwingen en Martien
van der Spoel hield John Tijssens op ge-
paste afstand (50-37 uit 38). Nationaal
kampioen Raimond Burgman onder-
vond veel tegenstand van Jef Philipoom,
maar kwam toch tot een 50-48 over-
winning. Eddy Merckx speelde met

2.000 naar een 50-36 winst op Gerwin
Valentijn.

Dalling.com - Eekhoorn 2-6
In Sluiskil pakte alleen Bart Ceulemans
(1.785) een winstpartij voor het thuis-
front, hij won met 50-33 van zijn oom
Kurt. Berry Dallinga moest Jerry Her-
mans voor laten gaan en Patrick Vas-
seur zag Kenny Miatton eerder aanko-
men. Kopman Steven van Acker was te-
gen Frans van Kuyk (2.272 en een serie
van 10) kansloos en ging met 18-50 uit
22 onderuit.

Post Luchtkanalen - 
HCR Prinsen 2-6
Marc Celen verloor in 50 beurten met
41-50 van Raymund Swertz, terwijl
Henk Habraken de tussenstand door
winst op Jelle Pijl weer in evenwicht
bracht. Na de pauze kon Davy van Ha-
vere flink verweer voeren tegen Dick
Jaspers, maar verloor toch met 48-50.
Kay de Zwart zag Anno de Kleine met
38-50 uit 27 winnen.

’t Hartje van Wanrooy -
Buffalo.nl 6-2
Wim van Cromvoirt klopte Herman van
Daalen met 50-41 en Frank Martens
was met 50-35 te sterk voor Jeffrey Jo-
rissen. Tayfun Tasdemir besliste de eind-
stand en won met 50-40 uit 27 van
Glenn Hofman. De nederlaag die Ad
Broeders opliep tegen Jean van Erp had
geen invloed meer.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. John Zeelen OGC 10 3.40 19
2. Geert Janssen Woezik 6 2.97 19
3. Marco Jansen Kaketoe '80 6 2.83 16

Naam Vereniging Pnt Gem HS
4. Erwin van den Hoogen Kaketoe '80 4 2.75 25
5. Paul Nagels De Zwijntjes 3 2.41 19
6. Rinus de Haan Kaketoe '80 1 2.32 14

Europees kwalificatietoernooi bij Jorissen in Den Haag

Buffalo.nl is gastheer voor clubteams

Tweede divisie driebanden poule 2

Koen Saver blinkt uit met 1.538 
en een serie van elf
Speelronde 16
De confrontatie tussen Sprundel 2 en Pe-
arle Opticiens bleef met 4-4 onbeslist.
Yves Welvaert en Cor de Jonge waren
goed voor winst bij de Zeeuwse gasten.
Ook de ontmoeting tussen ’t Tapperijke
en Polka Print eindigde in 4-4. Sprundel
3 verloor thuis met 2-6 van Capelle/
De Terp. In Roosendaal pakte De Distel
Biljarts 4 met 8-0 de volle winst op
Cafedepijp.nl. Peter van Nassau speel-
de in 36 beurten de kortste partij.
Treva/’s Lands Welvaren bleef met 5-3
voor op Klusbedrijf Staff.

Speelronde 17 
Polka Print behaalde in de vooruit ge-
speelde wedstrijd een 8-0 overwinning
op Sprundel 3. Koen Saver blonk uit
met 1.538 en een serie van elf. 
’t Tapperijke contra Pearle Opticiens
eindigde in 7-1. Bij de bezoekers wist
alleen Cor de Jonge een puntje te ver-
garen. Capelle/De Terp 2 kreeg met 0-
8 om de oren van Cafedepijp.nl. Lynn-
Somers en TREVA/’s Lands Welvaren
deelden de punten. Raymond Peeters
van de bezoekers was met 1.029 de
beste speler.

Eredivisieteam Buffalo.nl is de eer toe-
bedeeld om op zaterdag 30 april en
zondag 1 mei als gastheer te fungeren
voor het kwalificatietoernooi Europees
kampioenschap driebanden voor club-
teams. Naast Buffalo.nl zijn Andernos
uit Frankrijk, Mecidiyeköy uit Turkije en
Smile Club uit Italië vertegenwoordigd. 
In de voorrondes wordt gestreden om
één plaats die recht geeft op de finales
die in Porto zullen worden gespeeld.
Naast de vijf poulewinnaars heeft ook
de beste nummer twee recht op een tic-
ket voor de eindstrijd. Er wordt in de
Coupe d’Europe gestreden door teams
van vier spelers, net zoals in de Neder-
landse teamcompetitie. Namens Buffa-
lo.nl zullen Glenn Hofman, Jean van
Erp, Jeffrey Jorissen en Herman van
Daalen aan de Europacup deelnemen.
Volgens Buffalo.nl teamleider Cor Tram-
pe wil men er in Den Haag een ware
biljarthappening van gaan maken. “Er
is nog weinig definitief, maar er wordt
een aantal plannen uitgewerkt. Zo zijn

er plannen om de opening op te luiste-
ren met cheerlaeders. Ook is het de be-
doeling om prominenten uit de samen-
leving bij de opening te betrekken. Wij
denken daarbij zeker aan het gemeen-
tebestuur van Den Haag. We gaan er
zeker voor zorgen, dat het geheel een
professionele uitstraling krijgt met rode
lopers, banners etc. De tribunes zijn in
ieder geval al geregeld” aldus een en-
thousiaste Trampe.
Op zaterdag 30 april worden om
13.00, 15.00, 17.00 en om 19.00 uur
wedstrijden gespeeld. Zondag 1 mei
speelt men om 11.00 en 13.00 uur. De
zaal is een uur voor aanvang open en
de toegang is geheel gratis. Belangstel-
lenden kunnen op vrijdagavond 29
april vanaf 19.00 de teams zien inspe-
len. De plaats van handelen is Biljart-
café Henk en Catry Jorissen, Heelsum-
straat 92 in Den Haag. Op de website
www.biljartcafejorissen.nl treft men
voortdurend de meest recente informa-
tie.

De gastheren Buffalo.nl. Foto: Ad Smout

http://www.biljartenhaarlo.nl
http://www.biljartcafejorissen.nl
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Ronde 10 eerste divisie topteams

Kofferweb.nl bijna niet meer te stoppen
In de eerste divisie topteams lonkt Kof-
ferweb.nl naar het kampioenschap. De
formatie won de thuiswedstrijden in het
Wapen van Alblasserdam tegen runner
up  Hektisch Biljartschool/BV ‘75 beide
met 4-2. De negen punten voorsprong
in de rankschikking is voor de concur-
rentie een nog moeilijk te dichten kloof.
Marco Kivits was in tweede ontmoeting
superieur bij het bandstoten en won in
zeven beurten van Edgar de Hek. Goir-
le-groothandel Nemeco moest in het
eerste treffen met DOS Hattem/Popma
biljartservice met 2-4 buigen. De twee-

de botsing resulteerde in een 6-2 over-
winning voor de mannen uit Goirle. De
Hazelaar boekte gezien de 5-1 en 4-2
eindstanden een dubbelsucces tegen
Verploegen Party & Congrescentrum.
Biljartcentrum Arnhem zag de punten
met 2-4 en 0-6 naar 123 Biljarts/BV
BCO gaan. Freek Ottenhof van de be-
zoekers speelde zijn kaderpartijen in
vier en zeven pogingen uit. BIOS/Blitz
Optiek kreeg bezoek van HWA Alblas-
serdam en kwam tot 2-4 en 4-2. Bij de
gasten speelde Jim van der Zalm in vijf
beurten naar een kader overwinning.

Eredivisie topteam kampioenspoule

Koploper 't Ottertje uit Ottersum 
neemt twee punten voorsprong
De eerste sessie van
de kampioenspoule
werd op zaterdag
27 februari ge-
speeld. Topteam Ber-
kelland – 't Ottertje
3-3 en 2-4. Roij van
Raaij en Micha van
Bochem kwamen te-
gen elkaar beiden
eenmaal tot winst in
het 47/2. Het 71/2
leverde tussen Marek
Faus en Martien van
der Spoel hetzelfde
resultaat op. Eddy
Leppens en Jos Bon-
gers streden in het bandstoten fel om de
punten gezien de 100-100 (9) en 93-
100 (10) uitslagen. A1 Biljarts/De Vee-
markt – Etikon 6-0 en 3-3. In Doetin-
chem behaalde Raymund Swertz remi-
se en winst tegen Henri Tilleman. Frédé-
ric Caudron en Patrick Niessen wonnen
ieder één duel. Michel van Silfhout re-
kende tweemaal af met Ferry Jong. Ge-
volg van voorgaande is dat 't Ottertje
met 32 punten na 20 wedstrijden lijst-
aanvoerder werd. A1 Biljarts/De Vee-
markt en Etikon volgen op twee punten.
Topteam Berkelland beschikt over 23

punten. Zaterdag 16 april is de voor-
laatste speelronde. In De Hazelaar te
Rosmalen is Etikon gastheer van Topte-
am Berkelland. In Ottersum bindt 't Ot-
tertje de strijd aan met A1 Biljarts/De
Veemarkt. Indien dan nog geen beslis-
sing over de titel gevallen, zal slotdag
zaterdag 21 mei uitsluitsel brengen. De
wedstrijden tussen 't Ottertje tegen Eti-
kon en A1 Biljarts/De Veemarkt – Top-
team Berkelland staan dan op het pro-
gramma. Alle duels betreffen dubbele
ontmoetingen tussen de teams en aan-
vang telkens 11.00 uur.

Marek Faus van Topteam Berkelland. 
Foto: Paul Brekelmans

Eredivisie topteam degradatiepoule

Drietallen houden elkaar in evenwicht
Zes teams strijden om drie degradatie-
plaatsen te voorkomen. Op 27 februari
eindigde ’s Lands Welvaren/Reedijk –
Benelux Biljarts/Snellen Horeca Service
in 4-2 en 2-4. In Kwadendamme ging
Gert-Jan Veldhuizen in het 47/2 twee-
maal onderuit tegen Guido Kauffeld.
Ian van Krieken zette Demi Pattiruhu in
het 71/2 beide keren opzij. Francis For-
ton en Wiel van Gemert verdeelden bij
het bandstoten de buit. Dibo/The City –
Horna/De Vries Juwelier 4-2 en 2-4. Re-

né Luijsterburg bleek kansloos tegen
Sam van Etten die in totaal zeven beur-
ten gebruikte voor vierhonderd caram-
boles. Dennis Timmers en Germ Bot ble-
ven in balans. Dave Christiani kwam
niet in de problemen tegen George Ken-
ter. De duels tussen Egbersbeek.nl/
Biljartcentrum Arnhem en BIOS/Blitz
Optiek werden uitgesteld naar 9 april.
Ook op 26 maart, 2 april en 16 april
wordt er gestreden om de degradatie te
verhinderen.  

Biljarters Etikon naar Praag

Foto: Henry Thijssen

Voor de zevende keer op rij, hebben de biljarters van het Topteam Etikon,
zich geplaatst voor de eindstrijd om het Europees kampioenschap Classic
teams. De ploeg uit Rosmalen rekende in eigen huis af met Soissons en
Oissel, beide uit Frankrijk en het Duitse team ABC Merlinde.
Het was op zaterdagmorgen al aardig
druk bij Sportfoyer de Hazelaar in Ros-
malen, waar vier biljartteams moesten
spelen om een ticket voor de eindstrijd
E.K. Classic teams in Praag. Omdat de
regels voorschrijven dat twee  teams uit
hetzelfde land eerst tegen elkaar moe-
ten spelen, stonden eerst Oissel en Sois-
sons tegenover elkaar. Soissons won vrij
eenvoudig met 6-0, waarbij de neder-
laag van Alain Remond opviel tegen
Arnim Kahofer. Oud-wereld kampioen
Remond moest het onderspit delven in
13 beurten, 120-91. 
Na deze wedstrijd speelde Etikon tegen
ABC Merlinde, die o.a. Markus Domer
en Christian Pother in hun team hebben.
Etikon liet er geen gras over groeien en
won met 6-0 van de Duitsers. In de laat-
ste wedstrijd van deze zaterdag, moest
weer Etikon aan de tafel tegen Sois-
sons, die ook hun eerste wedstrijd met
6-0 hadden gewonnen. Opnieuw was
Etikon veel te sterk. Met een geweldig
excellerende Henri Tilleman aan de ba-
sis, werd ook Soissons met 5-1 versla-
gen. De enige remise kwam op naam
van Patrick Niessen, die tot zijn schrik
zag dat Pierre Somagne in de gelijkma-
kende beurt langszij kwam met een se-
rie van 191!
Op zondag was het eerst de beurt aan
de teams Oissel en Merlinde. Ook hier
was ABC Merlinde een maatje te klein
voor de Fransen uit Oissel. De Fransen
wonnen met 4-2, waarbij Christian Po-
ther, voor de enige winstpartij van de
Duitsers zorgde. In de voorlaatste wed-

strijd kwam opnieuw ABC Merlinde in
de arena. Ditmaal was Soissons de
tegenstander. Ook hier was Soissons
een maatje te groot voor onze ooster-
buren. Zij wonnen met 4-2.
In de laatste wedstrijd moest Etikon het
opnemen tegen Oissel. De Franse
ploeg, die al uitgeschakeld was voor
een finaleplaats, bood flink tegenstand
en gaf zich niet zomaar gewonnen. Je-
an Paul de Bruijn was de enige speler
die de partij won. Hij versloeg Arnim
Kahofer en bracht Etikon aan de lei-
ding. Patrick Niessen die een zeer ster-
ke indruk achterliet speelde remise te-
gen Johann Petit. Patrick Niessen kwam
in alle drie kader wedstrijden tot een
fantastisch algemeen gemiddelde van
54.55. Voor Henri Tilleman was de laat-
ste wedstrijd een lijdensweg. Had hij tot
dan toe maar 4 beurten nodig voor
500 caramboles (alg. gemiddelde.
125.00), ditmaal zag hij zijn tegen-
stander in 17  beurten finishen. Toen hij
in de gelijkmakende beurt remise af-
dwong, was zijn laatste daad een die-
pe zucht. Door al deze resultaten plaat-
ste Etikon zich voor de finale op 23
april a.s. in Praag.

De poule indelingen in 
Praag zijn: 
Group A: VITKOV PRAGUE (CZ)

RONCHIN (FR )
ANDERNOS (FR)

Group B: ETIKON (NL)
CHARTRES (FR)
BOCHUM (DE)

Kader poule 5

BVM Apollo/Etikon 
met twee spelers van vier beurten
Kaderteam Almere '83 – Carambole/
Kofferweb 7-1. René van Aerle bleef
met honderddertig uit acht als enige on-
der de tien beurten. Carambole/Koffer-
web – Biljartcentrum Arnhem 2-6. In
Beesd was Piet Adelaar na zeven po-
gingen aan zijn totaal van honderd-
zestig. Bezoeker Martijn Egbers finishte
na negen omlopen en ook honderd-

zestig punten. BVM Apollo/Etikon – Ca-
rambole/Kofferweb 8-0. Liefst twee du-
els van slechts vier beurten. Jacques de
Beurs (160) en Dennis Heffty (180) ston-
den toen al aan de eindstreep. De lijst-
aanvoerder heeft na negentien wedstrij-
den negentig punten. Naaste achtervol-
ger De Poedel staat maar twee punten
achter en speelde één wedstrijd minder.  
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