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Eerste divisie driebanden

Burgmans Biljarts kampioen
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natuurlijk bij ... Champion Biljarts

“Alles voor de biljarter”
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maandag 9.30 - 12u   13 - 18u
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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

Vlnr boven: Johan Roijers, Ad Burgmans en Bert van Manen. Onder vlnr: Marco
Janssen en Rik van Beers. Foto: Jan Rosmulder. Fotobewerking: Raymond Schothuis

GRATIS
MEENEMEN

In poule twee van de eerste divisie driebanden behaalde Burgmans Biljarts
voortijdig de titel binnen en daarmee promotie naar de eredivisie. In speel-
ronde 20 bracht een 0-8 zege bij Hotel Stadt Lobberich/BCT de beslissing.
Het was al de tiende maximale winst van deze competitie. 
Met nog twee wedstrijden op het pro-
gramma won de ploeg uit Bergeijk ze-
ventien keer. Er waren tot en met ronde
twintig twee remises en alleen Man op
Maat/'t Caves wist in Wintelre de kam-
pioen te verschalken. Het teammoyenne
van 1.095 na twintig ontmoetingen
spreekt boekdelen. Marco Janssen
1.197, Rik van Beers 1.169 en Johan

Roijers 0.903 speelden alle twintig du-
els. Kopman Janssen verloor tweemaal
en speelde één keer gelijk. Vierde man
Bert van Manen kwam zestien keer in ac-
tie en ging alleen tegen Charles Mekes
onderuit. Van Manen werd drie keer ver-
vangen door Ronny Lindemann 1.534
en ook Menno de Vries deed een duit in
het zakje.
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Vormgeving:

NK libre klein topklasse jeugd 

Hans Snellen slaat in vroeg stadium toe

Vlnr: Daan Glissenaar, Hans Snellen, Jeffrey van Heesch en Daisy Werdekker

Hans Snellen maakte tijdens het NK
libre topklasse jeugd al in de beginfase
duidelijk waarvoor hij naar Warmen-
huizen was gekomen. In zijn eerste tref-
fen met Daisy Werdekker kwam het ta-
lent uit Rijsbergen in twaalf omlopen tot
een 250-141 overwinning. Met een ge-
middelde van 83.33 (serie 232) maak-
te hij in drie beurten een einde aan de
confrontatie met Jeffrey van Heesch en
plaatste zich hiermee in een riante posi-
tie. Naaste concurrent Daan Glissenaar
werd vervolgens door hem terug gewe-
zen en kwam op twee punten achter-
stand. Voor de tweede keer moesten
Werdekker en Van Heesch ervaren dat
Snellen de sterkste was. De biljarter van
JBV Amorti kon zich hiermee al vroegtij-
dig kampioen van Nederland noemen.
De kloof die hij geslagen met runner up
Glissenaar was zo groot, dat deze in
de slotpartij aan een 250-0 overwin-
ning in één poging niet voldoende zou

hebben om Snellen van de troon te sto-
ten. De 250-153 (16) winst die Glisse-
naar in de slotronde op Snellen behaal-
de had dan ook geen invloed op de
eindrangschikking.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Hans Snellen JBV Amorti 10 25.05 232
2. Daan Glissenaar ABC ’t Töpke 10 14.65 151
3. Jeffrey van Heesch ABC ’t Töpke 2 13.95 78
4. Daisy Werdekker ’t Centrum 2 10.79 87

Murat Gercek nationaal rolstoel
kampioen driebanden bij De Ram
Murat Gercek is bij
café De Ram in Roo-
sendaal Nederlands
kampioen drieban-
den vanuit de rol-
stoel geworden. Om-
dat van de aanvan-
kelijk twaalf deelne-
mers er één was af-
gemeld, werd ge-
start met een poule
van zes en een poule
van vijf. Het aantal
te behalen carambo-
les was afhankelijk
van het gemiddelde.
Na de eerste speel-
dag was er wegens ziekte weer een af-
melding. Later bleek ook dat deze spe-
ler in het ziekenhuis was opgenomen. 
Giel Menheere werd winnaar in poule
1, terwijl Murat Gercek in poule 2 de
eerste plaats claimde. In de finalepartij
profileerde Gercek zich tegen Menhee-
re met 19-10 in zeventien beurten als
beste en mag zich kampioen van
Nederland noemen. Jordan Matthijssen
won van Jan Verspille in de strijd om de
derde en vierde plaats.

Eindstand
Naam Woonplaats Moy
Murat Gercek Ottersum 0.480
Giel Menheere Cilijnsplaat 0.548
Jordan Matthijssen Sint Willebrord 0.551
Jan Verspille Breda 0.666
Rudy Rousseau Terneuzen 0.431
Jan Zagers Wernhout 0.317
Joost Polak Roosendaal 0.300
Joop Beerens Roosendaal 0.246
Henk Ras Breda 0.475
Jean Mailleur Broek 0.367

Vlnr: Giel Menheere, Murat Gercek en Jordan Matthijssen

Libre klein dames 2e klasse gewest ZN

Chantal Arntz en 
Carien Schuurmans naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Chantal Arntz 't Kempke 10 2.06 21
2. Carien Schuurmans 't Klötske 10 1.03 7
3. Danielle de Vos Dobbertje 8 1.56 12
4. Nellie Kampert Combi '95 8 1.10 10
5. Helena Odekerken Los Band 6 1.21 12
6. Trudie van Engelen BSV 6 1.32 9
7. Yvonne Coumans De Jordaan 4 1.09 10
8. Corrie Goossens Dobbertje 4 0.70 5

2e klasse bandstoten van 20 tot en met 22 mei

Nationale finale in Oegstgeest
Biljartcentrum Oegstgeest aan De Vos-
cuyl 38a te Oegstgeest is van 20 tot en
met 22 mei het strijdtoneel van het NK
bandstoten tweede klasse. Biljartvereni-
ging BCO is daar verantwoordelijk
voor de organisatie. 
Amsterdammer Surin Doekhie staat met
een gemiddelde van 4.26 bovenaan de
deelnemerslijst. Op deze lijst komen we
ook de naam tegen van Willie Siemens
uit Midwolda. Wim Pelders vertegen-
woordigt De Distel Biljarts. Henk
Schamp van biljartvereniging KOT uit
Ravenstein sluit de rij. De partijen met
een lengte van 75 caramboles begin-

nen op vrijdag 20 mei om 19.00 uur.
Zaterdag start men om 11.00 uur en
zondag om 12.00 uur. Er wordt op vier
biljarts gespeeld.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Surin Doekhie Push And Win 4.26
2. John Titselaar De Oase 3.92
3. Willie Siemens Midwolda ’79 3.73
4. Johnny van Engelen BV Brockie 3.44
5. Wim Pelders De Distel Biljarts 3.36
6. Rob Overdijk Velsen 3.20
7. Dick de Jong WBD 3.07
8. Henk Schamp KOT 2.66

Van 27 tot en met 29 mei bij 
De Eekhoorn in Oosterhout

Grand Diva toernooi 
viert eerste lustrum
Dit jaar wordt voor de vijfde keer het
Grand Diva toernooi gehouden. Van
27 tot en met 29 mei staat camping De
Eekhoorn aan de Seterseweg 4 in
Oosterhout volledig in het teken van het
damesbiljarten. “Het idee is vijf jaar ge-
leden geboren tijdens een NK libre in
Gouda. Ik wilde zelf gaan driebanden,
maar dat zou betekenen, dat ik de ove-
rige dames niet veel meer zou tegen ko-
men bij wedstrijden. Met een aantal
van de huidige deelneemsters hebben
we toen besloten een eigen jaarlijks
toernooi op te zetten. De eerste editie
werd bij De Wellse Vaert in Welberg
gespeeld. We zijn begonnen met libre,
bandstoten en driebanden. Na drie
jaar bleek dat toch wel een zware op-
gave en daarom hebben we sinds vorig
jaar besloten om het bandstoten te
schrappen. Voorheen is het driebanden
op de kleine tafel gespeeld, maar nu
voor het eerste lustrum maken we bij De
Eekhoorn dankbaar gebruik van de
matchtafels” weet Joke Breur, één van
de initiatiefneemsters te vertellen. De
acht dames spelen volgens het AVE
systeem allemaal tegen elkaar, zowel in
het libre als het driebanden. Het deel-
nemersveld bestaat uit de grondleggers:
Monique van Exter, Christel Willemse,
Harmie Evenhuis, Francine van Yperen,
Marieke Mulders en Joke Breur. Verder
spelen mee: Mirjam Emmens en Janne-
ke Horneman. Gerrie Geelen is reserve.
Op vrijdag 27 mei beginnen de dames
om 15.00 uur, terwijl op zaterdag om
11.00 en zondag om 10.30 uur het
startschot klinkt. 

Eredivisie topteam degradatiepoule

Dibo/The City doet goede zaken

Dibo/The City – Benelux Biljarts/Snel-
len Horeca Service 6-0 en 6-0. In De-
venter kwam de thuisploeg opvallend
sterk voor de dag. Arnd Riedel verza-
melde in het 47/2 tegen Guido Kauf-
feld de tweehonderd caramboles na ze-
ven en negen beurten. Dennis Timmers
liet Demi Pattiruhu kansloos in het 71/2

na moyennes van
50.00 en 37.50.
Door het ontbreken
van Dave Christiani
nam René Luijster-
burg het bandstoten
voor zijn rekening.
Met gemiddeldes
van 16.67, serie
van 77 daarbij, en
14.29 versloeg hij
op knappe wijze de
gevreesde Wiel van
Gemert. Egbersbeek
.nl/Biljart- centrum
Arnhem – ’s Lands
Welvaren/ Reedijk
2-4 en 2-4. Slechts
één partij onder de
tien beurten en wel
Robby Sonck tegen
Gert-Jan Veldhuizen:
200-47 (9). Peter de
Bree en Ludo Kools
wonnen beide duels.
BIOS/ Blitz Optiek –
Horna / De Vries
Juwelier 4-2 en 4-2.
Sam van Etten vestig-
de de aandacht op

zich met tweehonderd treffers na twee en
drie pogingen. Dick Jaspers behaalde in
zijn beste partij bandstoten 25.00 moy-
enne. Egbersbeek.nl/ Biljartcentrum Arn-
hem – BIOS/Blitz Optiek 2-4 en 4-2. In
de openingswedstrijd eindigden liefst
twee ontmoetingen in remise.

Op de voorlaatste speeldag vielen de eerste beslissin-
gen. Klassenbehoud was er voor Benelux Biljarts/
Snellen Horeca Service en BIOS/Blitz Optiek. Dibo/
The City verwijderde zich met twee zeges van de de-
gradatiestreep. Aangezien er drie teams een stapje
terug moeten doen, viel het doek voor Horna/De Vries
Juwelier. De slotronde wordt over twee zaterdagen
verdeeld, namelijk Horna/De Vries Juwelier tegen
Egbersbeek.nl/Biljartcentrum Arnhem op 14 mei en de
overige ploegen op 21 mei. 

René Luijsterburg sterk in het bandstoten. Foto: Henry Thijssen

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:j.rosmulder@chello.nl
mailto:twgrafisch@gmail.com


De Biljart Ballen, 20e jaargang, mei 2016 pagina 3

Driebanden groot 2e klasse

Volle buit Gert Swinkels op NK 
in 't Vossenhol te Daarlerveen

Boven vlnr: Jan Zijlstra, Gert Swinkels, Chris Wensveen en Jack Buijk. Onder vlnr:
Jan Gieskens, René Berg, Peter Timmer en Beer de Jong. Foto: Jan Rosmulder

Na vier sessies was er al een duidelijke
afscheiding. Gert Swinkels 8 punten,
Jack Buijk zeven en Chris Wensveen sa-
men met René Berg op zes punten. In
ronde vijf verloor Buijk van Wensveen
en groeide de marge na de zege van
koploper Swinkels op Berg al tot mini-
maal twee punten. Op zondag viel de
beslissing reeds vroeg in het gezellige
Vossenhol te Daarlerveen. Gert Swin-
kels had geen moeite met Jack Buijk ge-
zien de 25-15 uitslag na slechts 27
beurten en belandde daarmee op
twaalf punten. Zijn algemeen moyenne
van 0.746 was met een marge van
twee punten ook nog eens veel beter
dan de 0.619 van Chris Wensveen. In
de slotronde liet Swinkels er tegen

Wensveen dan ook geen twijfel over be-
staan: 25-19 (39). Namens De Haze-
laar uit Rosmalen had kampioen Swin-
kels via 0.729 het veruit beste alge-
meen moyenne. Middels 25 uit 21
zorgde hij via 1.190 eveneens voor de
kortste partij. De eer voor de hoogste
serie van zes mocht hij delen met Jack
Buijk, Jan Zijlstra en Beer de Jong. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Gert Swinkels De Hazelaar 14 0.729 6
2. Chris Wensveen Delft 10 0.600 4
3. René Berg Midwolda '79 8 0.541 5
4. Jack Buijk De Kruisstraat 7 0.592 6
5. Jan Zijlstra Steenwijk 7 0.525 6
6. Beer de Jong Jorissen 2000 6 0.467 6
7. Jan Gieskens Hazefelder 4 0.453 4
8. Peter Timmer Carambole 0 0.481 4

Driebanden groot 1e klasse 

Wilco Meusen ongeslagen 
Nederlands kampioen in Apeldoorn

Vlnr: John Schollink, Ludo Kools, Wilco Meusen, Piet Blankers, Rudy Gerritsen,
Mark el Ashkar, Klaas Kuindersma en Rob Mans. Foto: Chris Busser

In het Apeldoorns Biljartcentrum kwam
Wilco Meusen gemakkelijk door de eer-
ste twee ronden. In de derde sessie
bleef de Limburger tegen Mark el Ash-
kar na 35 beurten op een remise steken
gezien de 35-35 uitslag. Aansluitend
werden Ludo Kools en Rob Mans opzij
gezet. Het gevolg was dat koploper
Wilco Meusen zaterdagavond negen
punten achter zijn naam had. Rudy Ger-
ritsen met acht en Mark el Ashkar met
zeven punten bleven in het spoor. Op
zondagmorgen trok Ludo Kools tegen
Klaas Kuindersma de aandacht in het
eerste gedeelte van de voorlaatste ron-
de. De speler van vereniging Kwaden-
damme stond na vijf beurten al op
zestien caramboles. Na slechts één nul
ging Kools gestaag door en dat resul-
teerde in 35-5 cijfers na slechts dertien
pogingen. Een zeer fraai moyenne van
2.692 was de beloning. In het tweede

gedeelte won Meusen met 35-34 (46)
met de hakken over de sloot van John
Schollink. Gerritsen bleek veel te sterk
voor Piet Blankers. In de zevende ronde
won John Schollink het duel om plaats
drie tegen El Ashkar. Het titelgevecht
werd een prooi voor Wilco Meusen die
Rudy Gerritsen via 35-27 (33) de baas
bleef. De kampioen zorgde eerder al
met elf treffers voor de hoogste serie. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wilco Meusen KOT ’50 13 0.945 11
2. Rudy Gerritsen Rembrandt 10 0.954 9
3. John Schollink BCA 8 0.955 9
4. Rob Mans BC Tegelen 8 0.786 6
5. Mark el Ashkar NHD 7 0.823 9 
6. Ludo Kools Kwadendamme 6 0.848 8
7. Piet Blankers 't Caves 4 0.696 8
8. Klaas Kuindersma De Friesche Club 0 0.568 5

www.debiljartballen.nl

Voormalig werknemer Derks Optiek & Hoortechniek

Een Sprankje Hoop! 
Je zal het maar hebben, multiple
sclerose fase SPMS (secundaire pro-
gressief) op je 29e en uitbehandeld
zijn in Nederland. Tja zult u zeggen.
Daar zijn er meer van …
Correct daar zijn er meer van. In
Nederland pakweg zo’n 16.000
mensen. Maar wat betekent MS
hebben sinds 2006 nou concreet
voor mij, Jesper Broens uit Bergha-
ren 29 jaar, afgestudeerd opticien,
werkzaam geweest bij Derks Optiek
& Hoortechniek. Ik bedoel multiple
sclerose is een ziekte die bij iedereen
anders verloopt. Daarom wordt ook
vaak gezegd dat iedereen zijn eigen
MS heeft. Omdat de ziekte bij ieder-
een anders verloopt, betekent het le-
ven met MS een grote mate van on-
zekerheid over je gezondheid. Pie-
ken en dalen doen zich in mijn leven
met MS voor. Met tussenpozen van jaren, maar ook van maanden en
dagen. Die onvoorspelbaarheid heeft invloed op mijn dagelijks leven,
maar ook op mijn toekomstplannen.

Ik ben altijd een fanatieke sporter geweest en stond graag als skileraar bij Ski-
centrum Wijchense Berg op de ski’s maar in 2006 kwam daar dus abrupt een
einde aan. Door MS kan ik steeds moeilijker lopen en mezelf bewegen. Op dit
moment kan ik als ik een goede dag heb ongeveer 15 meter lopen met hulp-
middelen. Voor langere afstanden of voor dagen waarbij het slechter gaat ben ik
afhankelijk van mijn rolstoel. Ondanks de medicijnen en behandelingen hier in
Nederland, is mijn gezondheid en vooral mijn mobiliteit ver achteruit gegaan.
Helaas ben ik nu op een punt beland dat er geen behandelingen en er geen re-
guliere medicijnen meer in Nederland zijn die mij kunnen helpen. Ik ben niet bij
de pakken neer gaan zitten, maar ben verder gaan kijken naar andere mogelijk-
heden in het buitenland. Ik kan en wil me er nog niet bij neerleggen, de hoop op-
geven, dat ik nooit meer beter word. Door dat sprankje hoop kwam ik erachter
dat in verschillende landen (ongeveer 70 ziekenhuizen wereldwijd) MS behan-
deld wordt door middel van een stamceltransplantatie. In Nederland dus nog
niet. Zweden en Rusland zijn de 2 landen waar voor mij die mogelijkheid wel
aanwezig is. De officiële naam van deze behandeling is HSCT (Non- myeloab-
lative Autologe hematopoëtische stamceltransplantatie). Door middel van onder
andere een chemotherapie en antilichamen wordt het immuunsysteem opnieuw
gestart. Hierbij worden stamcellen uit het bloed gehaald en na de chemokuur
weer teruggegeven via een infuus. Deze stamcellen zijn zo nieuw dat ze nog niet
de ‘fout’ hebben die ervoor zorgt dat de MS aangewakkerd wordt en ontste-
kingscellen zullen dan niet langer de hersenen aanvallen. Waardoor de MS ge-
stopt kan worden, vertraagd kan worden of zelf de symptomen kan verbeteren.
Resultaten na 4 jaar studie geven ook aan dat 80% van de patiënten geen actie-
ve MS meer heeft na de behandeling. Toen ik dat wist heb ik er alles aan gedaan
om een stamceltransplantatie te krijgen in Zweden of in Rusland. Dit is me gelukt.
Ik kan in juli 2016 behandeld worden in Rusland. Wat een kans! 

Nog € 60.000.- nodig
Doordat deze behandeling dus niet in Nederland plaats vindt en de behandeling
zich nog in een onderzoeksfase bevindt, vergoedt de zorgverzekering niets.
Naast ons eigen geld hebben we voor de behandeling nog € 60.000.- nodig.
Om dit geld bij elkaar te krijgen ben ik een crowdfundingactie gestart via
http://www.dreamordonate.nl/5422-een-sprankje-hoop (minimale inleg € 5,00).
Mocht de actie meer geld opleveren dan ik nodig heb, dan schenk ik het reste-
rende geld aan het Nationaal MS Fonds. 

Ga jij een wereld van verschil maken?
Als ex werkgever van Jesper doe ik, Patrick Derks, een oproep aan alle inwoners
van Druten (18.400), Bergharen (1.850), West Maas en Waal (18.708) en Wij-
chen (ruim 40.000). Kom langs bij Derks Optiek & Hoortechniek aan de Markt
1d in Druten en doe € 1,00 in de pot voor Jesper. Als alle inwoners dit doen dan
zetten we daarmee een sprankje hoop om in de Kans van zijn leven! Laten we sa-
men de € 60.000.- die hij nodig heeft voor een behandeling in juli van dit jaar in
Rusland bij elkaar brengen. Dank voor uw gift. 

Jesper Broens

A-klasse gewest ZN 7 mei

Gewestelijke voorronde bij Caves in Wintelre
Op zaterdag 7 mei vindt bij Golf &
Recreatiepark 't Caves aan Veneind 5
te Wintelre een gewestelijke voorronde
ZN plaats in de A-klasse, dus drieban-
den groot. De aanvang is 10.00 uur en
drie teams komen in actie. Het betreft
’t Pleintje uit district West-Brabant, Con-
cordia van district Maastricht en  De
Mixx namens Kempenland. Plaats één
en twee leveren afvaardiging op naar
de gewestelijke finale op 29 mei in
district Midden-Brabant. 

't Pleintje Gem Car
1. John van de Broek 0.484 25
2. Peter Kanters 0.352 21
3. John Stroop 0.330 19
4. Ad de Ridder 0.312 19
Concordia
1. Ludy Keuten 0.632 31
2. Jacques Teleng 0.479 25
3. Jacky Geerlings 0.456 25
4. Jack Thomissen 0.248 16
De Mixx
1. Peter van der Heijden 0.727 35
2. Benny Smits 0.627 31
3. Piet Smits 0.656 33
4. Jan Peters 0.459 25
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Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 1 juni

NK tweede klasse kader 38/2 in Bergen op Zoom

Rob Kok ongenaakbaar bij De Ponderosa

Bandstoten groot eerste klasse

Roij van Raaij de beste 
tijdens rollercoaster NK in Wijchen 
Het bleek in Zaal
Verploegen een
ware rollercoas-
territ. Tot op het
laatste moment
was onbekend wie
de kampioen zou
worden. Nu is dat
natuurlijk de idea-
le finale, maar als
nagenoeg iedere
ronde een andere
lijstaanvoerder
kent en de ranking
continue door el-
kaar gehusseld
wordt, dan is de vergelijking met een rit in de achtbaan niet vergezocht.
De eerste partij van Roij van Raaij was
meteen zijn kortste duel, alsook die van
het toernooi. Tegen Sander van Haaren
werd het 100-22 na slechts zeven beur-
ten en dus moyenne 14.28. Uiteindelijk
belandde hij in de laatste partij met ti-
telkansen bij winst, maar was toen wel
afhankelijk van resultaat Hans Klok.
Klok ging de slotronde in met de beste
kaarten na tien punten en daarmee
twee punten voor op nummers twee en
drie, respectievelijk Roij van Raaij en
Dennis Timmers. Alleen het gemiddelde
van Klok was extreem laag: 3.78. Tim-
mers deed wat hij moest doen en dat
was winnen. Met een eindmoyenne van
5.75 ging hij dus visueel over Hans
Klok heen. Vervolgens begon voor hem
het wachten en hopen. Zouden Van
Raaij en Klok allebei verliezen?. Hans
Klok had de pijp leeg en Marco Kivits
won en verzekerde zich van de vierde
plaats. Ook bij Roij van Raaij leverde
het beurten op, maar soms ook echt
bandspel. Leo Koomen was de scherp-
rechter, maar haalde de trekker niet
over: 100-94 (18). Voor Van Raaij wel
een nationale titel maar helaas zat een
promotie er niet in. Micha van Bochem
realiseerde namens 't Ottertje dankzij
55 treffers de hoogste serie. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Roij van Raaij KBC 1911 10 6.16 50
2. Dennis Timmers De Hazelaar 10 5.75 40
3. Hans Klok Ellenkamp 10 3.76 26
4. Marco Kivits BBG 8 4.90 39
5. Micha van Bochem 't Ottertje 6 4.56 55
6. George Kenter Horna 6 4.37 28

Alleen Jean-Paul Rens kon Rob Kok een
keer tot de orde roepen tijdens de na-
tionale finale tweede klasse kader
38/2. Kok, die tot dan al zijn partijen
had gewonnen, moest in ronde vijf de
Bergen op Zoomse kastelein naast zich
dulden. Zijn koppositie kwam hiermee
niet in gevaar, want de nummer twee
Sjeng Burhenne van BC Tegelen liep te-
gen een nederlaag aan en Manneke
Noya, die al eerder een partij had ver-
loren, volgde op de derde plaats. Een
ronde later moest Kok aantreden tegen
zijn naaste belager Burhenne en won
overtuigend met 175-60 uit zes. Man-
neke Noya struikelde over Emil Massen.
Hierdoor was een niet meer te over-
bruggen kloof van drie punten geslagen
en kon Rob Kok vroegtijdig als nieuwe
Nederlands kampioen de felicitaties in
ontvangst nemen. In de laatste ronde

werd een hevige strijd gestreden om de
overige podiumplaatsen. Het zilver was
uiteindelijk voor Emil Massen. Anton
Slof, die zijn laatste partijen zeer sterk
speelde, wist beslag te leggen op het
brons. De ervaren vereniging SVW
mag weer terug kijken op een fan-
tastisch georganiseerd en geslaagd eve-
nement met veel publieke belangstel-
ling. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rob Kok BC Schagen 13 18.01 90
2. Emil Massen Kronenhuis 8 11.45 75
3. Anton Slof Harago 8 10.90 84
4. Sjeng Burhenne BC Tegelen 8 10.83 100
5. Manneke Noya BC Gorredijk 8 9.69  95
6. Jean Paul Rens SVW 5 13.91 68
7. Theo v.d. Ven De Oase 3 12.69 109
8. Wubbo Haaijer Asser BC ‘08 3 11.84 75

NK dames libre in Woubrugge

Vlnr: Hans Klok (3). Roij van Raaij (1) en Dennis Timmers (2)
Foto: Zaal Verploegen 

Eredivisie topteam kampioenspoule

Beslissing in thriller valt 21 mei 
bij 't Ottertje of De Veemarkt
In de voorlaatste speelronde deed Etikon de beste zaken met twee zeges
op Topteam Berkelland. 't Ottertje en A1 Biljarts/De Veemarkt deelden de
buit. Door deze resultaten hebben 't Ottertje en Etikon beide 34 punten. A1
Biljarts/De Veemarkt beschikt over 32 punten. Op slotdag 21 mei ontvangt
koploper 't Ottertje concurrent Etikon. Het team dat in biljartcentrum
Ottersum in de twee wedstrijden minimaal drie punten behaalt, is zeker
van de titel. A1 Biljarts/De Veemarkt krijgt in Doetinchem bezoek van het
uitgeschakelde Berkelland. De thuisploeg is dus afhankelijk van de resul-
taten in Ottersum maar beschikt bij een gelijke eindstand wel over de
meeste partijpunten. 

Etikon – Topteam Berkelland 6-0 en 4-2.
Patrick Niessen won in de eerste wed-
strijd met 200-197 nipt van Roij van
Raaij. Ferry Jong begon in het 71/2
met een serie van 102 en versloeg
Marek Faus na drie pogingen ruim.
Jean-Paul de Bruijn was met een moyen-
ne van 20.00 bij het bandstoten een
maatje te groot voor invaller Brian ter
Braak. In het tweede duel redde Faus
de eer voor de bezoekers via 44-150
(3) winst op Jong. Niessen had maar
één beurt nodig voor de tweehonderd
caramboles 47/2. De Bruijn kwam we-

derom niet in de problemen. 't Ottertje –
A1 Biljarts/De Veemarkt 4-2 en 1-5. Bij
het eerste treffen bleken Micha van
Bochem en Martien van der Spoel te
sterk voor respectievelijk Michel van Silf-
hout en Raymund Swertz. Jos Bongers
speelde een opvallende partij bandsto-
ten tegen Frédéric Caudron: 4-100 (6).
In de tweede sessie deelde Van Bochem
met Van Silfhout. Van der Spoel kwam
er niet aan tegen Swertz: 24-150 (5).
Bongers en Caudron maakten er na
liefst zestien beurten een bijzondere ont-
moeting van getuige de 16-100 uitslag.  

Biljartvereniging Jacobswoude organi-
seert van vrijdag 29 april tot en met
zondag 1 mei het NK libre klein dames
met interval. Helga Hoekstra van de or-
ganiserende vereniging voert de deel-
nemerslijst aan. De dames beginnen op
vrijdagavond om 19.00 uur. Zaterdag
en zondag wordt om 12.00 uur begon-
nen. De plaats van handelen is Bate-
weg 78a in Woubrugge.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy TMC
1. Helga Hoekstra Jacobswouda 1.78 56
2. Chantal Arntz ’t Kempke 1.77 56
3. Daniëlle Tielrooy BOK 1.38 44
4. Riek Sloot Van Otten 1.33 44
5. Joke van Alebeek De Hazelaar 1.16 38
6. Ingrid van ’t Hof De Vijfsprong 1.05 35 
7. Carien Schuurmans ’t Klötske 0.96 33
8. Conny van Mild Merwehof 0.95 33

7. Leo Koomen Entree 4 4.55 43
8. Sander van Haaren BOK 2 2.87 23

Europacup voor topteams

Vitkov Praag prolongeert titel 
op eigen bodem
Na het succes van vorig jaar wist Vitkov
Praag voor de tweede keer de Europa-
cup voor topteams in de wacht te sle-
pen. Deze keer kon de overwinning op
eigen bodem worden gevierd. Het Fran-
se Chartres was de terechte medefinalist
na de overwinning in de halve finale op
Ronchin. Vitkov Praag bereikte de finale
door het Nederlandse Etikon te ver-
slaan. Alleen Jean-Paul de Bruijn wist de
vaderlandse eer hoog te houden en

won het bandstoten tegen Wolfgang
Zenkner met 120-93 uit 7. In de finale
liet Zenkner het weer afweten. De eer
komt dan ook volledig toe aan Eddy
Leppens en Marek Faus, die in het ka-
der 47/2 en 71/2 hun sporen verdien-
den. Met een gemiddelde van 14.56
(over 3 wedstrijden) profileerde Jean-
Paul de Bruijn zich als beste bandstoter,
terwijl Henri Tilleman in het 47/2 met
45.41 naar voren kwam.

Derde divisie driebanden poule 7

BCG IJssalon Fratello doet stapje terug
Thekes Herpen 8 – Moira 2-6. Kopman
Adrie Bosmans behaalde gemiddelde
1.029 na 35 uit 34. Van den Berg Bil-
jarts – Struijk Metaal Recycling 2-6. Bij
de gasten liet Eddy van Bovenkamp
1.060 noteren. Moira – BC Goirle 2-6.
Eddy Verhoeven redde mede dankzij
serie van negen de eer. DAB – Van den
Berg Biljarts 2-6. Jan Peters verloor on-
danks reeks van zeven. De Hazelaar 4
– Thekes Herpen 8 7-1. Nederlands
kampioen Gert Swinkels kwam tot
0.921. Na 21 speelronden was er met
Brouwer Project Design Maarssen geen

twijfel over de kampioen. Spannender
was het onderaan. Van den Berg Bil-
jarts was toen hekkensluiter met 14 uit
21 en 68 partijpunten. BCG IJssalon
Fratello had op dat moment eveneens
veertien punten maar was met 22 duels
en 70 partijpunten klaar. Nummer tien
Thekes Herpen 8 stond dankzij 15 uit
21 op een plek die handhaving bete-
kende. Op maandag 25 april ontving
Thekes Herpen 8 hekkensluiter Van den
Berg Biljarts en de eindstand werd 4-4.
Dat hield in dat BCG IJssalon Fratello
degradeert naar de vierde divisie. 
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25e Open Geldrop driebanden

Lars van de Mortel en Alex van 
Deursen succesvol in De Mixx

Op eerste Paasdag vielen traditioneel de beslissingen in het Open Geldrop
driebandenkampioenschap. Editie 25 beleefde toen de slotdag van beide
poules in café-biljartcentrum De Mixx te Geldrop. De organisatie verdien-
de weer een pluim en Lars van de Mortel en Alex van Deursen bleken de
winnaars. 

Poule A
De kwartfinales betekenden einde toer-
nooi voor Louis van den Broeke, Benny
Smits, Hans Terhorst en Wilfried God
schalk. In de halve eindstrijd zette Ad
Dijstelbloem opponent René Bakermans
met 19-11 na 22 beurten opzij. Op het
andere biljart won Lars van de Mortel
van Wim Gosen. In het beslissende du-
el had Van de Mortel 25 caramboles
voor de boeg en Dijstelbloem 30. Na
dertig beurten was de tussenstand 12-
17 en dus had Ad Dijstelbloem zijn
marge van vijf treffers overbrugd. Met
21-26 hadden beide spelers nog vier
caramboles te gaan. Lars van de Mortel
verzamelde zijn onbrekende punten ter-
wijl Ad Dijstelbloem nog slechts twee
keer scoorde. In de drie categorieën
van de A-klasse gingen de hoogste se-
ries naar Henk Vorstermans en Hans Ter-
horst (5), Piet Daniëls (8) en Peter van
der Heijden (8). De kortste partij was

voor respectievelijk Vorstermans en Ter-
horst (15 brtn), Lars van de Mortel (13)
en Ad Dijstelbloem (13).    

Poule B
De laatste acht betekende uitschakeling
voor Peter Veth, Joke Jacobs, Cor Loos
en Harry van Wanrooy. Bij de semifina-
les versperde Alex van Deursen oppo-
nent Frans van Lieshout sr. de weg naar
verder succes. Ton van Zantvoort bleef
Ad Benink de baas. In de eindstrijd kon
Van Zantvoort geen vuist maken tegen
Van Deursen. Alex van Deursen had
steeds het initiatief en via 20-9 (38)
eiste de inwoner van Helmond de titel
op. In deze klasse waren twee catego-
rieën. De eer voor de hoogste eer ging
naar Joke Jacobs (6) en Frans van Lies-
hout jr. (7). Het kortste duel kwam op
naam van Joke Jacobs met twaalf beur-
ten en Henri de Laat via zestien pogin-
gen.

Vlnr: Ad Dijstelbloem, Lars van de Mortel. Alex van Deursen en Ton van Zantvoort.
Foto: Jan Rosmulder

Libre dames 2e klasse gewest NON

Riek Sloot en Ingrid 
van 't Hof naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Riek Sloot Van Otten 12 1.49 12
2. Ingrid van 't Hof De Vijfsprong 11 1.12 8
3. Pauline Gerritsen BCA 8 2.50 19
4. Monique Spaltman Metropole 7 0.74 4
5. Karin Wanink De Tol 6 1.52 16
6. Bea Reinds Hofman De Jordaan 6 0.50 7
7. Ada Gerritsen BCA 4 0.98 12
8. Erna Dijkstra Nea Tocht 2 1.82 15

Driebanden klein 3e klasse district Nijmegen

Bert Vorstenbosch eerste kampioen 2016-2017
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Bert Vorstenbosch Kaketoe '80 12 0.386 3
2. Cees Selten Kaketoe '80 8 0.414 5

3. Henk Bouckaert 't Ottertje 8 0.331 4
4. Frank Uitterhoeve Waalzicht 7 0.347 3
5. Jacques Ernst Woezik 7 0.346 3
6. Gerard Scholten De Klok 6 0.373 5
7. Jan Jaspers De Zwijntjes 6 0.354 4
8. Gerrit van Dijk De Doorkijk 2 0.313 4

Recreanten driebanden 1e klasse district Doetinchem

Gerrie Sessink pakt titel in 
De Veemarkt dankzij percentage 

Gerrie Sessink begon deze eindstrijd
prima met vier zeges op rij. Hij verza-
melde de 24 caramboles na respectie-
velijk 41, 37, 31 en 33 beurten. In zijn
slotpartij tegen thuisspeler Frits Klomp
ging hij echter met 22-28 (49) onderuit.
Daardoor eindigde Sessink op acht
punten en dat presteerde Henk Nissen
eveneens. In billardcafé De Veemarkt
moest het percentage gemaakte caram-
boles de doorslag geven omdat er met
interval werd gespeeld. Nissen kwam
tot 94.2% maar Sessink reikte tot een
percentage van 98.03. 
Naam + car Vereniging Pnt Gem HS
1. Gerrie Sessink (24) Buitenmolen 8 0.617 6
2. Henk Nissen (24) Gildehuis 8 0.664 7
3. Frits Klomp (28) De Veemarkt 6 0.629 6
4. Fred Vriesema (36) Thuvine 6 0.687 4
5. Hans Ratering (24) Harmonie 2 0.473 5
6. Hilbert de Vries (28) De Veemarkt 0 0.500 6Gerrie Sessink. Foto: Wim Peters

Hoofdklasse kader MLBB

BC ’t Blaakven haalt in eigen huis 
te Weert de titel binnen

Het kaderteam van BC 't Blaakven, be-
staande uit Leo Kanters, Johan Martens
en Jan Kanters, is kampioen geworden in
de hoofdklasse kader van de Midden
Limburgse Biljart Bond (MLBB). Telkens
eindigde het team bij de eersten in de
rangschikking maar dit jaar werd de
hoofdprijs gepakt. Bijna het gehele sei-
zoen heeft het drietal van 't Blaakven bo-
venaan gestaan maar na de voorlaatste
competitiewedstrijd moest de koppositie

worden afgestaan
aan de formatie van
Die Drie 1 uit Swal-
men. Met slechts één
punt verschil werd
begonnen aan de
laatste partijen. Die
Drie 1, met o.a.
Patrick Janssen en
Sjeng Burhenne in de
gelederen, zegevier-
de met 2-4 in Boekoel
tegen het eerste team
van de plaatselijke
vereniging. Janssen
won daarbij in zeven
beurten met 30.00

moyenne zijn kaderpartij. In het eigen
lokaal van Brasserie-Zalen ’t Blaakven
aan Geuzendijk 35 in Weert bleek de
thuisploeg met 6-0 de meerdere van Boe-
koel 2. De beste speler hier was Johan
Martens door in negen pogingen met
een gemiddelde van 18.88 te winnen.
Top 3 eindstand
1. BC ’t Blaakven 20-79
2. Die Drie 1 20-78
3. Die Drie 2 20-72

Vlnr: Leo Kanters, Jan Kanters en Johan Martens. 
Foto: F. Hendrickx 

Bandstoten 2e klasse gewest NON

Willie Siemens namens
Midwolda '79 naar NK
Naam Pnt Gem HS
1. Willie Siemens 12 3.73 24
2. Aaldries Hoekstra 10 3.54 22 
3. Jan August Minke 10 3.20 20
4. Jan Kramer 8 2.91 19
5. Andries Overwijk 4 2.84 18
6. Jordy de Kruijf 4 2.80 34
7. Ab Severs 4 2.75 18
8. Hans Warners 4 2.41 19
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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

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

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

mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.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
http://www.hetoventje.nl
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C2 klasse winnaars poule A en B district Venlo 

Broederstrijd bij Ton en Marij te Kessel

Zaterdag 2 april werd de beslissings-
wedstrijd gespeeld tussen de beide pou-
lewinnaars van de districtscompetitie
Venlo 2015/2016 in de C2 klasse. In
alle twee poules werd een team van ver-
eniging De Maasoever kampioen. Het
werd een zeer spannende middag in
de strijd om afvaardiging naar het ge-
west. De eerste wedstrijd werd gewon-
nen door Maasoever 2 met 5-2. Dré
Steeghs pakte in 26 beurten de winst te-
gen Alexander Geene. Geert Timmer-
mans verraste Cetin Kosar door in de
eindfase met een serie van 19 de partij
te beslissen. Mart van Knippenberg
werd door Twan Kerkhoffs snel op grote
achterstand gezet. Dit kon uiteindelijk
niet meer worden goedgemaakt.
De tweede wedstrijd ging met eveneens
5-2 naar Maasoever 1. Cor van Erp

ging goed van start tegen Cetin Kosar
die de bui al zag hangen. Toen Van Erp
echter wat steekjes liet vallen kwam
Kosar sterk terug en wist de winst als-
nog te pakken. Mart van Knippenberg
daarentegen, belust op revanche, gaf
nogal wat ruimte aan Twan Kerkhoffs
om flink uit te lopen. Dit werd hem fa-
taal en met nog één partij te gaan zou
dit het sleutelduel gaan worden. Daarin
speelde Dré Steeghs degelijk. Alexan-
der Geene, bekend om zijn formidabe-
le series, streed voor wat hij waard
was, maar moest zich na negentien
beurten gewonnen geven. Eindstand
7-7. Na enig rekenwerk werd duidelijk
dat team Maasoever 2 op percentage
kampioen was geworden. Slechts ze-
ven caramboles was het verschil na zes
wedstrijden spanning.

Vlnr: Dré Steeghs, Geert Timmermans, Cor van Erp, Mart van Knippenberg,
kastelein Marij Clevis-Heijnen. Foto: Noud Hooft van Huysduynen

Bandstoten klein 2e klasse gewest NON

Johnny van Engelen houdt eer 
vereniging  Brockie hoog
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Johnny van Engelen Brockie 10 3.44 21
2. Roland Duis De Buitenmolen 10 3.38 27
3. Marcel Ernst Ellenkamp 10 2.83 27
4. Carlo Dikkers Martin 10 2.71 17

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Raymond Kramer S & V 6 2.58 22
6. Luc Ikink Brockie 6 2.31 22
7. Jan Eijsink Ellenkamp 4 2.22 14
8. Eddie Sander Deventer '83 0 1.72 10

District Groningen/Drenthe driebanden groot

Lucas Bronsema ongeslagen 
kampioen bij Siemens in Midwolda
Lucas Bronsema won
in Midwolda bij
café-biljart Siemens
zonder puntverlies
de districtsfinale
Groningen / Drenthe
driebanden groot
gemengd. Gemengd
wil zeggen dat het
een eindstrijd is met
tweede, eerste en ho-
gere klassers. Dit is
een door het district
opgezet evenement
zonder vervolg. In
de finalepartij moest
thuisspeler Willie
Siemens ruim van
Lucas Bronsema winnen om de titel nog
te bemachtigen. Zover liet Bronsema het
niet komen en zegevierde met 25-16 in
35 beurten. De hoogste serie werd ook
gescoord door Lucas Bronsema name-
lijk acht. Willie Siemens speelde het
beste partijgemiddelde in het duel tegen
Henk Hogenbirk. De 25 caramboles na
17 pogingen leverden een moyenne
van liefst 1.470 op. Hogenbirk verloor
toen weliswaar doch speelde met twin-
tig treffers (1.176) ook goed. De wed-

strijdleiding was weer in prima handen
van Tjaart Schaub. 
Verslag: Willie Siemens. 
Naam Plaats Pnt Gem HS
1. Lucas Bronsema Oude Pekela 14 0.747 8
2. Willie Siemens Midwolda 10 0.690 5
3. Koos Riepma Uithuizen    8 0.589 5
4. Fabian Paf Groningen 8 0.527 4
5. Henk Hogenbirk Emmercomp. 7 0.584 5
6. Cornelis Sluiter Scheemda       4 0.459 5
7. Piet Thoma Uithuizen      4 0.437 7
8. Jaap Middel Ter Apel 1 0.433 4

Vlnr: Willie Siemens, Lucas Bronsema en Koos Riepma.
Foto: Tally Siemens

Damesteams district Venlo bij Van Tienen

Nicole Klomp, Yvonne Coumans en 
Carien Schuurmans succesvol

Vier damesteams streden in café-biljart-
zaal Van Tienen in Tegelen om de titel
van het district Venlo. Het betrof een
drietal met de naam District Venlo en de
ploegen van De Maasoever, BC Vors en
BC Tegelen. Het werd een spannende
strijd want de verschillen waren erg ge-
ring. Geen enkel team ontsnapte aan
een nederlaag en ook bleef geen enke-
le formatie puntloos. Het gevolg was
dat twee teams met vier punten eindig-
den en twee teams met twee punten.
District Venlo en De Maasoever streden
om het kampioenschap met ieder vier
punten. Bij Venlo was de verhouding
partijpunten 10-8 en bij de ploeg van
Biej Ton en Marij uit Kessel was het 9-9.
Het damesteam onder de naam District
Venlo dus kampioen. Uitblinker was
Yvonne Coumans die al haar drie duels
in winst omzette. Nicole Klomp en
Carien Schuurmans hadden achteraf
gezien voldoende aan ieder één over-
winning. Op 14 mei is in café Wilhel-

mina te Kerkrade de volgende stap op
weg naar plaatsing voor het NK dames-
teams.
Team Pnt PP % car
1. District Venlo 4 10 96.10
2. De Maasoever 4 9 83.81
3. BC Vors 2 10 76.78
4. BC Tegelen 2 7 83.73

Vlnr: Carien Schuurmans, Nicole Klomp en Yvonne Coumans. 
Foto: Jan Rosmulder

Bandstoten klein 2e klasse gewest MN

Henk Schamp naar 
nationale finale
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Schamp KOT 12 2.66 18
2. Dennis Jansen Ons Tehuis 10 3.12 24
3. Ruud van Loosbroek Kerkzicht 8 2.92 17
4. Leo van Hastenberg Wapen van Liempde 8 2.89 16
5. Marco Jansen Kaketoe '80 7 2.59 31
6. Geert Janssen Woezik 5 3.00 19
7. Pieter Hulsen Wapen van Eerschot 4 2.80 19
8. Ad Verbruggen KOT 2 2.37 14
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District Betuwe Veenendaal

Titel voor Carambole 4 in C3 klasse

Carambole 4, uitkomend in de C3 van
district Betuwe Veenendaal, is overtui-
gend kampioen geworden door maan-
dagavond 18 april met 36 tegen 15 te

winnen van Amstel-
hoek 2. Het team be-
staande uit Alex
Hoogveld, Chris de
Bruin en Louis Ver-
bruggen speelde 27
keer in dezelfde op-
stelling. De Bruin
kwam alle 28 duels
in actie. Hoogveld
en Verbruggen wer-
den slechts één keer
vervangen door Tom
Lely. 
Al met al een knap-
pe prestatie van de-
ze formatie waarbij
aangetekend kan

worden dat Carambole 3 eveneens ho-
ge ogen gooide. Zoals bekend heeft
vereniging Carambole tijdelijk onder-
dak in Beesd.

Foto: Hans de Ridder

Bandstoten 2e klasse gewest ZN

John Titselaar
de beste
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. John Titselaar De Oase 12 3.92 31
2. Cor de Ree De Ketsers 12 2.87 16
3. Miel Brueren SSV 10 3.31 23
4. Emiel Royen BC Maarland 9 3.00 21
5. Michael Wehner Niet Klossen 4 2.79 16
6. Joep Caers Dubac 4 2.41 12
7. Leon Mans BC Tegelen 3 2.68 17
8. Kees Castelijns Dubac 2 2.15 15

B2 klasse district Venlo

BC Tegelen 2 kampioen
In de B2 klasse van
het district Venlo
wonnen BC Tegelen
2 en achtervolger
BC aan de Pomp
beiden met 7-0.
Daardoor bleef het
team van café-biljart-
zaal Van Tienen aan
de leiding en was de
titel met 97.5 punten
voor BC Tegelen 2.
BC aan de Pomp slot
met 95 punten als
runner-up af. Van de
succesvolle formatie
nam Thijs Peulen 23
partijen voor zijn re-
kening. Ben Koeke-
bakker kwam tot 22
duels en Axel Groth
kwam 17 keer in ac-
tie. Willem van der
Biezen (7) en John
Theunissen (3) droe-
gen ook hun steentje
bij. 
De receptie aan Kaldenkerkerweg 19

in Tegelen is op zaterdag 7 mei van
19.30 tot 21.00 uur.

Vlnr: Ben Koekebakker, Thijs Peulen en Axel Groth

Derde divisie driebanden poule 8

BC Tegelen bekroont sterk seizoen

BC Venlo – De Bandstoters 2-6. Joop
Baars redde met 35 uit 26 ofwel moy-
enne 1.346 op knappe wijze de eer.
BC Tegelen – La Plaza Hoensbroek 3
8-0. Vierde man Rudy Evers had met
30-19 (34) de minste beurten nodig.
Kopman Peter Wolters produceerde een
serie van acht. De Molen 4 – BC Venlo
6-2. Wil de Wit zette 0.972 op het sco-
rebord en Hans van Lierop kwam tot
0.897. Bax Totaalrecreatie – Gorissen
Furniture 4-4. Edwin van Woerkum zette
0.945 in de boeken tegen de 0.810
spelende Ger Holka. Opvallend was de
reeks van tien van onderste man Nol

van Dongen. BC Tegelen 3 – BC Tegelen
0-8. In deze kampioenswedstrijd ge-
bruikte John van Tienen in zijn eigen lo-
kaal café-biljartzaal Van Tienen de min-
ste beurten van iedereen. Hij realiseerde
0.937 na 30 treffers en 32 pogingen.
Peter Wolters scoorde 0.945 na 35 uit
37. Roland Löwe 0.875 plus reeks van
acht en Rudy Evers 0.612 zorgden voor
het kampioenschap en promotie. Voor
het eerste team van BC Venlo viel het
doek. De Molen 4 – BC Venlo 2 8-0.
Hans van Lierop pakte uit met vijfender-
tig caramboles na dertig omlopen en
dus gemiddelde van 1.166.

Boven vlnr: Tom Smaak, Roland Löwe, John van Tienen en Rudy Evers. 
Onder Peter Wolters. Foto: Sandra van Tienen

Derde divisie driebanden poule 6

Donderdag 28 april valt de beslissing
Carambole 2 – Kiri Automaten 6-2.
Vierde man Jaap Bregman verzamelde
de 30 caramboles na 35 beurten:
moyenne 0.857. Zijn kopman Gerrit
Scholten behaalde 0.833. Biljartcen-
trum Arnhem 3 – Boeve Afbouw 4-4.
Nico van de Borden zette 0.882 in de
boeken. Kiri Automaten – Café-biljart
Siemens 2 4-4. Eerste man Wim San-
tinge stond al na 33 pogingen aan zijn
totaal van 35 en dus moyenne 1.060.
Voor de bezoekers produceerde Jaap
Middel een serie van zeven. Na 21
speelronden hebben De Haven 3 en
Biljartcentrum Arnhem 3 beide dertig
punten. De Haven heeft vijf partijpunten
meer. Als deze krant wordt gedrukt,
donderdag 28 april, spelen beide ploe-
gen een uitwedstrijd. Onderaan de

ranglijst zijn nog meerdere teams in de-
gradatiegevaar.      

Vierde divisie driebanden poule 5

Mariënberg op weg naar de titel
Veemarkt 4 – HGL Urk 2-6. Marcel Holt-
slag redde de eer met vijfentwintig ca-
ramboles na dertig beurten. Dat leverde
in Doetinchem moyenne 0.833 op.
HCR Prinsen 3 – Mariënberger 0-8.
Tinus Doornberg bleek kansloos tegen
de 1.304 van Erik Vijverberg. Na 20
speelronden heeft Mariënberg al 28

punten en staat daarmee op de derde
positie. Het Huis 2 beschikt ook over 28
punten maar is reeds uitgespeeld. Lijst-
aanvoerder De Anerhof is met 29 pun-
ten ook al klaar met de competitie. Voor
Mariënberger staan er 30 april en 5
mei nog wedstrijden op het program-
ma.

Driebanden klein 2e klasse district Nijmegen

Paul Kolkman veruit de beste 
bij 't Ottertje in Ottersum

Het was weer een succesvol en zeer
sportief toernooi bij biljartcentrum
’t Ottertje in Ottersum. Na een paar af-
zeggingen door ziekte werd toch van
start gegaan met acht deelnemers, die
op het eerste gezicht niet veel voor el-

kaar onder deden. Paul Kolkman benut-
te het thuisvoordeel door de openings-
partij goed te beginnen en in 32 beur-
ten de 25 caramboles bij elkaar te spe-
len. Deze trend zette hij door op de za-
terdag waardoor hij de zondag begon
met vier punten voorsprong en een mo-
yenne van 0.657 ruim boven nummer
twee Jacky Ritmeijer (0.506). Kolkman
moest wel een hele slechte zondag heb-
ben om niet als kampioen gehuldigd te
worden. Wat bijna nog gebeurde ook.
In het eerste duel van zondag redde hij
de partij door in beurt 31 een serie van
acht te maken. Daarmee kwam Kolk-
man weer helemaal in de wedstrijd en
die won hij ook na 49 pogingen. De
hoogste serie van het toernooi was met
negen treffers voor Erik Hermsen en
Paul Kolkman. De gewestelijke finale is
in oktober en nog niet bekend waar.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Paul Kolkman 't Ottertje 12 0.637 9
2. Jacky Ritmeijer Juliana 10 0.527 5
3. Henny de Waal Central 8 0.402 5
4. Erik Hermsen Central 7 0.490 9
5. Peter Verhoeven Moira 6 0.460 8
6. Kees van der Zijden De Klok 6 0.427 7
7. Geert Jan Peters-Rit Luctor 4 0.460 6
8. Chris Cornelissen Luctor 3 0.397 5

Paul Kolkman. Foto: Riekie Libregts,
www.ottertje.nl.

Vierde divisie driebanden poule 6
Thekes Herpen 5 in felle strijd met Van Rossum
BC Ammerzoden – Thekes Herpen 4
3-5. Thuisspeler Theo Schneider maakte
een fraaie serie van negen. De Haze-
laar 6 – De Hazelaar 5 4-4. Ronald
Hulsken zette moyenne 0.781 op het
scorebord. Thekes Herpen 5 – Van Ros-
sum Tegelwerken 2-6. In deze topper
redde Frank Peters de eer. Bij de be-
zoeker reikte Peter van Rossum tot
0.789. De Hazelaar 7 – Container-

Centrale.com 6-2. Namens de gasten
zorgde Toine Bongers voor 0.937 en
reeks van zeven. De Hazelaar 6 – Auto-
bedrijf Starfit 8-0. Vierde man Peter van
Hassel scoorde 0.689 via 20 uit 29.
Na 21 speelronden hebben Thekes Her-
pen 5 en Van Rossum Tegelwerken 30
punten. Thekes heeft drie partijpunten
meer. Van Rossum speelt 26 april en
Thekes/Herpen 28 april.  

http://www.ottertje.nl
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KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie
Deze week zijn de open provinciale
kampioenschappen voor driebandente-
ams in Noord-Brabant van start ge-
gaan. Tot mijn grote genoegen kan ik
melden dat er ca. 44 teams hebben in-
geschreven. Daarmee is het nu al een
zekerheid dat dit een succes gaat wor-
den. Wij zullen deze competitie op de
voet volgen, en hopen voor de toekomst
op een mooi vervolg.
Onlangs zijn er besprekingen gestart
met drie collega-bonden, die hebben
aangegeven met de KNBB te willen
samenwerken of zich bij onze organi-
satie willen aansluiten. Ik zie dit als een
direct gevolg van al onze inspanningen
die wij in de afgelopen paar jaar heb-
ben verricht om tot verdere toenadering
te komen. In die zin streven wij ook ons
doel na om vooral bindend te zijn voor
de Nederlandse biljartsport. 
Met plezier vermeld ik hier ook dat de
ledenafname van de KVC tot staan is
gekomen. Er is momenteel zelfs sprake
van aanwas, laten we hopen dat deze
trend zich voort blijft zetten.
Verheugend is ook om te kunnen vertel-
len dat er een juridische helpdesk is in-
gericht. Hier kunnen vragen gesteld

worden aan specialisten van DAS, bij-
voorbeeld in het geval van geschillen
met de gemeente.  Deze helpdesk is
vooralsnog opgezet voor alleen de aan-
gesloten KNBB-leden. Wellicht kunnen
we dit in de nabije toekomst ook open-
stellen voor de collega-bonden.
Eerder schreef ik al dat er een biljart-
app in ontwikkeling is genomen. Het is
de bedoeling dat elke biljarter in Neder-
land hier toegang toe kan krijgen. Ook
hier hebben wij vooral weer de eerder
genoemde binding tussen geheel biljar-
tend Nederland voor ogen.
Voor de meeste districten zijn de com-
petities nu tot een einde gekomen en kij-
ken de geplaatste teams al uit naar de
gewestelijke vervolgronde. En dan
breekt er tegelijkertijd ook een periode
van leegte aan; sommige districten los-
sen dat op door nog een competitie op
te starten. Bijvoorbeeld in het bandsto-
ten of een C1 nacompetitie voor twee-
tallen. Ik wil er op wijzen dat dit laatste
veel voordelen heeft: altijd 4 mensen
aan de tafel, dus een teller en schrijver
zijn geregeld, en met twee rondes hoeft
het op een doordeweekse avond niet al
te laat te worden. Wellicht heeft u via de

®

Gratis juridische helpdesk voor alle bij
de KNBB aangesloten verenigingen
Biljartverenigingen hebben regelmatig
te maken met juridische vragen. Als
KNBB willen wij u ook hierbij graag
ondersteunen.
Met veel plezier bieden wij u nu de Juri-
dische Adviesdesk voor de Sport aan.
Elke bij de KNBB aangesloten vereni-
ging en/of district kan hiervan kosteloos
en onbeperkt gebruik van maken.

Waar kunt u de adviesdesk voor ge-
bruiken?
U kunt telefonisch of per mail uw juridi-
sche vragen stellen aan de specialisten
van DAS. U hebt bijvoorbeeld een
vraag over een besluit van de gemeen-
te. U wilt een trainer in dienst nemen en
heeft vragen over de arbeidsovereen-
komst. U hebt een geschil met de be-
heerder van uw sportaccommodatie.
Een sponsor komt zijn verplichtingen
niet na. Zowel preventief als bij een
geschil kunt u contact opnemen met de
adviesdesk.

Waar bestaat de dienstverlening uit?
De gratis dienstverlening bestaat uit eer-
stelijns juridisch advies. Dit betekent dat

al uw juridische vragen mondeling of
per mail worden beantwoord. Kan de
advisering redelijkerwijs niet meer tele-
fonisch of per mail worden gedaan,
dan helpt DAS u graag verder voor een
vaste prijs (‘fixed fee’). U kunt hierbij bij-
voorbeeld denken aan het bestuderen
of opstellen van stukken. 
Met de vooraf afgesproken vaste prij-
zen weet u precies waar u aan toe bent
en wordt achteraf niet geconfronteerd
met onverwachte kosten. Soms is het
vooraf afgeven van een vaste prijs niet
mogelijk. In dat geval helpen de juristen
van DAS u graag verder voor een gere-
duceerd uurtarief van € 157,50. 

Hoe kunt u de adviesdesk bereiken?
Website : www.das.nl/sport
Telefoon: 020 651 7666
Email : sportdesk@das.nl
De adviesdesk is bereikbaar op werk-
dagen van 8:30 tot 21:00.                                                               
Uw vragen per mail worden op werk-
dagen binnen 24 uur beantwoord
Wij hopen u met de Juridische Advies-
desk voor de Sport een zinvolle aanvul-
ling op onze dienstverlening te bieden!

Over Communicatie en Media 
Column Rolf Slotboom

Een roerige maand!
Toen ik begin maart bij de KNBB aan
de slag ging als medewerker communi-
catie & social media, verwachtte ik een
tamelijk kalme inwerkperiode. Eerst
rustig de mensen leren kennen van de
verschillende secties, geleidelijk inzicht
krijgen in alle lopende projecten, en
langzaamaan draagvlak creëren voor
verbeteringen in communicatie, geba-
seerd op kracht en mogelijkheden van
carambole, snooker en pool. Geleide-
lijk dus het beeld positief beïnvloeden
dat de buitenwereld soms heeft van bil-
jarten: een rustige sport, een beetje saai
misschien, grotendeels wat oudere be-
oefenaars, en eigenlijk nooit veel reu-
ring of controverse.
Hoe verkeerd bleken mijn verwachtin-
gen van rust en kalmte! In slechts ander-
halve maand zijn er heel wat bijzonde-
re zaken langsgekomen – in positieve
en in negatieve zin. 
Laten we met het positieve beginnen. In
de allereerste week van mijn werk-
zaamheden waren het de 19-jarige
Sam van Etten en de 18-jarige Jop de
Jong die de Grand Dutch resp. Masters
Artistiek op hun naam wisten te schrij-
ven. Ongekende prestaties van deze
jonge sterspelers, aangezien de gehele
Nederlandse top aanwezig was. Overi-
gens was het geweldig dat in datzelfde
weekend ook de 90-jarige Jan Eijsink
districtskampioen bandstoten tweede
klasse werd! Dat maakte onze bood-
schap ‘biljarten is er voor iedereen,
jong of oud’ ineens heel tastbaar.
Overigens, Sam en Jop hebben daags
na hun zeges een leuke biljartdemo op-
genomen op het bondsbureau, met
interview en leuke trick shots. Het film-
pje is op de KNBB Facebook intussen al
ruim 9000 keer bekeken, en 20 keer
gedeeld! Volgt u ons nog niet op Face-
book? Geef ons een duim, en blijf zo
automatisch op de hoogte van al het
nieuws. (U bent niet de enige: afge-
lopen maand hadden we 250 nieuwe
likes, totaal nu al boven 2000!) 
Of, bekijk onze filmpjes op de KNBB
YouTube, op www.biljart.tv of volg ons
op Twitter @knbb_biljart.
Eerlijk is eerlijk: niet alles was afgelopen
maand goed nieuws. Zo waren de
prestaties van de Nederlanders bij het
EK Pool in Oostenrijk teleurstellend te
noemen. Waar wij rekenden/hoopten
op (weer) gouden medailles, bleven we
dit keer steken op slechts één keer
brons. En ook het veelbesproken oor-
deel van het College van de Rechten
voor de Mens dat wij als KNBB verbo-
den onderscheid zouden hebben ge-
maakt op grond van godsdienst door
het organiseren van zondagse wedstrij-
den, hakte er, ondanks het niet-binden-

de karakter ervan, bij ons toch stevig in.
Door als Bond al vooraf rekening te
houden met alle mogelijke scenario’s,
konden wij vroegtijdig reageren op de
storm van media-aandacht na het oor-
deel, en zijn wij hopelijk in staat ge-
weest om naar de buitenwereld te laten
zien waarom wij als KNBB doen wat
wij doen. Want, hoe onplezierig ook de
aantijgingen, de biljartsport is de afge-
lopen maand wel volop in de aandacht
geweest, en het is aan ons om dit ook in
positieve zin aan te wenden.
Als afsluiting van deze eerste bijdrage
voor de BiljartBallen vraag ik aandacht
voor enkele nieuwe projecten. Bijvoor-
beeld het Provinciaal Kampioenschap
driebanden voor tweetallen www.drie-
bandenkleinbrabant.nl dat als pilot is
gestart in Noord-Brabant met ruim 40
teams. Of het project “Samen voor een
schone sport”, waar de KNBB een ac-
tieve rol speelt bij dopingpreventie. (In
het geval van biljarters: veelal onbe-
wuste doping door medicijngebruik,
zonder de insteek van prestatiebevorde-
ring.) Of, onze campagne www.team-
competitie.nl, waar wij proberen poten-
tieel geïnteresseerde biljarters eenvou-
dig de weg te wijzen waar/hoe zij
competitie zouden kunnen spelen, om
zo meer deelnemers te werven voor de
verschillende competities. Deze cam-
pagne start binnenkort. En, tenslotte
hebben wij een overeenkomst met het
DAS Juridisch Adviesdesk voor de sport,
waardoor bij de KNBB aangesloten ver-
enigingen en districten kosteloos en on-
beperkt gebruik kunnen maken van dit
eerstelijns juridisch advies. Lees hierover
meer op www.das.nl/sport.  
Allemaal initiatieven die goed zijn voor
de (aanwas van) sporters of de uitstra-
ling van de biljartsport!   
Heb je vragen of opmerkingen, heb je
goede ideeën voor de KNBB, of heb je
mooie initiatieven die meer aandacht
verdienen? Mail ze, incl. foto’s of video,
naar rslotboom@knbb.nl. De leukste in-
zendingen krijgen een plek op de
KNBB Facebookpagina. 

media vernomen dat (een lid van) bil-
jartclub Het Groene Laken uit Urk naar
de Commissie Rechten van de Mens is
gestapt omdat men zich gediscrimineerd
voelt op grond van geloof.  De negatie-
ve, onbegrijpelijke uitspraak heeft ons
bijzonder verrast en wij zullen ons hier-

op gaan beraden. Immers, voor de bil-
jartbond is het niet uitvoerbaar om aan
de wens om finales niet op zondag te or-
ganiseren, praktisch niet uitvoerbaar. Ik
hou u op de hoogte van het vervolg.
Met sportieve groet,
Jaap Labrujere

http://www.das.nl/sport
mailto:sportdesk@das.nl
http://www.biljart.tv
http://www.drie-bandenkleinbrabant.nl
http://www.drie-bandenkleinbrabant.nl
http://www.drie-bandenkleinbrabant.nl
http://www.team-competitie.nl
http://www.team-competitie.nl
http://www.team-competitie.nl
http://www.das.nl/sport
mailto:rslotboom@knbb.nl
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Hoofdklasse libre in Noordscharwoude

Willem Snijders laat moyenne 
beslissen tijdens NK 

Door een afmelding werd het NK
hoofdklasse libre in Noord-Scharwoude
met zeven deelnemers gespeeld. De or-
ganisatie was in handen van de 130 le-
den tellende biljartvereniging Sombroek
Langedijk, die het 50- jarig jubileum
vierde. Na de vijfde ronde voerde
Willem Snijders uit het Zuid-Limburgse
Eijsden met acht punten uit vier gespeel-
de partijen de ranglijst aan. Een ronde
later moest Snijders zijn meerder erken-
nen in Martin van de Rijt. De Brabander
van BC Goirle won in elf beurten met
150-68. Toch bleef Snijders met twee
punten voorsprong en met een veel be-
ter moyenne op kop. Janhans Berg en

Theo Sanders volg-
den beiden met twee
verliespartijen. In de
zevende en laatste
ronde mocht Snijders
dus verliezen, de
geslagen kloof in
moyenne was  eigen-
lijk niet meer te
dichten. Berg won
zijn partij van Peter
Klinge, terwijl Snij-
ders Sanders voor
de partijwinst mocht
feliciteren. 
Zelf mocht de
46-jarige Snijders
de felicitaties in ont-

vangst nemen voor het behalen van het
nationaal kampioenschap. De titel, de
hoogste serie van 133, de kortste partij
(5 beurten) en   het hoogste algemeen
moyenne van 12.18, het was allemaal
voor Snijders.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy Hs
1. Willem Snijders Maarland 8 12.18 133
2. Janhans Berg De Diamonds 8 10.61 87
3. Theo Sanders Ons Tehuis 8 10.26 110
4. Martin van de Rijt BC Goirle 6 10.78 63
5. Rob Hogenbijl TOGB 4 8.88 87
6. Peter Klinge De Jol 4 8.80 71
7. Glenn Grolleman Zandweerd 4 7.83 116

Willem Snijders

Kader 38/2 jeugd

Hans Snellen jr. winnaar 
spannend NK in Emmeloord

Met vier deelnemers werd deze nationa-
le finale gehouden in clubgebouw En-
tree. Iedereen ontmoette elkaar twee
keer. Na vier ronden had Hans Snellen
jr. evenals Jeffrey van Heesch zes punten.
Daan Glissenaar volgde met vier punten
en eveneens. Daisy Werdekker speelde
geen rol van betekenis. In sessie vijf ging
het niet goed met beide koplopers. Van
Heesch zag Werdekker haar eerste zege
behalen via 94-110 na tien beurten.
Snellen was kansloos tegen Glissenaar:
51-110 (5). Drie spelers op zes punten
en Hans Snellen jr. bleef op grond van
zijn gemiddelde lijstaanvoerder. In de
slotronde maakte Daan Glissenaar geen

Vlnr: Hans Snellen jr, Daan Glissenaar, Jeffrey van Heesch en Daisy Werdekker.
Foto: Ad Verhagen

fout en versloeg Daisy Werdekker. Op
de andere tafel werd het na een span-
nend duel tussen Hans Snellen jr. en
Jeffrey van Heesch 110-102 na maar
zes pogingen. Snellen en Glissenaar dus
beiden op acht punten en de Brabander
had een beter algemeen moyenne. De
kortste partij van 110 uit 5 kwam op
naam van Glissenaar en Van Heesch.
Laatstgenoemde maakte in die partij met
honderd treffers de hoogste serie. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Hans Snellen jr. JBV Amorti 8 12.71 61
2. Daan Glissenaar ABC ’t Töpke 8 10.86 58
3. Jeffrey van Heesch ABC ’t Töpke 6 10.08 100
4. Daisy Werdekker Het Centrum 2 7.22 50

Uitreiking scorebord

Prijswinnaar scorebord Biljartcomputer

Zoals u in de editie van maart hebt kun-
nen lezen, is door Biljartcomputer een
scorebord verloot onder degene die het
antwoord weten op de vraag:

"Wie is de winnaar van het Driebanden
Masterstoernooi 2016 in Berlicum?"
Het goede antwoord is: 
Raimond Burgman.

Uit de vele inzendingen is de winnaar
getrokken, die dit moderne digitale sco-
rebord met draadloze (radiografische)
afstandsbediening van € 359,- heeft ge-
wonnen:
de heer O. Dekker van "Biljartvereni-
ging Velsen" uit Santpoort-Zuid
Ondertussen is de prijs aan de gelukki-
ge winnaar uitgereikt op de fantastische
locatie van deze biljartvereniging. De
aanwezige leden van de biljartvereni-
ging reageerden enthousiast en hebben

het scorebord meteen in gebruik geno-
men. Biljartcomputer heeft speciaal voor
de biljartsport dit scorebord ontwikkeld.
Het is standaard uitgerust met radiogra-
fische afstandsbediening en wordt nu
aangeboden met gratis reclamemodule,
zodat u de investering snel kunt terug-
verdienen. Nadat een wedstrijd beein-
digd is kan deze reclamemodule maar
liefst 100 jpg-afbeeldingen weergeven
in de vorm van een diashow (slide-
show). Daarnaast heeft dit scorebord
talloze mogelijkheden, zoals opslag
van 1000 wedstrijden, 10.000 speler-
gegevens, email verzenden etc. 
Voor meer informatie zie:
www.biljartcomputer.nl 
en de advertentie op pagina 13.

Vraag wie bij u in de buurt met deze
Biljartcomputer speelt 
(info@biljartcomputer.nl).

Uitreiking van de Biljartcomputer bij "Biljartvereniging Velsen"

http://www.biljartcomputer.nl
mailto:info@biljartcomputer.nl


De Biljart Ballen, 20e jaargang, mei 2016 pagina 11

Laatste ronde eredivisie in onzekerheid gespeeld

STZ Zundert nu als eerste geëindigd

Eindstand
Team MP PP Teammoy
1. STZ Zundert* 31 -- 13 107 --   69 1.237
2. A1 Biljarts* 30 -- 14 112 --   64 1.258
3. Buffalo.nl* 28 -- 16 109 --   67 1.217
4. MCR /de Uitspanning* 28 -- 14 100 --   68 1.244
5. Eekhoorn 25 -- 19 95 --   81 1.201
6. HCR Prinsen 1 24 -- 20 95 --   81 1.190
7. Dallinga.com 22 -- 22 87 --   89 1.149
8. De Distel 19 -- 25 78 --   98 1.049
9. ’t Hartje/Van Wanrooy 18 -- 26 82 --   94 1.048

10. Holland Mineraal/ Bousema 18 -- 26 74 -- 102 1.102
11. Post Luchtkanalen 16 -- 28 72 -- 104 1.097
12. V.D.O. 3 -- 41 37 -- 139 0.878

*Plaatsten zich voor de play-offs

Eerste divisie driebanden poule 1

TOVV/Royal Pro met overmacht 
naar titel
Speelronde 18
TOVV/Royal Pro –
Capelle 6-2. Martin
Spoormans 1.363
zette Dan Breur
1.181 opzij. Emilio
Sciacca en Hans de
Groot wonnen dank-
zij 1.333. Tom Per-
syn 1.285 en serie
van tien redde de
eer. Van Broekhoven
– Hultermans Inst.
Bedr. 8-0. Vierde
man Ivan Stitschinsky
haalde uit met moy-
enne 1.600. 

Speelronde 19
MCR/de Uitspanning – TOVV/Royal
Pro 0-8. Het kampioenschap werd nu
officieel voor de ploeg uit Vlaardingen.
Richard Bitalis 1.607, Frans van Schaik
1.363, Emilio Sciacca 1.111 en Danny
Molier 0.930 zorgden hiervoor. Martin
Spoormans ontbrak. Vriendenkring/De
Distel – Van Broekhoven/De Distel 2-6.
Ad Koorevaar, vertrekkend naar Hartje
van Wanrooy, had aan 1.280 onvol-
doende want Dirk Weeremans reikte tot
1.800. Paul Bruijstens redde via 1.323
de eer tegen Jan Arnouts 1.147. FDV
Jacoby/Schuler Cues – BCO/Paeonia-
passion.com 7-1. Kopman Wesley de
Jaeger haalde met 1.956 uit tegen
Hans de Bruin. 

Speelronde 20
Van Broekhoven/De Distel – Capelle 8-
0. Dirk Weeremans 1.666 bleek een
maatje te groot voor Dan Breur 1.222.
De verliezer produceerde een serie van
tien. Jan Arnouts liet 1.363 en eveneens
een reeks van tien noteren. 

Speelronde 21
Hultermans Inst. Bedr. – Jan Brock Amu-
sement 4-4. Jack Wijnen haalde uit met
moyenne 1.956 en serie van tien.
MCR/De Uitspanning – Van Broekho-

Martin Spoormans. Foto: Paul Brekelmans

Geweldige actie eredivisieteam De Eekhoorn

Opbrengst € 2.431.- bij 30 uur 
biljarten voor WensAmbulance

Met het organiseren van een biljartma-
rathon ten behoeve van de Stichting
WensAmbulance heeft Jerry Hermans in
de roos geschoten. Hermans had zijn
ploeggenoten Kurt Ceulemans, Frans
van Kuyk en Kenny Miatton bereid ge-
vonden om samen met hem 30 uur aan-
eengesloten te biljarten. Veel publieke
belangstelling, enthousiaste biljarters,
dankbare vrijwilligers van de betreffen-
de stichting en € 2.431.-  voor het goe-
de doel was het resultaat. Voor velen
was het een eer om tegen eredivisie bil-
jarters te mogen spelen. Dat men veelal
een flink pak slaag kreeg, werd op de
koop toegenomen. Een enkele uitzon-
dering daar gelaten. Zo was Frans Pel-
ders, de kopman van het team De Biljart
Ballen, apetrots toen hij Frans van Kuyk

voor bleef. Bekende namen uit de bil-
jartwereld hadden ingeschreven, zo
kwam het bestuur van de sectie drie-
banden van de KNBB aan tafel, opge-
volgd door De Biljart Ballen. Zaterdag-
avond werd afgesloten tegen een for-
matie met Roland Forthomme, Dave
Christiani, Gerwin Valentijn en Martin
Spoormans.

Frans van Kuyk en Jerry Hermans overhandigen de opbrengst aan de 
Stichting WensAmbulance

ven/De Distel 4-4. Bert Hoefnagels
1.406 en Roland Uijtdewillegen 1.323
bleken de beste biljarters. Vrienden-
kring/De Distel – W. v.d. Sanden 0-8.
Marc Roofthooft gaf met 1.363 het goe-
de voorbeeld. FDV Jacoby/Schuler
Cues – Burgmans-Biljarts.nl 2-6. De ze-
ge kreeg kleur met 1.216 van Roger
Roefs en de 1.081 van Peter van der
Heijden. Burgmans-Biljarts.nl klom door
de winst boven Vriendenkring/De Distel
en MCR/De Uitspanning. Voor BCO/
Paeoniapassion.com viel het doek al
veel eerder. Op zaterdag 30 april
wordt de tweede degradant bekend.
TOVV/Royal Pro – BCO/Paeoniapas-
sion.com 8-0. Martin Spoormans
2.250, Frans van Schaik 1.607, Emilio
Sciacca 1.250 en Danny Molier 0.952
lieten er met teammoyenne 1.393 geen
gras over groeien. Capelle – Poelier-
schrauwen.nl 2-6. Danny Geysen en
Lennart Schrauwen wonnen en kregen
één partij cadeau.    

Speelronde 22
Van Broekhoven /De Distel – FDV Jaco-
by/Schuler Cues 4-4. Sterke partij voor
Adrie Demming 1.739 en Jan Arnouts
1.551. Voor de gasten kwam Wesley
de Jaeger tot 1.800.

Na een paar onzekere weken kan de competitie van de eredivisie met het
spelen van de play-offs toch op een waardige manier worden afgesloten.
MCR/de Uitspanning, dat de laatste wedstrijd uit tegen STZ Zundert had
moeten spelen, liet door omstandigheden verstek gaan en kreeg twee pun-
ten in mindering. STZ Zundert, dat hierdoor twee punten mocht bijschrij-
ven, eindigde nu als eerste. VDO en Post Luchtkanalen zijn gedegradeerd
naar de eerste divisie. 

HCR Prinsen - 
Dallinga.com 4-4
Michel van Silfhout kon Patrick Vasseur
feliciteren. Omdat Raymund Swertz in
45 beurten Bart Ceulemans van zich af

STZ Zundert. Foto: Paul Brekelmans

had kunnen houden, kwam de tussen-
stand op 2-2. Anno de Kleine werd vol-
komen verrast door Steven van Acker
(2.083). De Belg speelde een geweldi-
ge partij met twee series van acht, één

van negen en met twaalf uit. In een
enerverend duel bleef Dick Jaspers (se-
rie van 10) met 50-49 uit 24 net de
baas over Jean-Paul de Bruijn.

De Distel Biljarts - 
Post Luchtkanalen 4-4
Puck van Aart, een week eerder nog de
held van De Distel Biljarts, zag de winst
naar Marc Ceelen gaan. John Tijssens
had zijn handen vol aan Wilco van
Wijk, maar trok met 50-47 toch aan het
langste eind. Ook het treffen tussen Jef
Philipoom en Henk Habraken werd een
zenuwkraker. Henk Habraken had hier
met 49-50 uit 42 het laatste woord.
Gerwin Valentijn kon Davy van Havere
met 50-42 voor blijven.

Eekhoorn - Holland Mineraal/ 
Bousema 4-4
Jerry Hermans behaalde in 37 omlopen
met 50-29 een ruime overwinning op
Stefan Spilleman. Kenny Miatton stuitte
op een sterk spelende Therese Klom-
penhouwer en zag de wereldkampioe-
ne via een reeks van elf met 41-50 ze-
gevieren (1.612). Kurt Ceulemans gaf
Stefan Galla weinig kans en trok de
partij met 50-32 uit 39 naar zich toe.
Frans van Kuyk kwam aan de meet

net iets tekort tegen Murat Naci Çoklu.

VDO - 
’t Hartje van Wanrooy 2-6
VDO nam afscheid van de eredivisie
met een 2-6 verlies tegen ’t Hartje van
Wanrooy. Wiljan van den Heuvel zorg-
de met een 50-47 winst op Frank Mar-
tens voor het enige thuissucces. René
Wijnen moest de eer aan Ad Broeders
laten en Arie Weijenburg verloor zijn
laatste wedstrijd met 31-50 van Martin
Spoormans( 1.515). Rudy de Laet was
kansloos in het treffen met Tayfun Tasde-
mir, die 2.272 realiseerde. Het werd
16-50 in 22 omlopen.

Buffalo.nl - A1 Biljarts 2-6
Een gehavend Buffelo.nl, dat zonder
Glenn Hofman en Jean van Erp moest
aantreden, was kansloos tegen het op
volle sterkte opererende A1 Biljarts.
Ruud Nieuwenburg wist toch voor een
Haagse winstpartij te zorgen en bleef
Henk Blauwblomme met 50-48 net
voor. Herman van Daalen verloor met
28-50 van Martien van der Spoel en
Rob Lambo zag Raimond Burgman win-
nen. Ook voor eerste man Jeffrey Joris-
sen zat er geen succes in, hij verloor
met 37-50 van Eddy Merckx.
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A1
BILJARTS
A1
BILJARTS

Illinckstraat 6 • 6961 DM Eerbeek
Tel.: 0313 656122 • Fax: 0313 659915
Gsm: 06 53355131
Email: info@a1biljarts.nl
www.a1biljarts.nl

Hét adres voor al uw biljart  en dartar kelen en sportprijzen.
Webwinkel en showroom • Winkel/werkplaats 800 m2

 Compact geweven
en laat geen stof
door
 Vocht zakt er niet
doorheen
 Gemakkelijk te
reinigen met
schoonmaakazijn
 Zelf ontwikkeld na
jarenlang research
 Ideaal voor klein
en/of bruincafé
 Alcohol en non
alcoholische
dranken zijn
gemakkelijk te
verwijderen
 Lange levensduur,
100% synthe sch,
dus minder
verwarming nodig
 Sterker en dikker,
je kijkt er niet doorheen
 Houdt e ect tot en met de laatste band
 Ook zeer geschikt voor driebanden en ar s ek
 Voorlopig verkrijgbaar in blauw/groen, andere kleuren volgen nog
 Nu nog exclusief leverbaar door A1 Biljarts

Dutch 
premium comfort

mailto:info@a1biljarts.nl
http://www.a1biljarts.nl
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GERTRONIC nieuwste versie biljartscorebord
Met HDMI uitgang, dus aan te sluiten op elk scherm. (Kabel wordt meegeleverd)
Draadloze afstandsbediening.
Voor elk speltype, incl. 5BALL.
Naaminvoer via (draadloos) toetsenbord.
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 demonstratie.

Mail: info@gertronic.nl
www.gertronic.nl
Tel: 0365314224   Mobiel: 06 46 95 44 63

279,00inclusief B.T.W.

mailto:info@gertronic.nl
http://www.gertronic.nl
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Van de bestuurstafel

KNBB SECTIE DRIEBANDEN

®

Tweede World Cup in Luxor, Egypte:

Merckx winnaar en Nederlanders snel uitgeschakeld 

Jean-Paul de Bruijn schitterde op de laat-
ste kwalificatiedag tegen de Koreaan
Jae Guen Kim (40-24 in 20), maar
werd in de eerste ronde van het hoofd-
toernooi na een sterk begin uitgescha-
keld door de viervoudige wereldkampi-
oen bij de junioren, de Koreaan Haeng
Jik Kim: 40-28 in 26.

Therese Klompenhouwer stond tegeno-
ver twee sterke tegenstanders in haar
poule. De wereldkampioene bij de vrou-
wen verloor zowal van Javier Palazón
(30-11 in 23) als van de Turk Hakan
Incekara (30-23 in 23).
Ronald van Geyt overleefde één kwalifi-
catiedag, Sylvia Eckel en Wiet Kaetho-

LUXOR/HO CHI MINH – De volgende World Cup in Ho Chi Minh (Vietnam)
is weer in zicht, de vorige in het Egyptische Luxor is gewonnen door de
47-jarige Belg Eddy Merckx, die op de wereldranglijst is gestegen van de
vijfde naar de tweede plaats. Torbjörn Blomdahl, die al vroeg werd uitge-
schakeld in Luxor, gaat nog altijd aan kop. Dick Jaspers kon voor Neder-
land na zijn overwinning in de World Cup van Bursa niet voor een nieuwe
stunt zorgen. De Griek Polychronopoulos zorgde voor een vroege elimina-
tie: 40-29 in 22 beurten.

Vlnr: Jérémy Bury, Eddy Merckx, Nikos Polychronopoulos en Jae Ho Cho

Geachte lezer,

De competities lopen teneinde en de
eerste kampioenen zijn inmiddels be-
kend. Anderen hebben nog een enkele
wedstrijd te gaan, maar dan zit het er
voor dit seizoen weer op. Als je even
diep inademt dan zijn er zomaar weer
twee maanden verder en staan we
weer aan de vooravond van inschrijvin-
gen voor een nieuwe competitie. Als
nieuwe voorzitter van Uw sectie, kijk ik
met gemengde gevoelens terug naar
het afgelopen seizoen. Er hebben zich
nogal wat voorvallen voorgedaan. Een
dopinggeval, een speler die halverwe-
ge een team kwam versterken en een
wedstrijd die niet gespeeld werd. Zaken
waar je het eigenlijk niet over wilt heb-
ben, maar toch een zodanige impact
hebben, dat ik er niet om heen kan.

Grenzen, regels of waarden
Ze lijken op het eerste gezicht misschien
allemaal hetzelfde en toch zit er volgens
mij een nuance in. Het woord grens
doet denken aan : hier moet je stoppen,

daar mag je niet zo maar overheen.
Kijk je naar regels dan zijn deze al een
stuk vriendelijker. Regels hebben we
vaak democratisch bedacht om te zor-
gen dat zaken gemakkelijk verlopen.
maar waarbij we desgevraagd nog wel
kunnen ingrijpen met een consequentie
of straf.
Kijk je naar waarden dan komen deze
vaak van binnenuit. Elk mens wordt hier-
mee geboren. Je interne kompas weet
dan of het goed of slecht is. Het komt er
op neer dat je dan probeert rekening te
houden met de ander of begrip hebt
voor de ander. Binnen onze biljartbond
kennen we veel van deze regels. Vaak
gaat het bij ons om, maar als een speler
dit….of als de speler dat…… of als een
team dit……enz. enz. We denken dat
we alles kunnen regelen maar de prak-
tijk leert ons anders. Je kunt niet alles re-
gelen en je moet ook niet alles willen re-
gelen. Iedereen heeft hierbij zijn eigen
verantwoordelijkheid. Daar mag een
bestuur niet voor weglopen, maar an-
derzijds ook een speler of team niet.
Als bestuurder heb je meerdere rollen.
Soms is het een rol van kampioen-
schappen en/of competities in goede
banen leiden en soms moet je ook de

rol spelen om teams of personen te be-
schermen. De uitvoering hiervan doe je
met maar een doel, “ het algemene be-
lang van de sport”. Dat is de basisge-
dachte waar wij als bestuur van uit-
gaan. Deze basisgedachte wordt vaak
door onze leden niet herkend, omdat
het algemene belang wordt omgebo-
gen tot een persoonlijk belang. Dit gaat
vaak samen, omdat de regel hiervoor
niet bedoeld is. Dit leidt dan tot verve-
lende reacties, verwensingen en be-
schuldigingen  via vooral de social me-
dia. Vaak heeft dit tot gevolg dat er
weer andere regels bijkomen, wat er uit-
eindelijk toe leidt dat we door al deze
regels ons oorspronkelijke doel niet
meer zien.
De komende maanden gaat het bestuur
zich beraden om een reglementscom-
missie in te stellen. Deze commissie
heeft als doel regels in de toekomst een-
voudiger en daardoor duidelijker op
papier te zetten. Een mooi praktijk voor-
beeld hiervan is dat het in onze bond
mogelijk is aan een teamcompetitie deel
te nemen zonder dat je lid bent van een
vereniging!! Ik kan mij geen sportbond
voorstellen waar je aan een competitie
mee kunt doen zonder lid te zijn van

een vereniging. Een ander goed voor-
beeld is dat we allerlei regels hebben
bedacht hoe een team opgesteld en
samengesteld moet worden of hoeveel
wedstrijden een speler moet spelen. De
vraag die hierbij gerechtvaardigd is, “
Is dat een taak van de bond of van de
teamleider ?”
Ik vind dat er nog veel  te veranderen en
te verbeteren valt. Hierbij moeten we
niet op elkaars stoel gaan zitten maar
elkaar het vertrouwen geven om het
goed te gaan regelen. Toch wil ik ook
nog even met een sportief oog naar de
komende weken kijken. Komend week-
einde wordt in biljartcafé Jorissen in
Den Haag een voorronde Europa Cup
voor teams gespeeld. In de weken daar-
na hebben we de finale van de play
offs in onze Eredivisie, de World Cup in
Vietnam, de Grand Prix Rosmalen, de
divisiekampioenschappen in Doetin-
chem en de Ladies Cup in Rosmalen
nog voor de deur staan. Het seizoen
2015-2016 kent dus nog volop leuke
wedstrijden. U hoeft zich, in afwachting
van zomers weer, voorlopig op biljart-
gebied nog niet te vervelen. 
Bennie Deegens
Voorzitter sectie Driebanden

ven werden in hun eerste poulefase uit-
geschakeld.

Finaledag
Op de finaledag met drie Europeanen
en één Aziaat versloeg Merckx eerst de
Koreaan Jae Ho Cho en in de finale de
Fransman Jérémy Bury met 40-30 in 23
beurten. De wereldtop nam afscheid
van Luxor na een toernooi waarin veel
reputaties sneuvelden en andere kans-
hebbers en suptoppers in de schijnwer-
pers stonden. Dick Jaspers en Jean Paul
de Bruijn, de enige twee Nederlanders
in het hoofdtoernooi, werden in de
eerste ronde uitgeschakeld door Nikos
Polychronopoulos en Haengjik Kim.
Eddy Merckx heerste in een serie van
vijf partijen soeverein: dat leidde tot zijn
zesde World Cup overwinning in zijn
carrière. De Belg moest één keer vol
gas geven, toen de jonge Koreaan Ha-
engjik Kim heel even dreigend dicht bij
de finish kwam. Daarna ging Merckx
achtereenvolgens voorbij de Turk Ahmet
Alp (40-23 in 23), de Koreaan Jae Ho
Cho (40-27 in 20) en tenslotte versloeg
hij ook Jérémy Bury, die op jacht was
naar zijn eerste World Cup zege, maar
net als in twee vorige finales naar zilver
werd verwezen.
De tweede World Cup van 2016 was
na één ronde al zijn top drie kwijt: Tor-
björn Blomdahl werd uitgeschakeld
door Lütfi Cenet, Dick Jaspers door
Nikos Polychronopoulos en Dani Sán-
chez door Quoc Nguyen Nguyen.
Daarna ging Frédéric Caudron ten on-
der nadat hij eerst zeven matchballen
had overleefd tegen Dong Koong Kang.
De top tien liep averij op, alleen Eddy

Merckx bleef onverstoorbaar onder
de dreiging van de Turken (Cenet, Alp,
Tüzül) en Koreanen. De terugkeer van
Jérémy Bury aan de top in een World
Cup, de sterke optredens van Nikos
Polychronopoulos en de laatste Kore-
aanse kanshebber Jae Ho Cho gaven
het slot een bijzonder tintje.
De Belg eindigde met het hoogste ge-
middelde (1.801), Ahmet Alp, die in-
valler was voor Filippos Kasidokostas,
maakte met 17 de hoogste serie.
Voor de volgende World Cup verhuist
de wereldtop naar Ho Chi Minh (16-22
mei).

Eindstand
1 Eddy Merckx 1.801 12
2 Jérémy Bury 1.739 12
3 Nikos Polychronopoulos 1.764 14
3 Jae Ho Cho 1.470 10
5 Dong Koong Kang 1.666 8
6 Quoc Nguyen Nguyen 1.605 8
7 Lütfi Cenet 1.575 10
8 Ahmet Alp 1.320 17
9 Frédéric Caudron 1.638 11

10 Murat Tüzül 1.538 9
11 Chi Yeon Cho 1.526 7
12 Haengjik Kim 1.499 12
13 Javier Palazón 1.293 8
14 Tayfun Tasdemir 1.288 5
15 Jung Han Heo 1.208 8
16 Pedro Piedrabuena 1.068 9
17 Dani Sánchez 1.384 6
18 Jose Juan Garcia 1.357 7
19 Quyet Chien Tran 1.347 5
20 Dick Jaspers 1.318 6
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De Distel kroont afscheid met bekerwinst

De laatste carambole van de 72-jarige
Puck van Aart besliste op de late zon-
dagmiddag over bekerwinst. Zijn drie
medespelers, Gerwin Valentijn, Jef Phi-
lipoom en John Tijssens, hadden in de
laatste van de vier partijen in spanning
meegeleefd en renden onmiddellijk na
de winnende carambole op de match-
winnaar af. Het vrijbuitersviertal van De
Distel vierde de overwinning eerst in de
arena en later tot in de late uurtjes in ei-
gen kring. Wat niemand voor mogelijk
had gehouden, gebeurde in de beker-
finale. De underdog eiste op de slotdag
in De Koutershof in Rijsbergen de hoofd-
rol voor zich op. De beker met de grote
oren kwam niet in de toch al rijkelijk ge-
vulde prijzenkast van Dallinga terecht,
maar ging in polonaise mee naar Roo-
sendaal.
De regerende bekerhouder uit Sluiskil
bleek uiteindelijk toch te zeer verzwakt
door het vertrek van Jaspers en Merckx
na drie gloriejaren. De Distel profiteer-
de daar knap van en won in de onder-
linge strijd dank zij Gerwin Valentijn, Jef
Philipoom en Puck van Aart. Het meest
opvallende in de finale was de winst
van Gerwin Valentijn op Frédéric Cau-
dron. De Sint Willebrorder versloeg de
meester, die hij zelf als beste speler van
de wereld beschouwt, met 3-0 in sets na
een onwaarschijnlijk mooie inhaalrace
in de derde set.
,,Dit is de mooiste overwinning in mijn
carrière'', glunderde Valentijn, spre-
kend over de teamprestatie. Jef Philip-
oom, met BC Deurne ook al kampioen
in België, was één van de grote uitblin-
kers van het toernooi met zijn overwin-
ningen op de slotdag tegen Jean van
Erp en Jean-Paul de Bruijn. John Tijssens
had zoals altijd zijn ups en downs,
maar werd op de slotdag verslagen
door de ongeslagen gebleven Steven
van Acker. Puck van Aart was het ge-
heime wapen van het team, eerst in de
kruisfinale op zaterdag tegen Herman
van Daalen en in de finale tegen Berry
Dallinga, door de beslissende twee sets
te winnen.
Twee teams, die zich niet eens hebben
geplaatst voor de playoffs om het kam-
pioenschap in de eredivisie, stonden
zondagmiddag tegenover elkaar in de
finale. MCR/De Uitspanning, de kans-
hebber nummer één, werd in de kruis-
finales uitgeschakeld door Frédéric Cau-
dron en Jean-Paul de Bruijn, die respec-
tievelijk Eddy Leppens met 3-2 en Dave
Christiani met 3-1 versloegen. Het
Haagse Buffalo.nl, met grote verwach-
tingen naar de bekerfinale afgereisd,
liet het afweten in de kruisfinales tegen
De Distel, dat zich dankzij een super-
sterke Jef Philipoom (3-0 tegen Jean van
Erp) en de 72-jarige Puck van Aart (3-1
tegen Herman van Daalen) plaatste
voor de finale tegen Dallinga.

Finale
De eerste tikken in de finale werden uit-

gedeeld door De Distel: Gerwin Valen-
tijn had een feilloze start met een serie
van tien en versloeg Caudron in de eer-
ste set met 15-7 (10), John Tijssens nam
een 1-0 voorsprong in sets tegen Steven
van Acker en Jef Philipoom startte met
winst op Jean-Paul de Bruijn (15-13 in
7). De outsider in de finale stond na drie
partijen dan ook verrassend op een 3-0
voorsprong.
Maar natuurlijk toonde Dallinga daarna
de veerkracht en de kwaliteit om terug
te vechten. Berry Dallinga dichtte iets
van de kloof in een marathon-set tegen
Puck van Aart (15-6 in 29), Jean Paul
de Bruijn kwam gelijk met Philipoom
(15-4 in 8), Steven van Acker zette Tijs-
sens onder druk met twee gewonnen
sets (15-9 in 9 en 15-15 in 11) en al-
leen Gerwin Valentijn leverde stuntwerk
tegen Caudron door ook de tweede set
te winnen (15-10 in 11).
De Brabantse stratenmaker had daarna
ook een fantastische finish, toen hij na
een setpunt van Caudron de derde set
uitmaakte met 9 (15-14) en de winst de-
finitief naar zich toetrok. Jef Philipoom
toonde zijn klasse door Jean-Paul de
Bruijn te verslaan en Puck van Aart
vocht zich na een moeizame start terug
in de partij tegen Berry Dallinga. Puck
van Aart moest uiteindelijk nog één set
winnen om De Distel definitief tot win-
naar te laten kronen. Hij miste nog ze-
ven matchballen op rij, maar scoorde
eindelijk de kostbare laatste carambole.
Wat een verhaal eigenlijk van De Distel,
dat na dit jaar als team uit elkaar valt,
omdat Gerwin Valentijn (naar A1) en
John Tijssens (naar Utrecht) vertrekken.
Het team verdwijnt dus in elk geval als
De Distel uit de eredivisie. Werner
Broos, de lokaalhouder: ,,Die beslissing
is al vroeg genomen, omdat er wat pro-
blemen waren over sponsoring. We
gaan wel door met een team rond Jef
Philipoom, Jan Arnouts en Adrie Dem-
ming om te proberen terug naar de ere-
divisie te promoveren.''
Mooier kon het afscheid niet zijn, rie-
pen Gerwin Valentijn, Jef Philipoom en
John Tijssens na afloop in koor. Voor
Puck van Aart is de bekerwinst al hele-
maal een onwaarschijnlijk succes. De
inmiddels 72-jarige biljarter, die in zijn
vorige carrière met Wena Wilhelmina,
samen met Ron Schuman, Piet de Jong
en Joop de Wilde zes keer de beker
won en zelfs zegevierde in de Europa-
cup, beleefde een déja-vu waarvan hij
nooit meer heeft durven dromen.

Eindstand
Team Gesp Pnt Moy HS
1. De Distel 5 8 0.982 12
2. Dallinga 5 6 1.087 9
3. MCR/De Uitspanning 4 6 1.207 12
4. Buffalo.nl 4 4 1.052 9
5. Post Luchtkanalen 3 3 1.011 11
6. HCR Prinsen 3 2 0.923 6
7. VDO 3 1 0.813 8
8. De Molen 2 3 0 0.705 7

RIJSBERGEN – De sensatie op de laatste dag van de bekerfinale was com-
pleet: het team van De Distel Biljarts uit Roosendaal, dat vanaf volgend sei-
zoen niet meer in dezelfde samenstelling zal spelen en uit de eredivisie ver-
dwijnt, werd in Rijsbergen na een finale tegen de uittredende bekerhouder
Dallinga.com winnaar van een toernooi met veel verrassingen.

De Distel Biljarts met vlnr: Puck van Aart, John Tijssens, Jef Philipoom en Gerwin
Valentijn. Foto: Paul Brekenmans

Tweede Grand Prix in Rosmalen
ROSMALEN – Met de overwinning van Raimond Burgman in de finale
tegen Dick Jaspers werd in Vlaardingen de Grand Prix cyclus van dit
seizoen geopend. Het tweede toernooi van vier in totaal wordt gespeeld in
De Hazelaar in Rosmalen, waarvoor zich 112 deelnemers hebben aange-
meld bij wedstrijdleider Henny Wezenbeek. Het toernooi begint op vrijdag
13 mei met de eerste kwalificaties. Het hoofdtoernooi is van donderdag 26
tot en met zaterdag 28 mei.

In de eerste kwalificatieronden komen
onder andere Joey de Kok, Danny Mo-
lier. In de Pré-pré ronden spelen onder
meer Henny Wezenbeek, Monique Wil-
kowski,  Raymund Swertz en Michael
Vink. Het schema van de laatste kwalifi-
catie staat op maandag 23 mei ge-
pland met Wilco van Wijk, Herman van
Daalen, Adrie Demming, Riny Zwiers,
Wim van den Berg, Wim van Crom-

voirt, Ad Koorevaar en Menno de Vries.
Dinsdag 24 mei komen onder andere
Marcel van Berkel, Peter Vlaar, Arno
Klaassen, Jim Anneveldt, Tom Beemster-
boer, Ruud Nieuwenburg, Puck van
Aart,  Henk Holtrop, Jeffrey van Nijnat-
ten, Albert Kooistra, Sander Jonen, Wil
Janssen, Huub Wilkowski, Paul Bruij-
stens, Herman Slikker en Raymon Groot
aan de tafels.

Poules hoofdtoernooi
Poule A: Dick Jaspers, Wiljan van den Heuvel en twee kwalificatiespelers
Poule B: Raimond Burgman, Jerry Hermans
Poule C: Jean van Erp, Kay de Zwart
Poule D: Barry van Beers, Roland Uijtdewillegen
Poule E: Jean-Paul de Bruijn, Therese Klompenhouwer
Poule F: Dave Christiani, Bert van Manen
Poule G: Frans van Schaik, Martien van der Spoel
Poule H: Jeffrey Jorissen, Glenn Hofman.

Meer media-aandacht, belangrijk EK op komst en 
vernieuwingen in artistiek biljarten

Bennie Deegens gekozen tot 
voorzitter CEB
RATINGEN - De Nederlander Ben-
nie Deegens is in Ratingen, Duits-
land, benoemd tot voorzitter van
de Europese biljartbond. De nieu-
we CEB-voorzitter werd gekozen
met een meerderheid van stemmen
(46 tegen 5) en is tot de algemene
vergadering volgend jaar in Italië
de opvolger van Wolfgang Ritt-
man, die begin dit jaar overleed. 

Door Frits Bakker

Bennie Deegens is een bekende in de
biljartwereld: hij was sinds vorig jaar
vice-voorzitter van de CEB en is voorzit-
ter van de Sectie driebanden van de
KNBB in Nederland. Daarnaast is hij
onder meer teamleider van het succes-
volle Etikon, dat vijfvoudig winnaar is
van de Europacup voor klassieke disci-
plines. Verder was de Nederlander or-
ganisator van vele toernooien.

Voor Deegens kwam de benoeming niet
als een grote verrassing: hij was de eni-
ge kandidaat voor de functie. ,,Ik ben er
wel heel blij mee en wil de plannen die
we met de Europese bond hebben
waarmaken'', verzekerde hij. Het be-
langrijkste speerpunt is het Europees
kampioenschap in Brandenburg vol-
gend jaar. ,,We gaan zo snel mogelijk
beginnen met de voorbereiding van dit
mega-evenement.''

Twaalf van de 26 aangesloten federa-
ties van de CEB bezochten de vergade-
ring in Ratingen, waar Polen als nieuwe
federatie werd aangenomen.
In de benoemingscommissie voor de
functie van voorzitter zaten Farouk
Barki, president van de UMB en de Pool
Marcin Geninski. 
Deegens: ,,Ik heb de vergadering be-
dankt voor het vertrouwen en gezegd
dat het een moeilijke taak wordt om een
boegbeeld als Wolfgang Rittmann te
vervangen en te doen vergeten. Maar
we hebben alle vertrouwen in de toe-
komst, waarbij we de steun van al onze
federaties hard nodig zullen hebben.''

Volgens Deegens zal het Europees kam-
pioenschap voor komend jaar de
meeste aandacht krijgen. ,,Daarnaast

vinden wij, net als de UMB, de wereld-
bond, dat we de biljartsport terug in de
huiskamer moeten brengen via internet
en tv. Daar moeten we in investeren,
niet alleen in plannen, ook in geld. Ik
ben er zeker van dat de sponsors dan
ook terug zullen komen.''
Verder wordt de discipline artistiek bil-
jarten in de nabije toekomst onder de
loep genomen. Deegens: ,,Deze spel-
soort is hard aan vernieuwing toe. De
regels van nu, met tien figuren, drie po-
gingen en als het tegenzit, dertig pogin-
gen per speler, is helemaal uit de tijd.
Artistiek moet veel meer een show wor-
den, zoals bijvoorbeeld het kunstrijden
op de schaats met een verplichte kuur,
maar ook een vrije kuur, die spelers zelf
mogen invullen. Zoiets moeten wij gaan
bedenken, wat mij betreft ook met trick-
shots die door een jury worden beoor-
deeld. Het moet spectaculaider en at-
tractiever worden.''
De CEB heeft een commissie benoemd
die zich daarover gaat buigen onder
leiding van Santos Chocron als project-
leider, Bennie Deegens, Jean Pierre
Guiraud, Robert Immerfall en de Turkse
voorzitter Ersan Ercan, zelf een voorma-
lig artistiek biljarter.

Tijdens de vergadering werden Gabrio
Volante uit Italië en Diane Wild uit Zwit-
serland als vice-voorzitters van de CEB
benoemd.

Bennie Deegens. Foto: Paul Brekelmans
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Jeugdteam JBV Amorti 
gewestelijk kampioen

Het kampioensteam met vlnr: Sybren Hofma, Stephan Kortsmit en Mike Fens

Het jeugdteam van JBV Amorti is in het
eigen clublokaal gewestelijk kampioen
Zuid-Nederland geworden. In de eerste
wedstrijd tegen het combinatieteam van
de districten Midden en West Brabant
werd met 4-2 gewonnen. Stephan Kort-
smit verloor op twee caramboles van
Bradley Mariott (JBCW), Sybren Hofma
wist met één carambole verschil te win-
nen van Rowan Kremer (Amorti). Mike
Fens won van Sharon Radings (Bellevue).
De wedstrijd tegen ABC 't Töpke bracht

ook een 4-2 overwinning, Kortsmit en
Fens hadden succes. Tegen Inaborg
speelde de Zevenbergse formatie met
3-3 gelijk. Stephan Kortsmit won met een
prima moyenne van 2,41 en Sybren Hof-
man speelde remise. Mike Fens was in
zijn partij kansloos. De titel was binnen.
Het combinatieteam eindigde met twee
gewonnen wedstrijden op de tweede
plaats en gaat dus met samen met Amorti
naar de nationale finale, die op 28 en
29 mei in Afferden wordt gespeeld.

Joey de Kok 
naar EK junioren
in Spanje
De 19-jarige Joey de Kok uit het
Zeeuwse Lewedorp is door de biljart-
bond aangemeld voor het Europees
kampioenschap junioren, dat in Spanje
wordt gespeeld op 3, 4 en 5 juni. De
Nederlands kampioen is één van de
zestien spelers, verdeeld over vier pou-
les van vier.
Het toernooi wordt gespeeld in het Cen-
tro de Alto in Los Narejos-Los Alcaza-
res, vlakbij Murcia.

Joey de Kok. Foto: Paul Brekelmans

15-jarige Maxime Panaia 
Europees kampioen
De pas 15-jarige Franse belof-
te Maxime Panaia heeft in Leu-
ven (België) het Europees kam-
pioenschap voor spelers on-
der 17 op de kleine tafel ge-
wonnen. De regerend Frans
kampioen bij de kadetten ver-
sloeg in de finale de Duitser
Simon Blondeel met 25-19
in twintig beurten (1.250/
0.950). Maxime Panaia van
de Colmar Billard Club is één
van de grote talenten in zijn
land, waar Jérémy Bury sa-
men met Louis Edelin coach  is
van de opleidingsploeg waar-
toe ook Enzo Riquart behoort.
Op het Europees kampioen-
schap speelden de twee Fran-
sen zondag in de halve finale
tegen elkaar. Panaia toonde
daarin zijn veerkracht door
terug te vechten vanuit grote achter-
stand en na twee series in de laatste fa-
se toch nog te winnen met 25-22 in 27
beurten. Voor België wist         Dylan Pa-
rent door te dringen tot de kwartfinale,

maar moest daar de eer aan de Duitser
Simon Blondeel laten. Glen Neyens en
Kevin van Hees struikelden in de poule-
fase. Nederland was niet vertegen-
woordigd.

Maxime Panaia. 
Foto Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Eerste AKR ranking rolstoelbiljart toernooi libre 

Henk Ras winnaar Don Burgers 
Coupe bij JBGB in Den Bosch

In biljartcentrum JBGB te ’s-Hertogen-
bosch eindigde Henk Ras als eerste
tijdens het AKR rolstoelbiljart toernooi
libre om de Don Burgers Coupe 2016.
De winnaar speelde een moyenne van
2.51 en maakte maar liefst 98.05%
van zijn caramboles. Jean Mailleur sloot
als runner-up af. Nummer drie Rudy
Rousseau realiseerde met 2.83 het
beste algemeen gemiddelde. Ook zette
hij de hoogste serie van zeventien op
het scorebord. Rousseau was tegen Ro-
ger Kuiper na 9-13-4-17 al na vier beur-
ten aan zijn 43 treffers. 
Naam Gem HS %Car
1. Henk Ras 2.51 10 98.05
2. Jean Mailleur 1.73 10 90.32
3. Rudy Rousseau 2.83 17 86.05
4. Joost Polak 1.36 8 91.03
5. Murat Gercek 1.09 6 79.09
6. Roger Kuiper 2.12 16 81.50
7. Jan Zagers 1.44 10 76.13
8. Piet van Meer 0.09 2 18.00Henk Ras. Foto: Boy de Groot

Halve finale play-offs met vier beste teams

Buffalo.nl naar de finale op 7 en 8 mei
De play-offs in de Nederlandse eredivi-
sie zijn vorige week van start gegaan
met de vier beste teams uit de reguliere
competitie. Het Brabantse team van STZ
Zundert eindigde bovenaan nadat op
de laatste competitiedag het team van
MCR/De Uitspanning door onenigheid
met de sponsor en een daaruit voortko-
mend spelerstekort niet kon spelen. Het
team kreeg om die reden een reglemen-
taire 8-0 nederlaag en twee punten in
mindering. De zaak is inmiddels opge-
lost, met voor beide partijen, een bevre-
digende uitkomst. Daardoor kon
MCR/De Uitspanning het seizoen afma-
ken en in de play-offs het sterkste team
opstellen met Eddy Leppens, Dave
Christiani, Thorsten Frings en Sander
Jonen.
A1 Biljarts, dat als tweede eindigde, ont-
ving op zondag 24 april Buffalo.nl in
Apeldoorn voor de halve finale van de
play-offs en verloor met 2-6 en een ne-
gatief carambolesaldo van 43. Eddy
Merckx zag Glenn Hofman met 28-50
winnen, Raimond Burgman ging met 27-
50 onderuit tegen Jean van Erp en Mar-

tien van der Spoel kon Jeffrey Jorissen
niet bedwingen, het werd 38-50. Henk
Blauwblomme wist Herman van Daalen
van zich af te houden.
Een dag later traden STZ Zundert en
MCR/De Uitspanning in Zundert aan.
Ook daar moest de thuisclub met 2-6 ge-
wonnen geven. De schade in carambo-
lesaldo bleef daar beperkt tot vier. Peter
Ceulemans bezorgde de thuisclub met
1.851 de enige overwinning. De return
is op 28 april in Barendrecht gespeeld.
Omdat deze krant op die dag al in de
vroege ochtend werd gedrukt, kon de uit-
slag niet meer worden vermeld.
Bij Biljartcafé Jorissen in Den Haag ver-
loor Buffalo.nl dinsdag 26 april de return
tegen A1 Biljarts met 2-6. Jean van Erp
had aan 2.157 niet voldoende om
Raimond Burgman (2.631) te stuiten.
Herman van Daalen claimde de enige
winstpartij voor de Hagenezen. A1 Bil-
jarts maakte 21 caramboles meer. Dit
verschil was te klein om de eerdere, door
Buffalo.nl, geslagen kloof te dichten.
Buffalo.nl gaat dus naar de finale, die
voor 7 en 8 mei op het programma staat.

Eerste divisie topteams

Kofferweb.nl vroegtijdig kampioen

Speelronde 22
Horna won twee keer met 4-2 van De
Hazelaar. Paul van de Wouw maakte
voor de gasten bij het kader een serie
van 106. DOS Hattem/Popma Biljart-
service kwam tegen Terborgse Wijncen-
trale/Veltins ook twee maal tot een 4-2
zege. Voor de bezoekers uit Doetin-
chem was Rogér Schinning goed voor
een libre serie van 163. Met de 2-4 en
0-6 overwinningen bij Verploegen Party
& Congrescentrum stelde Kofferweb.nl
de titel veilig. Lyon Megens zorgde voor
een dubbele kaderwinst en Marco Kivits
bleek tijdens het bandstoten twee keer
te sterk voor Herold Slettenaar. Gerrie
van Eck behaalde bij het libre één keer
succes. Topteam Almere ’83 wees Goir-
le-groothandel Nemeco met 4-2 en 6-0
terug. De Goirlese formatie moest ge-
noegen nemen met de twee punten, die
Adrie Pols veroverde door een kader-
partij op zijn naam te schrijven. 123 Bil-

jarts/BV BCO bleef BIOS/Blitz Optiek
2 voor en dubbelde met 4-2.

Speelronde 23
Moira/Hartog Afdichtingssystemen ver-
loor de eerste wedstrijd tegen 123 Bil-
jarts/BCO met 2-4. De tweede werd
met 4-2 gewonnen. Bij het libre blonk
Robert Prakke van de thuisclub uit. De
eerste partij speelde hij in één beurt uit,
terwijl hij voor de tweede ook maar
twee pogingen nodig had. Voor de be-
zoekers realiseerde Freek Ottenhof met
21.88 de beste kaderpartij. Goirle-
groothandel Nemeco versloeg HWA
Alblasserdam met 6-0 en 4-2. Kam-
pioen Kofferweb.nl won twee keer met
4-2 van Horna. Lyon Megens was supe-
rieur bij het kader en won in één en in
drie beurten. Terborgse Wijncentra-
le/Veltins verloor de eerste ontmoeting
met De Hazelaar, het werd 2-4. Vervol-
gens werd met 3-3 gelijk gespeeld.

Het kampioensteam van Kofferweb.nl. Foto: Hans de Ridder

http://www.billiardsphoto.com
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Kader poule 4

Remise tussen HCR Prinsen en 
De Veemarkt levert Willemsen titel op

Pelikaan Zutphen – Billardcafé De Vee-
markt 6-2. Voor de bezoekers produ-
ceerde Heinz Schmale de tweehonderd
caramboles al na vier beurten en hij
redde daarmee de eer. René Paap
zorgde voor tweehonderd uit negen en
serie van 119. Jan Brock Biljarts –
Zandweerd 6-2. Jacob Bergsma ver-
sloeg Wim Meusen via 160-96 na ne-

gen pogingen. HCR Prinsen – Deventer
'83 8-0. Peter Heutinck bleef met 150
uit 9 als enige onder de tien omlopen.
Kabelrups.com/Kronenhuis – HCR Prin-
sen 2-6. Rob Pot blonk uit met een totaal
van honderdzestig na slechts vier beur-
ten. Jan Brock Biljarts – 't Centrum ’47
4-4. De kortste partij kwam in café-
restaurant 't Sterrebos te Beuningen op
naam van uitbater Remco Schothuis na
110 treffers en zes pogingen. Bij de
gasten reikte Robert Prakke tot tweehon-
derd punten en negen omlopen. Daar-
bij was een reeks van 145. Billardcafé
De Veemarkt – Willemsen Bestratingen
2-6. Heinz Schmale scoorde 200 uit 9.
HCR Prinsen – Billardcafé De Veemarkt
4-4. Peter Heutinck zeven beurten en
Rob Pot negen beurten zette de ploeg
uit Haarlo op een 4-0 voorsprong. Ver-
lies van Brian ter Braak en Paul Wissink
tegen respectievelijk Heinz Schmale en
Bart Siebelink betekenden een 4-4 eind-
stand. HCR Prinsen eindigde daardoor
samen met Willemsen Bestratingen op
97 punten. Het percentage moest de
beslissing brengen en met 88.60 was
Willemsen iets beter dan de 86.02 van
runner-up HCR Prinsen. Pelikaan Zut-
phen en Deventer '83 eindigden als
derde en vierde.

Heinz Schmale. Foto: Henry Thijssen 

Kader poule 5

Carambole/Rademaker verliest 
van kampioen BVM Apollo/Etikon 
Carambole/Kofferweb – BIOS/Blitz
Optiek 4-4. Raymond Drost redde de
eer na honderdvijftig caramboles en ze-
ven beurten. Jean Verbeet was bij de
gasten de beste met honderdzeventig
uit eveneens zeven. Carambole/
Rademaker – BVM Apollo/Etikon 1-7.
Jacques de Beurs gaf met honderdzestig
treffers na negen pogingen het goede
voorbeeld. Een week later werd BVM

Apollo/Etikon kampioen dankzij 6-2
winst op De Poedel. De Beurs had we-
derom de minste beurten nodig via een
160-58 (5) zege op Geurt Veer. Ook
Dennis Heffty en Frank Verhoeven be-
haalden winst. Voor runner-up De Poe-
del kwam Eep Veer als enige winnaar
over de eindstreep. Kaderteam Almere
'83 en Padoc sloten op plek drie en vier
af.     

Kader poule 7

De Vriendenkring 2 met ruime marge kampioen
VIOS/Van Esch Biljarts – Wapen van
Liempde/RegioBank 2-6. Piet Leerma-
kers 140 uit 4, Martien van den Til-
laart 170 uit 7 en Harm van de Laar
130 uit 9 hadden er zin in. Ames/
Optiek van Gool/De Peel – Moira Lith
6-2. Noud Janssen snelde in vijf beur-
ten naar de finish van 110 carambo-
les. BBG Kaderteam – De Hazelaar
5-3. Marco Kivits 330 treffers na acht
pogingen en Henk van de Wiel met
honderdtwintig uit negen gaven het
goede voorbeeld. De Vriendenkring 2
– De Hazelaar 4 6-2. Walco van de
Ven redde via honderddertig punten
na zes omlopen de eer. Wapen van
Liempde/RegioBank – De Hazelaar 2
6-2. Ton Rovers 160 uit 6 en Harm van
de Laar 130 uit 8 waren in vorm. De
Hazelaar 3 – Ames/Optiek van Gool/
De Peel 2-6. Voor de gasten snelde
Noud Janssen in zes beurten naar zijn

totaal van honderdtien. VIOS/Van
Esch Biljarts – De Hazelaar 5-3. Wil-
lem Wesseling hoefde maar vijf keer
van de stoel voor de honderdtwintig
treffers. Kopman Roland Deelen be-
haalde 220 uit 9. Walco van de Ven
was de enige bij de bezoekers die
won na honderddertig caramboles en
zeven pogingen. De Vriendenkring 2 –
De Hazelaar 4-4. Stefan Hoen gaf met
honderdnegentig treffers na maar drie
omlopen zijn visitekaartje af. De hoog-
ste serie daarbij was 121. De thuis-
ploeg heerste het geheel seizoen en
sloot de competitie dan ook af met een
voorsprong van twaalf punten. De spe-
lers waren: Lyon Megens, Stefan
Hoen, Theo Geijbels. Gerard Willem-
sen en Theo Derks. Wapen van Liemp-
de/RegioBank, De Hazelaar 3 en BBG
Kaderteam namen de volgende posi-
ties van de eindstand in.  

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
EK voorr driebanden clubteams Joris. kozoom.com 30 apr-1 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
GP Panamericano Colombia kozoom.com 25-29 mei
EK clubteams driebanden Porto kozoom.com 2-5 juni
Emma Solutions Open driebanden kozoom.com 25 juni

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

Kader poule 6

Remise kampioen BC Concordia 
tegen De Maasoever
Verploegen Party & Congrescentrum – BC
Tegelen 6-2. Geert Janssen had bij de
thuisploeg met 110 caramboles na acht
beurten de kortste partij. Voor de gasten
redde Philip Dierijck met honderdvijftig
treffers na ook acht pogingen de eer. De
Maasoever – Treffers/VTS/ Activtek 4-4.
John Koopmans tegen Hendrie Kleinlug-
tenbeld kreeg een 86-120 (6) eindstand.
BC Tegelen – Verploegen Party & Con-
grescentrum 2 2-6. Herold Slettenaar ver-
trok met 89-170 winst na zeven beurten

tegen Harrie van den Boogaard. BC Con-
cordia – De Maasoever 4-4. De ploeg uit
Brummen, al lang verzekerd van de titel,
bleef ook in de slotwedstrijd ongeslagen.
Er waren twaalf overwinningen en acht
remises voor de succesvolle formatie,
bestaande uit Monique van Exter, Tom
Hagenus, Willem Dullemond, Hans
Berendsen en Henk Veenstra. De Markt/
De Onderbouw bezette de tweede positie
in de eindstand. Beide teams uit Wijchen
eindigden daar weer achter. 

Kader poule 8

VOP/De Witte Hoeve op slotdag 
alsnog voorbijgegaan 
VOP/De Witte Hoeve – Op de Klos 2
1-7. Piet van Rengs kreeg maar vier kan-
sen van Roger Cleuskens die de hon-
derdzestig caramboles met een serie van
115 opsierde. Zijn kopman Jean Godey-
ne reikte tot tweehonderd uit zes. Tonnie
Houten kwam tot 110 treffers na acht
beurten. De Oase – VOP/De Witte Hoe-
ve 2-6. Geen partijen onder de tien po-
gingen. Voor VOP/De Witte Hoeve was
dit de slotweek en dat betekende ruim
een week wachten of de titel behaald
zou worden. BC Maarland/Arrows Dak-

service – De Oase 8-0. Peter Haanen liet
Hen Kersten met 180-59 na zes beurten
kansloos. Maurice Sangen kwam via
170-63 na acht beurten niet in de pro-
blemen tegen Martin Wildau. Eerste man
Frans Borgignons rekende in negen po-
gingen via 200-67 royaal af met John Tit-
selaar. John van Glabbeeck tegen Martin
Wingelaar leverde 150-92 (11) op. De
8-0 volle winst had als gevolg dat de
thuisploeg op 106 punten eindigde. Nipt
voldoende voor de titel want VOP/De
Witte Hoeve eindigde op 105 punten.
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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 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

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

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

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

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)

mailto:biljart@roetienen.nl
http://www.blaakven.nl
mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
mailto:biljartcentrumjbgb@telfort.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
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.bctegelen.wordpress.com
http://www.de
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Achtste Pieter Martens Memorial driebandentoernooi

Triomf Eric Vanderplaetsen en Jan 
van Oosterhout bij Ames in Deurne

Op het grote biljart was er een wel heel
bijzondere start bij de kwartfinale tus-
sen Eric Vanderplaetsen en Wil Janssen.
De partij eindigde in een gelijkspel
waarna de barrage over de helft van de
caramboles ook al geen winnaar ople-
verde. In de tweede verlenging won
Vanderplaetsen en toen waren er al
ruim twee uur verstreken. Het Geldropse
treffen tussen Peter van der Heijden en
titelverdediger Piet Smits werd een prooi
voor Van der Heijden. De partij tussen
Toon Schoofs en Frank Jonker beteken-
de na de 17-20 (33) eindstand ook al
een remise. Daarna verzamelde Deur-
nenaar Jonker de tien caramboles reeds
na negen pogingen. Schoofs kreeg de
eer voor de kortste partij omdat hij zoon
Twan in een eerdere fase met 17 uit 11
(moyenne 1.545) opzij had gezet. Jos
Berkers versloeg Michel van Kessel, die
met zeven caramboles voor de hoogste
serie zorgde. In de halve eindstrijd
bleek Vanderplaetsen een maatje te
groot voor Jonker en kon Berkers geen
potten breken tegen Van der Heijden.
Jos Berkers won de wedstrijd om de
derde plaats. De finale tussen Peter van
der Heijden (24) en Eric Vanderplaetsen
(17) was van hoog niveau. Na slechts
achttien beurten trok Vanderplaetsen
middels 22-17 aan het langste eind.
De speler uit Someren is lid van de or-

ganiserende vereniging Ames/De Peel.    

Jan van Oosterhout 
prolongeert titel
Op het 2.30 biljart verzamelde Jan van
Oosterhout de 23 treffers in de kwart-
finale tegen Alain Falvay al na 22 po-
gingen. Nico van den Heuvel schakelde
Paul Leermakers uit. Hans van Dooren
verraste met een slotserie van vier John
van der Horst. Wout Verspaget maakte
één carambole te weinig tegen debu-
tant Frans Janssen. Janssen had bij de
laatste vier ruim voldoende aan zijn mo-
yenne van 0.727 tegen Van den Heu-
vel. Van Oosterhout behaalde wederom
1.045 tegen Van Dooren. De ontmoe-
ting om de derde positie werd een
prooi voor Deurnenaar Hans van Doo-
ren. Voor Milheezenaar Nico van den
Heuvel resteerde de eer voor de hoog-
ste serie, namelijk tien caramboles. In
de finale had Frans Janssen (16) na ne-
gen beurten via 6-5 een kleine voor-
sprong tegen Jan van Oosterhout (23).
Janssen viel echter stil en Van Ooster-
hout uit Liessel verlengde zijn kampi-
oenschap dankzij de 7-23 score na 31
pogingen. Ook hij is speler van
Ames/De Peel. De kortste partij kwam
met veertien treffers na vijftien omlopen
op conto van Jo Poels. Er waren in to-
taal 33 deelnemers.

Na een enerverende slotavond kwamen Eric Vanderplaetsen (matchtafel)
en Jan van Oosterhout (klein biljart) als winnaars naar voren van editie
acht van het Pieter Martens Memorial driebandentoernooi. De toeschou-
wers zagen in sportcentrum Ames alles wat het driebanden zo aantrekke-
lijk maakt: remises, barrages en hoogstaande finales. 

Vlnr: Peter van der Heijden, Eric Vanderplaetsen, Jan van Oosterhout en 
Frans Janssen. Foto: Jan Rosmulder     

Driebanden speelweek 8
In de eerste klasse haalde Gerard van
Someren namens SVN/Marmabar uit
met 24 caramboles na 23 beurten. Bij
't Turfke kwam Jan van den Heuvel in
klasse twee tot 29 uit 29. Voor derde-
klasser Harry Meulendijks (D’n Anlaup)
eveneens 29 pogingen maar dan met
twintig treffers. In klasse vijf bleek Johan
Verlijsdonk goed voor zestien carambo-
les na vijfentwintig beurten.  

Driebanden speelweek 9
Mari van Hout was namens Pomerans
in de eerste klasse na 30 beurten aan
zijn 31 caramboles. Tegenstander Hans
Vermulst stond toen op 35 van zijn 39
te maken punten. In café-hotel Thijssen
te Vlierden verzamelde Jan Rosmulder
(D’n Anlaup) de dertig treffers na vijfen-
twintig pogingen. John van den Heuvel
produceerde op hetzelfde biljart na-
mens thuisploeg Ons Vermaak in klasse
drie een fraaie serie van acht. 

Driebanden speelweek 10
Eersteklasser Frank Jonker was na 40
beurten aan zijn totaal van 47 caram-
boles. HGL teamgenoot Wim Ceelen
scoorde 27 uit 28. Hans Wenniger haal-
de uit met vijftien punten na zevenen-
twintig pogingen. In klasse twee hoefde

Jan Harmsen maar vijftien keer van de
stoel voor de zeventien treffers. Remco
Bukkems, klasse drie, bleek via twintig
caramboles na achttien beurten in vorm. 

Driebanden speelweek 11
Bij HGL was er in klasse één een opval-
lende rol voor de gebroeders Jonker.
Roland won na 31 caramboles en even-
eens 31 beurten. Kopman Frank verloor
ondanks 38 uit 37. Invaller Henk van
de Kerkhof (Pomerans) presteerde pri-
ma met 14 treffers na slechts 22 pogin-
gen. In klasse twee viel Mart van Dam
namens Vriendenkring op na achttien
caramboles en vijfentwintig beurten. Jan
Harmsen scoorde 17 uit 29.  

Speelweek 12
In de eerste klasse verzamelde Christ
van der Heijden zijn 36 caramboles al
na 26 beurten en dat was namens De
Zwaantjes '82 dus moyenne 1.384.
Frank Jonker behaalde voor thuisploeg
HGL een nog hoger gemiddelde name-
lijk 1.566 na 47 uit 30. Zijn teamgenoot
Wim Ceelen reikte tot 27 treffers na 28
pogingen. Tweedeklasser Theo Jonkers
zette voor 't Turfke 22 caramboles na 22
beurten op het scorebord. Berry Kop-
pens liet in klasse vier twintig treffers na
vijfentwintig pogingen noteren.

Bij vereniging OVNA in Ommel

Steeds Vooruit begint goed in 
Lolaar nederlaagtoernooi 2016 

Zaterdag 2 april ging deze jaargang
van start met een bezoek van titelverde-
diger Steeds Vooruit uit Liessel. In café-
zaal Eijsbouts te Ommel behaalden de
gasten een percentage van 123. Ook
Nooit Gedacht uit Asten bleef met 119
procent aan de goede kant van de sco-
re. Het Zeilbergse team van OVU leed
met 93 procent wel een nederlaag. Op
30 april komt De Canadees uit Asten-

Heusden op bezoek. Zie voor meer in-
formatie de site www.astensebiljart-
bond.nl en kijk dan bij Nederlaagtoer-
nooien Lolaar/OVNA.

Steeds Vooruit uit Liessel met vlnr: Frans Keijsers, Fred van Eijk, 
Marga Huibrechtse, Gerard Mennen en Carlo Vervoordeldonk. 
Foto: Fotocreatief, Leon van der Heijden

Vierde divisie driebanden poule 7

Spel-Sport.nl in achtervolging 
NAS Outlet DHZ Vwaard – Peter Smits
Bestratingen/ABC ’t Töpke 4-4. Piet
Roefs gebruikte met 20 uit 33 (0.606)
de minste beurten. Van den Berg Bil-
jarts/Merks – Spel-Sport.nl 2-6. Arie
Smetsers 0.967 redde op fraaie wijze
de eer tegen de 0.677 van Guido Ter-
wingen. Ames/De Peel – NAS Outlet
DHZ Vwaard 4-4. Bezoeker Martijn
Roefs haalde uit met 0.967 en serie van
zeven. Ames/De Peel – Teleng Schilder-

werken 2-6. Blijkbaar goede tafels in
Deurne want nu was het Gerrit van
Bakel die 0.869 realiseerde. NAS Out-
let DHZ Vwaard – TMC Group 2 4-4.
Frank Gielen verzamelde de 25 treffers
al na 24 pogingen en dat leverde
1.041 op. Na 21 ronden is Teleng
Schilderwerken met 31 punten de grote
titelkandidaat. Spel-Sport.nl heeft twee
punten achterstand. Op 28 en 29 april
vallen de beslissingen.   

Topteam eredivisie

Raymund Swertz en 
Michel van Silfhout naar Afferden

In de eredivisie topteams heeft Benelux
Biljarts/Snellen Horeca Service zich
voor het seizoen 2016-2017 versterkt
met twee gerenommeerde spelers. Ray-
mund Swertz gaat in zijn woonplaats

biljarten en Michel van Silfhout maakt
ook de overstap van De Veemarkt uit
Doetinchem. Met deze aanwinsten ver-
wacht men in café-cafetaria-zaal Carpe
Diem in het seizoen 2016-2017 voor
het kampioenschap van de topteam ere-
divisie mee te strijden.

Michel van Silfhout. Foto: Jan Rosmulder

Raymund Swertz. Foto: Jan Rosmulder

http://www.astensebiljart-bond.nl
http://www.astensebiljart-bond.nl
http://www.astensebiljart-bond.nl
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Tweede divisie driebanden poule 3

Kampioen Didden Distributie met 
fraaie cijfers naar de eerste divisie

Speelronde 18
Didden Distributie – DBG/'t Ottertje
8-0. De enige partij onder de 35 beur-
ten kwam op naam van Marty Hermse
met 40 uit 34. Carambole – Zusen-
Zo/De Veemarkt 6-2. Stefan Lenting
haalde uit met 1.538. 

Speelronde 19
Pelgrom Speelautomaten – Didden
Distributie 5-3. In Doetinchem hielden
Harrie Meijer en Ronny Lindemann el-
kaar in evenwicht: 40-40 (35). Zusen-
Zo/De Veemarkt – HCR Prinsen 2 2-6.
Henk van Mourik gaf met 1.176 het
goede voorbeeld. 

Speelronde 20
Didden Distributie – Voegersbedrijf W.
Smetsers 5-3. De titel werd in de thuis-
basis te Uden in de wacht gesleept.
Ronny Lindemann verloor uitgerekend
zijn eerste wedstrijd van dit seizoen en
wel tegen Marcel van Berkel: 35-40
(37). Nicky van Venrooy 1.029 en Luc
de Coster 0.813 wonnen. Marty Herm-
se deelde de buit met Marco Wolfs. 

Speelronde 21
Zwiers Grootkeukenservice – Didden
Distributie 5-3. Riny Zwiers speelde ge-
lijk tegen  Ronny Lindemann. Ondanks
een serie van 13 kon Lindemann het
niet beslissen. Zwiers was als eerste aan
de finish en zijn tegenstander kwam in
de nastoot op gelijke hoogte: 40-40
(37). Johan Zwiers versloeg Hans Paas-
huis. Marc Verhaegen ging onderuit te-
gen een zeer goed spelende Nicky van
Venrooy 1.176. Met de 35-23 (32)
winst van Peter Stuiver op Dirk Thiele
was de derde nederlaag van de kampi-
oen een feit. Pelgrom Speelautomaten –
HCR Prinsen 2 5-3. De opvallendste
prestatie leverde bezoeker Stefan Sieg-
burg met zijn serie van tien. Voor TS
Metals/Viersprong viel het doek. Wie
de andere degradant is, wordt pas in
slotweek 22 bepaald.  

Didden Distributie
De kampioen speelt zijn thuiswedstrij-
den in het eigen biljartcentrum De
Keijenbijters aan Neringstraat West 1
te Uden op Van den Berg Biljarts. De
overmacht was groot en pas in de slot-
fase van de competitie werden er enke-
le punten verspeeld. Met 34 punten na
21 duels was er nog altijd een marge
van minimaal vier punten op de naaste
concurrenten. Het hoogste teammoyen-
ne in de tweede divisie over één wed-

strijd kwam met 1.208 op naam van
de succesvolle formatie. Na 21 duels
was het 0.881. De Duitse kopman Ron-
ny Lindemann speelde een zeer opval-
lend seizoen. Na negentien partijen
verzamelde hij 34 punten na één
nederlaag en twee remises. Het punt-
verlies was voornamelijk in het laatste
gedeelte van seizoen 2015-2016.
Begonnen met een moyenne van
1.083 realiseerde Lindemann tot en
met ronde 21 in de tweede divisie een
gemiddelde van 1.262. Zijn series wa-
ren opmerkelijk: 20-18-13-10. Niet al-
leen de hoogste reeks kwam op naam
van Ronny Lindemann maar ook de
kortste partij dankzij 3.636 na veertig
caramboles en slechts elf beurten.
Tweede man Marty Hermse verzamel-
de 22 punten na 16 ontmoetingen. De
28-jarige Nicky van Venrooy kan ook
op een prima competitie terugzien. Hij
kreeg na achttien duels 29 punten ach-
ter zijn naam en steeg van 0.772 naar
0.928. Vierde man Luc de Coster ver-
loor in twaalf wedstrijden alleen van
Johan Zwiers en ging omhoog van
0.748 naar 0.846. Dirk Thiele beleef-
de ook een stijgende lijn van 0.572
naar 0.656. Hij voegde zestien punten
toe na veertien keer in actie te zijn ge-
weest. Hans Paashuis viel enkele keren
in.

Didden Distributie met vlnr: Nicky van Venrooy, Luc de Coster, Dirk Thiele, 
Ronny Lindemann, Marty Hermse en Hans Paashuis. 
Foto: Ad van den Berg, www.vandenberg-biljarts.nl  

Dames libre 2e klasse Stedendriehoek

Drie generaties in één districtsfinale 
en Ingrid Schiphorst naar NK

Het is allemaal begonnen toen Mientje
in 1976 een café begon. Toen speelde
ze in de wilde bond en dat heeft
ze acht jaar met veel plezier gedaan.
Ingrid opende in 2005 een café. 
Beiden gingen naar de KNBB en dit
doen ze nu iets langer dan zes jaar. In
2013 is Michelle ook gaan biljarten
bij Ingrid in het team. Mientje speelt

bij vereniging De
Hofnar in C3 en
moet 34 caramboles
maken. Ingrid en
Michelle biljarten bij
De Vijfsprong in C4
met respectievelijk
39 en 20 carambo-
les. Mientje is dit
jaar met haar team
tweede geworden.
Ingrid en Michelle
eerste. Beide vereni-
gingen spelen bij
café-biljart De Hof-
nar in Apeldoorn.
Vaak gaan ze sa-
men op pad en
doen geregeld aan
toernooitjes mee.
Dan maken ze er
een gezellig week-
end van zoals ook
nu bij deze eind-

strijd dames libre tweede klasse. Mien-
tje eindigde als zesde, Michelle werd
tweede en Ingrid kampioen. Ingrid
ging door naar het gewest waar ze
tweede is geworden en gaat nu naar
het NK dames in Woubrugge, van 29
april tot en met 1 mei. De dames weten
zeker dat ze nog lang door zullen spe-
len met veel plezier. 

Begin maart vond in het Apeldoorns Biljart Centrum
een opvallende districtsfinale plaats bij libre klein da-
mes. Het betrof moeder Mientje van ’t Hof - de Graaf
geboren 26 april 1946, dochter Ingrid Schiphorst - van
’t Hof geboortedatum 22 april 1970 en kleindochter
Michelle Woudenberg van 27 april 1996. Voorbereiding nieuw seizoen?

Download de 
Patrick Niessen BiljartApp
 Libre (Série Américaine)
 Kader 38/2 en 47/2

Ga naar Google Play of de App Store

Tanja Polman na zege in 2e Veemarkt Dames Open:

‘Deze winst is voor mijn moeder Poppy’

Op dezelfde dag dat de inschrijving
voor deelname aan het libretoernooi
voor dames was geopend, meldde
Tanja Polman zich aan. Zoveel zin had
ze om weer eens te spelen. Voor de eer-
ste editie van het invitatietoernooi in
Billardcafé De Veemarkt te Doetinchem
(augustus 2014) moesten zij en haar
moeder zich afmelden wegens ziekte in
de familie. Ook deze tweede ging bijna
aan haar voorbij. “Dochter Marit was
flink ziek. Daardoor heb ik maar twee
keer kort kunnen trainen.” Ze wilde niet
afgaan tijdens het toernooi. Tanja Pol-
man speelde ruim twintig jaar geleden
haar laatste competitiewedstrijd, toen
nog bij de jeugd. Sindsdien komt ze re-
gelmatig even langs in het speellokaal,
om een praatje te maken bijvoorbeeld.
Want ze kent menige bezoeker van het
etablissement dat sinds september 2015
in handen is van Ingrid Bijmolt en

Manuela Mulderij. Ze is namelijk opge-
groeid in het woonhuis erboven. Haar
ouders en later broer Ferdinand Polman
zwaaiden tot 2007 de scepter in Café
De Veemarkt. 

Vier punten tekort
Over alle acht partijen samen kwam de
40-jarige Doetinchemse maar vier pun-
ten tekort: ze verloor twee duels op
slechts twee punten. De ene was in de
poulewedstrijd tegen vriendin Everlien
Susebeek uit Zelhem, de andere tegen
haar latere medefinalist Helen Koelink uit
Zeist, die ze tweemaal als tegenstander
trof. “Gaandeweg het toernooi kwam ik
steeds beter in mijn spel”, keek Tanja Pol-
man terug. “Ik kreeg weer het gevoel.”
De cijfers staven die opmerking: de fina-
lepartij ging in slechts zestien beurten uit.
“Misschien ga ik wel weer competitie bil-
jarten”, mijmerde ze. In totaal 24 dames
meldden zich voor het 2e Veemarkt
Dames Open op zaterdag 9 en zondag
10 april, een initiatief van de beide uit-
baters van Billardcafé De Veemarkt. De
deelnemers kwamen vanuit heel Neder-
land. De omzetting van het programma
door ziekmelding van drie vrouwen op
zondagmorgen verliep soepel. De enige
partij die Helen Koelink uit Zeist verloor,
was de finale. Op plek drie eindigde de
jonge Heidi van Oene uit Kampen, die
net als de latere winnaar in het toernooi
groeide en ook haar laatste wedstrijd als
de beste in de boeken deed gaan. ‘Toer-
nooispeelster’ Carla Diek uit Dedems-
vaart werd vierde.
Naam + car. Plaats Pnt Gem HS
1. Tanja Polman (30) Doetinchem 12 1.07 8
2. Helen Koelink (44) Zeist 14 1.62 10
3. Heidi van Oene (21) Kampen 10 0.66 6
4. Carla Diek (44) Dedemsvaart 8 1.31 12
5. Ada Gerritsen (35) Almelo 10 1.08 9
6. Jolanda Looman (59) Doetinchem 8 2.03 15
7. Roxanne ter Huerne (21) Zelhem 6 0.53 4
8. Pauline Groen (30) Dedemsvaart 6 0.89 8
9. Karin van Os (38) Borne 8 1.19 8

10. Willy Ars (22) Groenlo 6 0.57 5
11. Everlien Susebeek (18) Zelhem 8 0.59 5
12. Renate Jansen-Albers (38) Wehl 4 1.12 8
13. Jetty van Hummel (62) Duiven 4 1.89 12
14. Diny Siebelink (38) Lathum 4 1.00 7
15. Els van Tol (50) Nieuw-Vennep 4 1.65 17
16. Berrie Hamer (29) Duiven 2 0.92 6
17. Carla Hagen (14) Lathum 4 0.29 3
18. Jolanda v.d. Boogaard (22) Enschede 2 0.66 4
19. Margo van Hemert (15) Enschede 2 0.38 4
20. Inge Berends (22) Lathum 4 0.55 3
21. Leen Bergervoet (19) Lathum 2 0.54 3
22. Ingrid Bijmolt (13) Doetinchem 4 0.27 3
23. Monique ten Westenend (25) Zevenaar 2 0.54 6
24. Rolinka Marach (15) Ulft 0 0.23 2

Ze barstte in tra-
nen uit nadat ze
haar biljartkeu
had weggezet en
de felicitaties van
haar medespelers
in ontvangst had
genomen. 
Het winnen van
het tweede Vee-
markt Dames
Open droeg Tanja
Polman op aan
haar in december
2015 overleden
moeder Poppy.
Gespeeld had ze
met haar moe-
ders keu...

Vlnr: Heidi van Oene (3), Helen Koelink (2), Carla Diek (4)
en Tanja Polman (1). Foto: Ton Smilde

http://www.vandenberg-biljarts.nl
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Eerste divisie driebanden poule 2

Burgmans Biljarts in ongewijzigde 
samenstelling naar eredivisie
Speelronde 18
De Veemarkt – La
Plaza Hoensbroek
8-0. Huub Wilkowski
zorgde in Doetin-
chem voor de kortste
partij met gemiddel-
de van 1.406. Man
op Maat/'t Caves –
Ripa Recycling/Pear-
le 6-2. Freddy Stae-
lens 1.500 en Fran-
cis Forton 1.400
speelden een mooi
duel tegen elkaar.
ZFD/De Hazelaar –
Biljartcentrum Arnhem 2-6. Tom Beem-
sterboer 1.466 verloor met het
kleinst mogelijke verschil tegen Rama-
zan Durdu 1.500. Constructor Staal-
bouw – Burgmans Biljarts 2-6. Henk
Overmars 1.607 bracht Marco Janssen
één van zijn zeldzame nederlagen toe. 

Speelronde 19
Eekhoorn 2 – Man op Maat/'t Caves
0-8. Bezoeker Raymond Ceulemans gaf
met 1.406 het goede voorbeeld. Burg-

mans Biljarts – ZFD/De Hazelaar 8-0.
Johan Roijers 1.333, Rik van Beers
1.323, Bert van Manen 1.176 en
Marco Janssen 0.978 waren een maat-
je te groot. Ripa Recycling – De Vee-
markt 2-6. Francis Forton verraste met
45 uit 22 dus moyenne 2.045. 

Speelronde 20
Hotel Stadt Lobberich/BCT – Burgmans
Biljarts 0-8. In deze kampioenswed-
strijd, zie de voorpagina, nam Tom

Francis Forton. Foto: Paul Brekelmans 

Bandstoten klein derde klasse 

Kampioen Cees Pijper al vanaf 
derde ronde op kop in NK te Venlo

Bij vereniging 't Klötske in Venlo had
Eric Eickhoff de eerste twee ronden de
beste start. Ook Cees Pijper en Willem
Foudraine beschikten over de maximale
vier punten. Eickhoff en Foudraine gin-
gen in sessie drie beiden onderuit en
Pijper nam de koppositie over. Hij leed
zijn enige nederlaag in de vijfde ronde
toen Eric Eickhoff met 55-35 (20) de
baas bleek. Cees Pijper beschikte op
dat moment over acht punten en een
viertal achtervolgers, aangevoerd door
Eickhoff, kwamen daar twee punten
achter. Voor de slotronde stond Pijper
op tien punten en het duo Eric Eickhoff
en Durk van Wier op acht punten. Zij
speelden in ronde zeven niet tegen el-
kaar. Pijper maakte geen fout en ver-

sloeg Ton Leeuwenhoek. Van Wier won
ook en passeerde Eickhoff die onderuit
ging. De beste partij werd in de derde
ronde gespeeld tussen Bert van Moorst
en Cor Lingen: 55-53 (15). Van Moorst
realiseerde met zeventien caramboles
ook de hoogste serie. Het beste alge-
meen moyenne kwam met 2.20 op
naam van Eric Eickhoff. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Cees Pijper Twisk 12 2.18 13
2. Durk van Wier Dronrijp 10 1.96 12
3. Eric Eickhoff DVS 8 2.20 16
4. Ton Leeuwenhoek EBCL 6 2.00 11
5. Bert van Moorst De Haven 6 1.91 17
6. Willem Foudraine De Kraanvogel 6 1.84 16
7. Marrie Kleinloog HMS 4 2.00 10
8. Cor Lingen Amstelbron 4 1.89 12

Tweede divisie driebanden poule 4

Eerste team De Molen pakt titel 
voor de neus van De Molen 2 

De Molen 1 met vlnr: Frank Hommering, Wim van Dijck, Erwin Hens, 
Paul Bruijstens en Guus van Grinsven. Foto: Menno de Vries

Speelronde 18
Kin Assurantiën – Biljartcentrum Goirle
4-4. Cetin Volkan 0.911 verloor van de
1.176 van Roger Spijkers. Erik van
Loon 1.142 zette Menno de Vries
1.085 opzij. De Vries produceerde een
serie van twaalf. De Molen – De Haze-
laar 2 6-2. Wim van Dijck 1.176 en
Frank Hommering 1.093 kwamen in
Reusel sterk voor de dag. 

Speelronde 19
Biljartcentrum Goirle – Teletronika 6-2.
Menno de Vries zette 1.428 op het sco-
rebord na 40 uit 28. Hij werd nog over-
troffen door zijn ploegmaat Roger Spij-
kers want zijn 40 uit 26 betekende
1.538. Tegenstander Vic Herreweghe
liet zich met 1.307 en reeks van elf ook
niet onbetuigd. 

Speelronde 20
De Molen 3 – SS&P/De Molenvliet 4-4.
Bij de bezoekers reikte Huub Adriaanse
tot 1.212. 

Speelronde 22
De Molen – De Molen 2 4-4. Deze voor-
uit gespeelde topper leverde geen win-
naar op. Erwin Hens en Wim van Dijck
verloren met 23-40 (39) en 25-40 (43)
van respectievelijk Rutger Elshof en Piet
Sleddens. Paul Bruijstens klopte Rick
Sleddens na 35-29 (43). Frank Homme-
ring bleef streekgenoot Ad Vermeer
middels 35-31 (49) de baas. 

Speelronde 21 
Setpoint – De Molen 2 0-8. De gasten
streden voor hun laatste kans op de titel
want ze mochten geen steekje meer la-
ten vallen. Piet Sleddens vestigde de
meeste aandacht op zich door de 40
caramboles al na 23 beurten te verza-
melen: moyenne 1.739 en bovendien
serie van tien. Ook zijn drie teamgeno-
ten kwamen niet in de problemen. Ze
waren echter wel afhankelijk van het re-
sultaat van het eerste team dat zater-
dagavond 23 april in biljartcentrum
Goirle op bezoek ging. De koploper
maakte geen fout gezien de 2-6 eind-
stand. Daarmee ging het kampioen-
schap naar Erwin Hens die met 1.333
Menno de Vries 1.233 nipt voorbleef.
Hens speelde over de gehele competi-
tie met 1.004 knap boven de magische
grens. Paul Bruijstens 1.166 en Frank
Hommering 0.714 wonnen ook. De
nederlaag van Wim van Dijck bleef
zonder gevolgen. Guus van Grinsven
kwam deze keer niet in actie maar le-
verde wel een belangrijke bijdrage
aan de titel. Menno de Vries maakt de
overstap naar De Molen dat liefst 38
punten verzamelde na 22 wedstrijden.
De Molen 2 bleef daar overigens maar
één punt bij achter. Autobedrijf Schrau-
wen was al gedegradeerd. 
Met de slotronde nog voor de boeg
gaat de strijd om de tweede degrada-
tieplaats tussen De Hazelaar 2 en
Setpoint. 

Play-offs poule 2 nationale kadercompetitie

De Ram stoot door naar halve finale

Het kaderteam van De Ram heeft op
zondag 24 april in eigen locatie de hal-
ve finale van de play-offs bereikt door
twee 6-2 overwinningen op HWA
Alblasserdam en ’s-GBC uit Den Haag.

’s-GBC werd 2e door de 6-2 winst te-
gen HWA Alblasserdam. 
De Ram speelt op 7 en 8 mei de halve
finales, de locatie hiervan is nog niet
bekend.

De Ram, met vlnr: Hans Snellen jr, Gilbert Princen (arbiter), Demi Pattiruhu,
Frans van Hoey, Adrie Pols, Wilbert van Dijke, René Boersen

Löwe een 17-6 (10) voorsprong maar
na een 23-11 pauzestand kwam Johan
Roijers knap terug met een serie van elf.
De gast draaide de bordjes om via 34-
40 na 32 beurten. Op de andere
matchtafel van café-biljartzaal Van
Tienen stond Karl-Heinz Gertzen met
13-27 achter tegen Rik van Beers. Na
43-43 en 44-44 realiseerde Van Beers
de verlossende treffer. Marco Janssen
zorgde voor de titel door de stand op
0-6 te brengen via zijn 22-45 zege na
27 pogingen op Rob Mans. Bert van
Manen maakte het feest compleet door
Paul Savelkoul met 24-40 (34) met lege
handen te laten. De Veemarkt –
Eekhoorn 2 2-6. Voor de gasten zette
Serg Dianov 1.904 op het scorebord
na 40 punten en slechts 21 omlopen.
Man op Maat/'t Caves – Sprundel 4-4.
Leslie menheer bleek met 45 uit 34 de
beste. ZFD/De Hazelaar – La Plaza
Hoensbroek 4-4. Thuisspeler Tom Beem-
sterboer scoorde behalve een serie van
twaalf ook een gemiddelde van 1.451.
Thekes/Park Tivoli – Biljartcentrum
Arnhem 6-2. Vierde man Jean-Paul

Kregting gaf met 40 uit 32 het goede
voorbeeld. 

Speelronde 21
Burgmans Biljarts – Biljartcentrum
Arnhem 6-2. Rik van Beers realiseerde
1.451 na 45 uit 31. De kampioensfor-
matie gaat komend seizoen ongewij-
zigd de eredivisie in. Man op Maat/
't Caves – Thekes/Park Tivoli 4-4. De
Belgen Raymond Ceulemans en Freddy
Staelens wonnen beiden dankzij
1.285. De bezoekers keren terug naar
de tweede divisie driebanden. La Plaza
Hoensbroek – Hotel Stadt Lobberich/
BCT 6-2. De laatste strohalm voor de
ploeg uit Hoensbroek in de strijd om de
tweede degradatieplaats. Biljartcentrum
Arnhem is de andere kandidaat maar
heeft voor de slotronde veel betere
papieren. Toevallig treffen de twee ploe-
gen elkaar zondag 1 mei in Arnhem.
Ripa Recycling/Pearle – ZFD/De Haze-
laar 6-2. De enige partij onder de 35
beurten kwam op naam van thuisspeler
Pascal Claus die Frank Dielis met 40-24
(34) versloeg.

Onder vlnr: Marrie Kleinloog, Cees Pijper, Willem Foudraine en Eric Eickhoff. 
Boven vlnr: Bert van Moorst, Durk van Wier, Cor Lingen en Ton Leeuwenhoek. 
Foto: Jan Rosmulder  
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RPC 9-ball for fun toernooi 

Arek Pach de beste bij 
Snooker- en Poolcentrum Woensel 

Op een zonnige zondag wordt voor de eerste keer het RPC 9-ball for fun
toernooi gehouden bij Snooker- en Poolcentrum Woensel. Na een actieve
promotie de afgelopen weken trok het evenement uiteindelijk een respec-
tabel aantal deelnemers met daarin enkele jeugdspelers en oud RPC leden. 

Winnaar Arek Pach. Foto: Jan Rosmulder

Eurotour lichtpuntje 
nu teleurstellend EK poolbiljart

Op de eerste finaledag van het Euro-
pees kampioenschap poolbiljart 2016
in Sankt Johann im Pongau (AUT) zorg-
de Zaandammer Nick van den Berg
voor Nederlands eremetaal, een bron-
zen medaille op het onderdeel 14.1. Dit
was echter geen opmaat voor een oran-
je gekleurd EK. Verder dan een scha-
mele kwartfinaleplek voor Niels Feijen
(8-ball) en Tamara Peeters – Radema-
kers (14.1) kwam de equipe van Alex
Lely niet. Het resultaat was een teleur-
stellende veertiende plaats in het me-
dailleklassement. Oostenrijk bleek met
drie keer goud het meest succesvol.

Eurotour

Op de traditioneel aansluitende Euro-
tour waren de verwachtingen dan ook
niet al te hoog gespannen. Met name
de jongelingen Ivo Aarts (22) en Marco
Teutscher (24) lieten echter grote menta-
le veerkracht zien met knappe overwin-
ningen op absolute topspelers in Europa
zoals Feijen, Diaz, Grabe en Ouschan.
In respectievelijk de kwart- en de halve
finale moesten zij echter hun meerdere
erkennen in een ontketende Ronald
Regli uit Zwitserland. Mark Gray werd
winnaar na 9-5 winst op Regli. 

Ceremonie EK 14.1. Foto: EPBF/DK

Elke speler kreeg bij de inschrijving een
consumptiebon voor zijn inschrijfgeld.
Behalve dat het toernooi om de prijzen
ging, totale prijzenbedrag van € 330,-,
was vooral het fun element van toepas-
sing. Elkaar ontmoeten, samen poolen,
samen wat eten en drinken in een aan-
gename en ontspannen ambiance. Om
de tijd tussen de rondes op te vullen wa-
ren er twee side events georganiseerd.
De gehele toernooiopzet van deze mid-
dag was dan ook meer dan geslaagd.
Na een kleine technische hik in de pro-
grammatuur werd er om 13.15 uur ge-
start met het 9-ball for fun toernooi. Op
vrijwel alle speeltafels werden de wed-
strijden gespeeld. Het was mooi om te
zien hoe jong aanstormend talent en er-
varen poolers met elkaar de strijd aan-
gingen. Uiteraard mocht de jeugd met
een voordeel hun wedstrijden aanvan-
gen. Het toernooi kabbelde de gehele
middag rustig voort. Iedereen deed
extra zijn best want men kon bij een
9-ball break of bij een 5-0 of 4-0 uitslag
een extra consumptiebon verdienen.
Ook de side events werden goed be-
zocht, deze stonden onder toezicht van
Jan Mous. De algehele wedstrijdleiding
was in handen van Wim van den Bosch
en Stefan van der Weerden.  Ook aan
drank en spijs was goed bedacht. Tot
driemaal toe kon worden rondgegaan
met heerlijk gebakken snacks van Anja.
De bardienst was in handen van Danny
en Janice. Voor Janice bleek dit een
aangename afwisseling op de pokerac-
tiviteiten die ze elke donderdagavond
ondersteunt. Met z’n drieën zorgden ze
er voor dat niemand iets te kort kwam.
Mede door hun inzet en betrokkenheid
hebben zij een belangrijke bijdrage ge-
leverd aan het succes van deze zon-
dagmiddag. 
Het 9-ball for fun toernooi was geba-
seerd op double knock out systeem.

Vanaf de halve finale werd single knock
out gehanteerd.

Spannende eindstrijd
Om 20.30 uur werd de finale gespeeld
waarbij Arek Pach met 5-4 aan het
langste eind trok tegen Gijs van Westen-
brugge. Pach nam de enveloppe met
€ 90,- met een big smile in ontvangst.
De wedstrijdleiding wil iedereen be-
danken die op welke wijze dan ook een
positieve bijdrage heeft geleverd aan
deze mooie zondagmiddag. Ongetwij-
feld zal voor volgend poolseizoen het
toernooi gecontinueerd worden. 

Bekerfinaledag bij Ames
Het poolseizoen zit er bijna op. Dat be-
tekent dat men elkaar weer ziet op zon-
dag 22 mei bij Ames in Deurne voor de
bekerfinaledag. De beste vier teams uit
elke divisie ontmoeten elkaar dan om te
bepalen welke ploeg het beste allround
team is. Tevens is op deze dag de uit-
reiking van de prijzen voor de 8-ball
competitie. Ook zal deze zondag in het
teken staan van het afscheid van de
voorzitter, Paul Hover en divisieleider
Wim van den Bosch van de RPC. Bei-
den hebben aangegeven dat zij na vele
jaren actief te zijn geweest in het be-
stuur van de RPC toe zijn aan andere
uitdagingen. Belangrijk: graag wil de
RPC al weten welke teams volgend sei-
zoen er weer bij zijn voor de poolcom-
petitie 2016/2017. Dus als je team
weer meedoet laat het dan weten op
secretaris@rpcpool.nl of via het in-
schrijfformulier. Houd ook de RPC site in
de gaten. Hierop zal gecommuniceerd
worden wanneer en waar de ALV bij-
eenkomst zal plaatsvinden. Een van de
agendapunten hierin is om tot afspra-
ken te komen met betrekking op het ver-
zetten van wedstrijden. Maak hier tijd
voor vrij, jouw stem kan bepalend zijn.

Marco Teutscher. Foto: EPBF/DK

In De Distel te Roosendaal

Ladies Crazy Diamond XXL toernooi 
voor Therese Klompenhouwer

Therese Klompenhouwer heeft bij bil-
jartcentrum De Distel in Roosendaal de
eerste editie van het Ladies Crazy
Diamond driebanden groot toernooi ge-
wonnen. In dit evenement met 30 deel-
neemsters waren de te maken punten
gebaseerd op het huidige moyenne.
Klompenhouwer had de taak om met
26 de meeste caramboles te maken. Ze
startte niet overtuigend en stond na de
eerste speeldag op de vijftiende plaats.
De tweede dag stelde ze orde op zaken
en won haar partijen in 18 en 16 beur-
ten, waardoor ze zich toch wist te plaat-
sen bij de beste acht. In de kwartfinale
zette ze gemakkelijk Natasja Damen
met 26-2 in 20 beurten opzij. De halve
finale tegen Ineke Kooistra was een stuk
spannender. Deze werd door Therese

slechts op één carambole gewonnen:
26-13 in 19 beurten. De finale speelde
ze tegen haar goede Belgische vriendin
Danielle Le Bruyn. Ook deze werd over-
tuigend gewonnen met 26-9 na 19 po-
gingen. Klompenhouwer speelde een
algemeen moyenne van 1.085 en
kreeg de wisselbokaal uitgereikt door
de twee dames van de organisatie
Esmé Willems en Francine van Yperen.
Op 27, 28 en 29 mei spelen de dames
bij De Eekhoorn in Oosterhout de
La Grande Diva. Daar worden de vol-
gende spelsoorten gespeeld: kader
57/2, kader 38/2, libre en driebanden
groot. 
Een week later zijn ze te gast bij
De Ram in Roosendaal voor een drie-
bandentoernooi op de kleine tafel.

Vlnr: Robin van den Bosch, Therese Klompenhouwer, Francine van Yperen en 
Esmé Willems. Foto: Corné Marijnissen

mailto:secretaris@rpcpool.nl


De Biljart Ballen, 20e jaargang, mei 2016 pagina 23

Kaderbreed-toernooi Duinstreek 2016 in Oegstgeest

Louis Opstal na remise kampioen 
Het weekend van
15, 16 en 17 april
was het Biljartcen-
trum Oegstgeest
gereserveerd voor
19 kaderspelers
van het district
Duinstreek. 
Zij gingen met el-
kaar de strijd aan
om de districtstitel
kampioen Kader-
breed.

In drie poules werd
op zes tafels tegelijk
gestreden voor een
plaats in de finale-
poule die zondag de beslissing zou
brengen. Op de vrijdagavond waren er
al direct mooie partijen te zien. Moyen-
nes van tegen en boven de 20.00 ge-
middeld en regelmatige series. Zater-
dag stal Louis Opstal de show met par-
tijen in vier en negen beurten, maar ook
partijen van zeven (Willemse) en acht
beurten (Kerkman, Bakker) passeerden
de revue. Een hoogste serie van Opstal
(103) werd later nog verbeterd door
Duivenvoorde met 108. Na het spelen
van de voorronden op vrijdag en zater-
dag was het drietal bekend dat om de
beker ging strijden. Opstal ongeslagen
met acht punten, Bakker ongeslagen
met zeven en Duivenvoorde met zes
punten maar met een beter moyenne-
percentage. De overige deelnemers gin-
gen ook per drietal strijden om een
plaats in het klassement en dit zorgde
voor een zondag vol sportieve strijd. In
de poules werden nog fraaie series ge-
scoord en diverse gelijke spelen gaven
aan dat zij aan elkaar gewaagd wa-
ren. De belangstelling ging echter voor-
namelijk naar de finalepoule waar Bak-
ker in 11 beurten verloor van Duiven-
voorde, Opstal won van Bakker en
bracht de hoogste serie op 118.

Beslissing
De beslissing moest nu komen in de par-
tij Duivenvoorde tegen Opstal die in mo-

yennepunten voor stond. Het leek voor
Opstal gemakkelijk te gaan met een
voorsprong van 42-142 in 7. Duiven-
voorde kreeg echter het ritme weer te
pakken en met series van 73, 22 en 23
wist hij toch als eerste de finish te berei-
ken. Met nog zeven te gaan had Opstal
de nabeurt en bijna elke carambole
had een moeilijkheidsfactor. Tenslotte
was het een rondspeelbal over vijf ban-
den die vol op de derde bal eindigde
en het zevende en laatste punt beteken-
de en daarmee de benodigde remise.
Opstal was kampioen Kamerbreed.
Als organisator mocht Ben Duivenvoor-
de de trofee uitreiken aan Louis Opstal.
Bijzonder dat na zoon Ivo (2015) nu va-
der Louis voor één jaar de beker thuis
een plekje mag geven.
De prijs voor de kortste partij was ook
voor Louis Opstal voor zijn partij in
slechts vier beurten. 
Voor de hoogste serie meldde zich Cas
Juffermans met een serie van 79 (van de
120), doch Duivenvoorde bleef hem én
Opstal (118 van de 190) in percentage
voor (108 van de 160). 

Eindstand
Louis Opstal 24.78
Ben Duivenvoorde 13.32
Mark Bakker 11.91
Henk Korenstra 7.70
Peter Walgreen 7.79

Louis Opstal

Op bezoek in Overijssel

Brock Biljartfabriek & Amusement 
in Bornerbroek

De liefhebber die bij Brock Biljartfabriek & Amusement in de showroom
komt, krijgt een warm onthaal. Niet alleen veel biljartartikelen maar ook
curiosa, zoals een dekenkist. Er is ook een aparte ontvangstruimte met een
matchtafel waar we welkom worden geheten door Michel Schroten en
Moniek Agten. Handig zo’n ruimte met grote tafel indien iemand een nieu-
we keu wil proberen. Veel biljarters willen die toch in eigen hand houden
voordat tot aankoop wordt overgegaan. Achteraan de showroom bevindt
zich een opslagruimte en tevens een werkplaats. Brock Biljartfabriek
fabriceert zelf de tafels en alles ziet er keurig uit. De nieuwste houtbe-
werkingmachines zijn aanwezig. 

Wat duidelijk naar voren komt in het
interview met Michel en Moniek is dat
kwaliteit bovenaan staat. Niet bezuini-
gen op uren en materialen maar de
kwaliteit gaat boven alles. In één keer
goed werk leveren en niet twee keer
terug omdat er nog iets verbeterd moet
worden. Brock Biljartfabriek is fabrikant
van eigen tafels. Tevens zijn ze restau-
rateur van alle biljarts. U hebt dan ook
de keuze uit nieuwe en gebruikte tafels.
Deskundig advies is daarbij vanzelf-
sprekend. Een bezoek aan de show-
room is de moeite waard maar dat
geldt zeker ook voor de webshop. Via
www.biljartfabriek.nl opent de wereld
naar een groot aanbod van biljarts en
bijbehorende accessoires. Brock Biljart-
fabriek & Amusement beschikt over
vrachtwagens met een lift zodat biljarts
in zijn geheel kunnen worden vervoerd.
Heel handig als de tafels tijdelijk opge-
slagen moeten worden, bijvoorbeeld in
verband met kermis of carnaval. Met de
overname van Biljartfabriek Het Oosten
uit Nijverdal heeft Brock Biljartfabriek &
Amusement de vleugels nog verder uit-
geslagen. Opvallend is dat bezoekers
uit grote delen van het land en ook

België en Duitsland naar Bornerbroek
komen. De naamsaanvulling Amuse-
ment heeft betrekking op de exploitatie
van amusementsautomaten. Te denken
valt aan kansspelautomaten en amuse-
mentsautomaten, zoals poolbiljarts en
voetbalspelen. 

Bezoekadres en 
openingstijden
Brock Biljartfabriek & Amusement is ge-
vestigd aan Wolbes Landen 1a te Bor-
nerbroek. De winkel en showroom zijn
tijdens de openingstijden op donder-
dag, vrijdag en zaterdag te bezoeken
en eventueel op afspraak. Daar kunt u
elk biljart uitproberen, keuen testen, bil-
jartbenodigdheden vinden en de koffie
staat altijd klaar!
De openingstijden:
Donderdag en vrijdag 9.00 – 12.30
uur en 13.00 – 17.00 uur
Zaterdag 10.00 – 16.00 uur. Attentie:
vanaf 1 mei tot en met einde bouwvak
Noord van 10.00 – 13.00 uur. Bouw-
vak 1 tot en met 21 augustus gesloten. 
Telefoon: 074-3841859
E-mail: info@billardfabriekjanbrock.nl
Site en webshop: www.biljartfabriek.nl

Voor biljartende golfers en golfende biljarters

Golftoernooi Ad Burgmans

Ad Burgmans gaat voor de 3e keer een
golfwedstrijd organiseren voor mensen
die driebanden groot spelen en wel op
zondag 12 juni a.s. Er heeft zich al een
aantal biljarters gemeld. De bedoeling
is een gezellige dag op een golfbaan in
de omgeving van Eindhoven. Na af-
loop van de 18 holes golfronde wordt
er nog een hapje gegeten. De strijd
gaat om de Burgmans Biljarts wisseltro-
fee. Kosten zijn voor eigen rekening,
maar er is een zeer schappelijke prijs

geregeld. Als er voldoende liefhebbers
zijn, kan er voor mensen die nu nog niet
golfen eventueel ook een golfclinic ge-
regeld worden.
Als je mee wilt doen stuur dan uiterlijk
30 mei een e-mailtje naar: 
info@burgmans-biljarts.nl. 
Vermeld hierin of je meedoet aan de 18
holes wedstrijd of de clinic.

Met vriendelijke groeten, Ad Burgmans,
Burgmans Biljarts.

Tweede divisie driebanden poule 1

Bij TOVV 2/Biljartshop Vlaerdingh 
hangt de vlag uit
Speelronde 18
Aannemersbedrijf Beer de Jong behaal-
de met 8-0 een monsterzege op Drukke-
rij 3in1. Albert Heijn Van Rijn kwam
met 3-5 net iets tekort tegen Biljartcen-
trum Siemens.

Speelronde 19
EDO ’83 verloor met 0-8 van Aanne-
mersbedrijf Beer de Jong. Biljartcentrum
Siemens had weer succes en kwam
door winstpartijen van Eddie Siemens,
Harry Viswat en Danny Blaauw tot een
6-2 overwinning op Drukkerij 3in1.

Speelronde 20
Aannemersbedrijf Beer de Jong was ge-
zien de 5-3 eindstand net iets beter dan
Biljartcentrum Siemens. Peter Berndsen en
Peter Snel boekten winst, terwijl Ruud

Nieuwenburg voor het vijfde punt zorgde. 

Speelronde 21
Claver-Cpl-TOOV 5 en Biljartcentrum
Siemens speelden gelijk. Eddy Siemens
en Harry Viswat zorgden voor de pun-
ten bij de bezoekers. De Barbier Leeuw-
arden verloor met 2-6 van Aannemers-
bedrijf Beer de Jong. Ruud Nieuwen-
burg liet 1.025 noteren. 

Speelronde 22
TOVV 2/Biljartshop Vlaerdingh behaal-
de met 8-0 een overtuigende overwin-
ning op Biljartcentrum Siemens en mag
zich poulewinnaar noemen. Peter Wit-
veld was in 28 beurten uit. Aannemers-
bedrijf Beer de Jong heeft de competitie
afgesloten met een daverende 8-0 over-
winning op Clever-Cpl/TOVV 5.

http://www.biljartfabriek.nl
mailto:info@billardfabriekjanbrock.nl
http://www.biljartfabriek.nl
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