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Bij biljartcafé De Ponderosa in Bergen op Zoom is LBV overtuigend kampioen
geworden in de klasse B1. De Zeeuwse formatie won alle drie de wedstrijden.
“t Pleintje werd tweede en Baracuda derde. D’n berg moest genoegen nemen met
de vierde plaats. Foto: Ad Smout

GRATIS
MEENEMEN

De jaarlijkse Simonis Biljartlakens Landsfinale zal dit jaar plaatsvinden van
24 tot en met 26 juni. In de immens grote hal van sportcomplex Merwestein
in Nieuwegein worden op 24 te plaatsen biljarts 316 wedstrijden gespeeld.
Deze wedstrijden staan onder leiding van in totaal maar liefst 144 arbiters.
De inzet is voor alle deelnemende teams het nationaal kampioenschap. 
Op de eerste speeldag, vrijdag 24 juni
komen naast de acht gewestelijke kam-
pioenen in de C4 klasse ook de kampi-
oenen uit de dagcompetitie en de dames
in actie. Zaterdag is het de beurt aan
C1, B1 en B2. Op zondag staat de eind-
strijd van C2, C3 en de finale van de ka-
derbeker op het programma. In een
aparte ruimte worden demonstraties ar-

tistiek en 5-pins gegeven. Aansluitend is
er op maandag 27 juni een vrijwilligers-
dag. Op de site van de KNBB zijn de
speelschema’s, routebeschrijving, uitno-
digingen e.d. gepubliceerd. Verder zijn
daar dagelijks foto’s te zien. 
Voor een totaal overzicht van de deelne-
mende teams verwijzen wij u naar
pagina 11.
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Kampioenschap van Nederland libre klein dames intervalklasse

Chantal Arntz domineert 
tot de laatste ronde

In het weekend van 29 april t/m 1 mei
2016 werd er bij biljartvereniging Ja-
cobswoude gestreden om de nationale
titel in de klasse libre klein dames inter-
val. Chantal Arntz drukte vanaf de eer-
ste wedstrijden haar stempel op het toer-
nooi. Nadat de biljartster uit het Lim-
burgse Susteren op vrijdag haar twee
partijen had verzilverd, nestelde zich
een dag later door winst op Ingrid van
’t Hof op kop van het klassement. Deze
positie gaf ze niet meer af. Al na ronde
vijf had ze een nagenoeg niet meer te
overbruggen kloof geslagen van vier
punten. Door de overwinning in ronde
zes op Conny van Mild, haalde Arntz
vroegtijdig de titel binnen. Op maar

liefst vijf punten achterstand volgde de
nummer twee Carien Schuurmans. De
laatste ronde was voor haar nog een
formaliteit. Daarin verloor ze overigens
van Riek Sloot, die daarmee het brons
veilig stelde. Op de laatste speeldag
wist Carien Schuurmans haar twee par-
tijen te winnen en klom daarmee van de
vierde naar de tweede plaats. Helga
Hoekstra van de organiserende vereni-
ging won drie partijen en eindigde als
zevende. Carien Schuurmans scoorde
met 116% het hoogste percentage ge-
middelde. De als laatst geklasseerde
Daniëlle Tielrooy maakte een reeks van
veertien en behaalde daarmee het
hoogste percentage serie en ontving
daarmee een witte bal op standaard.
Omdat ze als laatste was geëindigd
werd daar ook een rode bal aan toege-
voegd.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS % Moy
1. Chantal Arntz ’t Kempke 12 1.87 14 104.02
2. Carien Schuurmans ’t Klötske 9 1.16 9 116.85
3. Riek Sloot Van Otten 8 1.52 11 108.89
4. Ingrid van ’t Hof De Vijfsprong 8 1.03 10 93.89
5. Joke van Alebeek De Hazelaar 6 1.12 8 94.15
6. Conny van Mild Merwehof 6 0.87 6 87.67
7. Helga Hoekstra Jacobswoude 6 1.77 10 98.72
8. Daniëlle Tielrooy BOK 1 1.34 14 96.00

Vlnr: Carien Schuurmans, Chantal Arntz en Riek Sloot

Nederlandse afvaardiging 
Coupe van Beem 2016 bekend
De Nederlandse
jeugdspelers die
deelnemen aan de
Coupe van Beem
2016, welke ge-
pland staat van 19
tot en met 21 au-
gustus 2016 in Hön-
trop (Bochum) in
Duitsland, zijn be-
kend. Hans Snellen
uit Rijsbergen voert
met een gemiddelde
van 25.05 en 350 te
maken caramboles
de Nederlandse af-
vaardiging aan. 
Verder worden af-
gevaardigd: Arno
Coenradi, Justin
Huijs, Kenny Bos-
kamp, Dennis Hoog-
land, Dennis Enge-
len, Roy Reutelingsperger en Leon Du-
dink. Op zondag 12 juni is er een voor-
bereidingsdag gepland bij De Haze-
laar in Rosmalen. De Coupe van Beem

is een drielandenwedstrijd van Neder-
land, België en Duitsland, waar elk van
deze landen met acht spelers van ver-
schillende speelsterkte aan deel nemen.

Hans Snellen. Foto: Paul Brekelmans

NK bandstoten 2e klasse in Oegstgeest

Wim Pelders van De Distel Biljarts 
overtuigend kampioen
Het fraaie Biljartcen-
trum Oegstgeest was
decor van de strijd
om de nationale titel
in het bandstoten
tweede klasse. Op
vrijdagavond bleken
Wim Pelders met 17
en Willie Siemens
met 23 beurten de
blikvangers van de
eerste ronde, die
hiermee hun kandi-
datuur stelden. Zij
hielden dit in de
tweede ronde met
goede partijen vast
en de eveneens on-
geslagen John Titselaar voegde zich bij
hun. 
De tweede dag begon met hoge series
(Siemens 25, Titselaar 22 en Overdijk
20) en een kortste partij van Siemens
(13 beurten). Na de lunch beroofde Su-
rin Doekhie in 13 pogingen en met een
serie van 29 Siemens van de matchpun-
ten. Met respectievelijk 8, 8 en 6 match-
punten ging de strijd verder tussen Pel-
ders, Titselaar en Siemens. In de vijfde
ronde kwam de confrontatie Titselaar-
Siemens en Overdijk-Pelders. Na deze
partijen waren de kandidaten voor de
titel bekend. Pelders had tien matchpun-
ten, terwijl Siemens en Titselaar met
twee punten achterstand volgden.
Gelet op de stand beloofde de zondag
nog een spannende dag te worden. Pel-
ders bevestigde zijn eerste plaats door
winst tegen Titselaar en Siemens behield
zijn titelkans door bij de stand 59-69 te-
gen Kramer met een serie van 16 te fi-
nishen. Overdijk had door winst op
Doekhie in 18 beurten ook nog moge-
lijkheden voor het erepodium. Titselaar
stelde in de laatste ronde de derde
plaats veilig door van Dick de Jong te
winnen. Hierdoor eindigde Rob Over-
dijk, die van Raymond Kramer won, als
vierde.
Een finalepartij tussen Pelders en Sie-
mens stond vervolgens op het program-
ma, waarbij Pelders met twee punten
voorsprong de beste papieren had. Sie-
mens had een aanzienlijk moyenne
voordeel. In deze slotpartij vervolgde
Pelders zijn degelijke en regelmatige
stijl. De speler van De Distel Biljarts uit
Roosendaal speelde zijn kortste partij

en won in veertien beurten met 75-32.
Goud voor Pelders en zilver voor Sie-
mens.
Piet Verhaar huldigde namens de KNBB
Wim Pelders als kampioen van Neder-
land. Als vertegenwoordigers van de or-
ganiserende vereniging BCO De Beste
Keus feliciteerden voorzitter Ben Dui-
venvoorde en wedstrijdleider Co Zwet-
sloot de finalisten met hun behaalde
plaats en had voor ieder een aanden-
ken in de vorm van een ingelijste
groepsfoto en een “napraatwijn”. Voor
de hoogste serie (Surin Doekhie met 29)
en kortste partij, (Willie Siemens met 13
beurten (steunpartij 15 beurten) was er
nog een extra “prestatiewijn”. Uiteraard
volgde er een woord van dank aan het
arbiterscorps, de bediening, de fraaie
accommodatie en het goede materiaal
van het Biljartcentrum Oegstgeest even-
als de talrijk meegekomen supporters.
Ook Pelders die namens de spelers de
organisatie bedankte onderstreepte dit
en betrok daar ook de inzet van de le-
den en wedstrijdleider van BCO bij. Piet
Verhaar reikte de KNBB oorkonde uit
voor de organisatie van dit NK. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wim Pelders De Distel Biljarts 14 3.88 15
2. Willie Siemens Midwolda '79 10 3.84 25
3. John Titselaar De Oase 10 3.09 22
4. Rob Overdijk Velsen 8 3.28 20 
5. Surin Doekhie Push And Win 5 2.87 29
6. Dick de Jong W.B.D. 5 2.78 17
7. Henk Schamp KOT 3 2.32 16
8. Raymond Kramer Sport en Vriendschap 1 2.25 16

Vlnr: Willie Siemens, Wim Pelders en John Titselaar.
Foto: Ben Duivenvoorde

Driebanden klein 
dagbiljarten 16 juni

NK in 
Hoogeveen
Op donderdag 16 juni wordt in drie
klassen het NK driebanden klein dag-
biljarten georganiseerd. Plaats van han-
deling is biljartcentrum l’Acquit aan
Terpweg 2 in Hoogeveen. Het wordt
vroeg uit de veren want de deelnemers
en arbiters dienen om 9.00 uur aanwe-
zig te zijn.

Klasse 1 Vereniging Gem Car
1. Ming Pan CRB Bollenstreek 0.904 40
2. René Langenbach De Snelpost 0.684 28
3. Jaap Middel OBV 0.683 28
4. Bart Kablau RV Stedendriehoek 0.566 24
Klasse 2
1. Hans van Leeuwen CRB Bollenstreek 0.505 24
2. Harrie Aarts De Vrolijke Rollers 0.443 18
3. Piet Oosterhuis OBV 0.422 18
4. Peter van den Beemt OBV Randstad 0.418 18
Klasse 3
1. Adrie van de Laar De Hazelaar 0.375 16
2. Hans Verdel De Pepersteeg 60+ 0.355 16
3. Toine Nooyen CRB Bollenstreek 0.299 12
4. Henk de Keyzer HBC 0.271 12
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Dagcompetitie libre gewest MN

Martien van de Vorstenbosch en 
Toon van der Aa winnen bij JBGB
Libre 2e klasse
Bij de gewestelijke
finale MN dagcom-
petitie tweede klasse
libre in biljartcentrum
JBGB te ’s-Hertogen-
bosch liet Martien
van de Vorstenbosch
er geen twijfel over
bestaan. De deelne-
mer van vereniging
De Oda Boys uit Sint-
Oedenrode behaal-
de de maximale zes
punten. 
De kampioen had
met 110 treffers ook
de meeste punten te
maken. Hij speelde een algemeen moy-
enne van 3.79 en zorgde met 23 te-
vens voor de hoogste serie. In zijn beste
partij bleek hij goed voor een ge-
middelde van 4.58. Runner-up Gert
Blaas verloor alleen van Van de Vor-
stenbosch. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martien vd Vorstenbosch De Oda Boys 6 3.79 23
2. Gert Blaas Gooi- en Vechtstreek 4 2.58 13
3. Ad Akkermans De Kruiskamp 2 2.69 20
4. Henk de Beer Driemond 0 2.13 12

Libre 4e klasse
In deze klasse was de spanning om te
snijden. Liefst drie spelers sloten met vier
punten af. Het percentage gemaakte ca-

ramboles bracht dus de beslissing. Toon
van der Aa, eveneens van Oda Boys,
maakte het succes compleet. Hij scoor-
de 98.66 procent en dat was een frac-
tie beter dan de 93.30 procent van
Henk Delsink. Theo Knaap reikte tot een
percentage van 82.22. Delsink reali-
seerde dankzij 1.55 het beste alge-
meen moyenne en via 1.93 tevens het
hoogste partijgemiddelde. De eer voor
de hoogste reeks ging met negen tref-
fers naar kampioen Van der Aa. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Toon van der Aa De Oda Boys 4 1.39 9
2. Henk Delsink Driemond 4 1.55 8
3. Theo Knaap Leusderkwartier 4 1.46 8
4. Nelis de Vries Gooi- en Vechtstreek 0 1.19 7

De twee kampioenen. Foto: Boy de Groot.

Van 17 tot en met 19 juni in Rosmalen

European Ladies Cup moet 
damesbiljarten op de kaart zetten
Van vrijdag 17 tot
en met zondag 19
juni vindt in Sport-
foyer De Hazelaar
te Rosmalen de
eerste European
Ladies Cup plaats
in de spelsoorten
driebanden- en li-
bre groot. Dit eve-
nement komt min
of meer in de
plaats van de Eu-
ropese kampioen-
schappen voor da-
mes die vanaf
2016 niet langer
onderdeel uitma-
ken van het EK in
Brandenburg.

Mede door stimulans en financiële
ondersteuning van de KNBB (sectie drie-
banden en KVC) is gekozen voor een
opzet waarbij de Europese biljartdames
gaan strijden voor deze Cup. De ko-
mende drie jaren zal de European La-
dies Cup op Nederlandse bodem
plaatsvinden. De gemeente ’s-Hertogen-
bosch (Rosmalen maakt deel uit van de-
ze gemeente) ondersteunt het toernooi
met een substantiële financiële bijdrage
in de organisatiekosten en het onder-
steunen bij voorbereidende activiteiten.
De dames krijgen op zaterdag ochtend
18 juni van de Gemeente ’s-Hertogen-
bosch een recreatief programma aan-
geboden waarin zij o.a. kunnen gaan
genieten van de wereldberoemde “Bos-
sche Bol”. 
De Europese Bond (CEB) houdt bij haar
selectie voor het komend wereldkampi-
oenschap driebanden voor dames, dat
van 2 tot en met 4 september in Guri
(Zuid Korea) wordt gehouden, rekening
met de resultaten die tijdens deze Euro-
pean Ladies Cup in Rosmalen behaald
worden.
In Sportfoyer De Hazelaar treden 16
dames aan in het driebanden groot. De
plaatsing is gebaseerd op de Europese
ranking. Er wordt gespeeld in vier pou-
les van vier, waarbij de eerste twee van
elke poule zich plaatsen voor het ver-
volg van het toernooi (KO Systeem).
Aan de spelsoort libre nemen acht da-
mes deel. Ook hier wordt de plaatsing
bepaald door de Europese ranking. Er
wordt bij het libre gespeeld in twee pou-
les van vier, waarbij de eerste twee van
de poules zich plaatsen voor de finale-
ronde.

Deelneemsters
De speelsters komen behalve uit Neder-
land onder andere ook uit Duitsland,
België, Denemarken, Tsjechië, Turkije en
Oostenrijk. Namens Nederland neemt
bij het driebanden groot wereldkampi-
oene Therese Klompenhouwer deel en
wordt als torenhoge favoriet aange-
merkt. Voor Nederland spelen ook  Ka-
rina Jetten, Gerrie Geelen, Loes van
Dansik en de uit de regio Den Bosch af-
komstige Monique Wilkowski. EK en
WK finaliste Gulsen Degener wordt
door Turkije afgevaardigd. België stuurt
Daniëlle Le Bruijn en Jaimie Buelens. De
partijlengte in de poulefase is 25 ca-
ramboles, vanaf de knock-out fase
wordt dat verhoogd naar 30. 
Bij het libre wordt Nederland vertegen-
woordigd door Daisy Werdekker,
Monique van Exter, Francine van
Yperen, Harmie Evenhuis en Mirjam
Pruim-Emmens. De partijlengte is daar
120 caramboles. Vanaf de knock-out
fase speelt men naar 150 punten.

Prijzengeld
Er is prijzenpot van totaal € 3.200.- In
iedere categorie ontvangen de num-
mers één elk € 400.-, de nummers twee
€ 300.- en de nummers drie en vier
€ 200.- Voor de plaatsen 5 tot en met
acht ligt € 125.- klaar.

Het toernooi begint op vrijdag 17 juni
om 16:00 uur, op zaterdag 18 juni om
13:00 uur. De finales op zondag 19
juni om 12:30 uur. De organisatie is in
handen van biljartvereniging De Haze-
laar, in samenwerking met Sportfoyer
De Hazelaar.

Therese Klompenhouwer wordt als torenhoge favoriet 
aangemerkt. Foto: Kozoom.com/Harry Van Nijlen

De Biljart Ballen verschijnt volgend 
seizoen tien keer
Met ingang van het nieuwe seizoen gaat De Biljart Ballen geen negen, maar tien
keer verschijnen. Dit besluit is genomen, omdat er steeds meer toernooien wor-
den gehouden in de zomerperiode. Ook de start van de nieuwe competitie en
aankondigingen van districtsfinales vragen aandacht. De eerste editie zal dan uit-
komen op 31 augustus a.s.

Zes geslaagde arbiters in gewest 
Zuid-Nederland

Na een zestal zeer intensieve cursusda-
gen onder leiding van Martin Winge-
laar, meldden zich zaterdag 28 mei zes
kandidaten voor het examen Arbiter-3
in biljartcentrum La Plaza te Hoens-
broek.
Examinator John Grootenboer legde de
procedure uit van het schriftelijk theorie-
examen. Twee kandidaten hadden ge-
kozen voor een mondelinge afhande-
ling. Nadat alle deelnemers het theorie-
examen met succes afgerond hadden,
werd er eerst van een gezamenlijke
lunch genoten. Vervolgens begon het
praktijkexamen. Daarbij werd door Roy
Zielemans en Heinz Jacobs gespeeld in
de spelsoort driebanden groot. Bij het
ankerkader 38/2 waren de voorspelers
Cor Heespelink en Peter Haanen.

Examinator John Grootenboer beoor-
deelde de kandidaten op zeer deskun-
dige wijze. Na het praktijkexamen
werd de eindbeoordeling opgesteld met
als resultaat alle zes geslaagd!
De kersverse arbiters kregen uit handen
van Grootenboer het diploma Arbiter 3,
de daarbij behorende badge en de
KNBB zakdoek. Docent Martin Winge-
laar feliciteerde de geslaagden, be-
dankte de voorspelers voor hun bijdra-
ge aan de cursus en examen, de uitba-
ter van La Plaza, Heinz Jacobs voor het
beschikbaar stellen van het materiaal en
John Grootenboer voor het afnemen
van het examen. Allemaal van harte ge-
feliciteerd en heel veel succes en plezier
aan de tafel.
Martin Wingelaar (Docent KNBB).

Vlnr: Frans Dullens, Karel Keller, Martien Kok Duijkers, Henk Weijers, 
Ron Gilissen en Theo van Beekveld. Foto: Martin Wingelaar.  

KNBB en Biljartpoint presenteren
een biljart app

Biljartpoint en de KNBB zijn een bil-
jart app aan het ontwikkelen waar-
van de eerste versie vanaf 1 augustus
operationeel wordt. 
Via deze app kan men standen bekij-
ken van KNBB competities, speel-
schema’s, KNBB agenda etc. Tevens
voorziet de app in filters en statistie-
ken op verschillende niveau’s en mijn
competitie. 
De tweede versie, waarvan nog geen
introductiedatum bekend is, geeft mo-
gelijkheden als mijn KNBB omgeving,
uitslagen doorgeven, persoonlijke
kampioenschappen, eigen evene-
menten ondersteunen, spelregels etc. 

De werkgroep automatisering kijkt
verder, op basis van bestuurlijke in-
put, welke mogelijkheden er nog
meer zijn.
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Het volgende
nummer 

verschijnt
31 augustus

Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 24 augustus

Peter Rijckaert in Waalwijk onder-
scheiden als erelid en Bondsridder

Tijdens de districtsvergadering van
Midden-Brabant werd Peter Rijckaert
voor zijn inzet op velerlei gebied gedu-
rende de afgelopen 25 jaar benoemd tot
erelid van het district Midden-Brabant.
Voorzitter Henk Vos spelde hem de
onderscheiding op en overhandigde de
oorkonde. Tot grote verrassing kwam
plotseling de voorzitter van KVC Jaap La-
brujere naar voren en werd Rijckaert ook
benoemd tot Bondsridder. Labrujere spel-
de hem de erespeld in zilver met robijn
op. De verrassing was groot en de emo-
tie kon niet verborgen blijven.
Peter Rijckaert heeft een 25- jarige be-

stuurscarriere achter de rug. In het be-
stuur van het voormalige district Tilburg
vervulde hij diverse functies. Nadat Til-
burg en Waalwijk in 2007 samen het
nieuwe district Midden-Brabant vormden,
zette Rijckaert daar zijn activiteiten voort.
Ook heeft hij op nationaal niveau voor
de KNBB diverse functies bekleed. Voor
velen is hij een klankbord, niet alleen als
bestuurslid, maar zeker ook als biljarter.
Op dit moment is Peter penningmeester
van zijn district en tevens belast met le-
denadministratie en automatisering. Te-
vens vormt hij samen met Geoffrey Mo-
lenschot het team van Biljartpoint.

Een trotse Peter Rijckaert met zijn even trotse vriendin. Foto: Ad Smout

EK libre junioren tot 17 jaar in Luxemburg

Simon Blondeel verslaat in finale 
Bryan Eelen
Simon Blondeel
heeft het Europees
kampioenschap li-
bre tot 17 jaar op
zijn naam ge-
schreven. De 16-
jarige Duitser won
in de slotronde in
twee omlopen met
200-61 van Bryan
Eelen en haalde
daarmee de maxi-
male score van
veertien punten
binnen.
Simon Blondeel,
zoon van Fabian
Blondeel, maakte zijn favorietenrol in
het Luxemburgse Dudelange waar. Een
jaar eerder, tijdens het EK in Branden-
burg, stond hij ook al op de bovenste
trede. De jonge Blondeel was zelf niet
helemaal tevreden en toonde enige te-
leurstelling over zijn gemiddelde van
33.33, zeker omdat hij vorig jaar een
toernooi afwerkte met 130.00. Toch be-
haalde hij in Luxemburg het hoogste al-
gemeen gemiddelde en wist hij al zijn
partijen met winst af te sluiten. Tot de fi-
nale verzilverde ook Bryan Eelen al zijn
duels. Alleen in de finale verloor de
Belg van Blondeel en moest genoegen
nemen met de tweede plaats. Kevin van
Hees (B) werd zesde. Voor Nederland
eindigde Leon Dudink samen met de

Fransman Yohann Alderbonn op een
gedeelde derde plaats. Zijn broer Nick
werd zevende. Opvallend was wel, dat
de broers Dudink de laatste maanden
enorme progressie hebben gemaakt. Tij-
dens dit EK hebben ze hun moyenne
verdubbeld en hun hoogste persoonlijke
series behaald.

Het erepodium, met vlnr: Bryan Eelen, Simon Blondeel, 
Yohann Alderbonn en Leon Dudink. Foto: Frans van Hoeij

Europees kampioenschap libre voor junioren

Sam van Etten tweede in Kopenhagen
Tijdens het Europees
kampioenschap libre
voor junioren tot 21
jaar heeft Sam van
Etten in de derde
barrage zijn titel ver-
speeld. Nadat de
finalepartij tegen de
Tsjech Ondrej Hosek
in één beurt met
300-300 onbeslist
bleef, volgde de eer-
ste barrage. Hierin
misten beiden de
acquit, waarna de
tweede verlenging in
30-30 eindigde. In
de derde poging
bleef de Tsjech op
twee treffers steken.
Voor Van Etten een
uitgesproken kans
om de titel te prolon-
geren. 
De Noord-Hollander miste echter voor
de tweede keer tijdens de acquitstoot en
zag daarmee de titel aan zijn neus
voorbij gaan. Met 139.69 had hij wel
het hoogste gemiddelde van het toer-

nooi. Kampioen Hosek realiseerde
57.48. Jim van der Zalm eindigde als
zesde,  terwijl de Belg Stef van Hees ge-
noegen moest nemen met de zevende
plaats.

Sam van Etten. Foto: Paul Brekelmans

Gesponsord door Sijm Biljarts en Fritsprint

De opmars van de gebroeders Dudink
Ze zijn 13 en 16
jaar, wonen in Blok-
ker, zijn besmet met
het biljartvirus en ma-
ken veel progressie.
We hebben het hier
over de broers Nick
en Leon Dudink. Het
afgelopen seizoen
werd Leon (16)
Nederlands jeugd-
kampioen hoofdklas-
se libre in Hooge-
veen met een ge-
middelde van 8.06.
Nick (13) werd vier-
de met 4.25. Eind
mei, tijdens het Euro-
pees kampioen-
schap libre tot 17
jaar in Luxemburg,
wisten de broers hun
algemeen gemiddel-
de te verdubbelen en
reikten tot 16.21 en
8.17. Leon liet een serie van 179 note-
ren, terwijl jongere broer Nick met een
reeks van 132 zich ook liet gelden. 
Bij NHD in Zwaag maakte het duo Du-
dink kennis met de biljartsport, waarna
de overstap werd gemaakt naar Horna
in Hoorn. Leon meldde zich daar op 9-
jarige leeftijd, Nick was zeven toen hij
daar voor het eerst binnen stapte. Leon
kreeg in het begin les van Vok Noorde-
loos en later van Leo Koomen. Sinds
een jaar heeft Frans van Hoeij zich over
het tweetal ontfermd. Zowel op natio-
naal als internationaal niveau hebben
ze al aardig wat ervaring. Naast diver-
se nationale finales en het afgelopen EK
in Luxemburg prijkt ook het EK in Brand-
enburg (2015) en deelname aan de
Coupe van Beem op het palmares van
het Noord-Hollandse tweetal. Samen
met Jordy Jong zijn ze dit jaar met het
A-team kampioen van Nederland ge-
worden. Dat we weinig jeugdbiljarters
hebben is een feit, maar wie durft er te
beweren dat er geen talent is?

De broers Leon (l) en Nick (r)

Limburgse Ladycup in Eijsden

Marlies Vanderlinden winnaar
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Marlies Vanderlinden Maarland 12 1.42 7
2. Yvonne Coumans De Jordaan 10 1.33 8
3. Carien Schuurmans 't Klötske 10 1.19 10
4. Helene Odekerken Los Band 8 1.17 7

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Chantal Arntz 't Kempke 8 1.85 10
6. Elfriede Achten De Vors 6 1.43 9
7. Phili van Domburg Los Band 2 0.86 6
8. Petra Soukop Sibbe ’63 0 0.59 4
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Vriendenkring kampioen 
dagcompetitie VBDM-KNBB

Tijdens de districtsdag van de dagcom-
petitie Midden-Brabant is Vriendenkring
uit Loon op Zand kampioen geworden.
Op deze dag speelden de kampioenen
uit de klassen R1, R2 en R3 een halve
competitie om te bepalen wie het district
gaat vertegenwoordigen tijdens de na-
tionale eindstrijd in Nieuwegein. BV Ca-
rambole werd tweede en Den Bolder
derde. Opvallend was het optreden van
Pierre Schoenmakers (R3). Deze speler
van BV Carambole gaf Michel van Ier-
sel, die te boek stond als sterkste speler
van het toernooi, ruimschoots het nakij-

ken. Over de twee te spelen wedstrijden
realiseerde Schoenmakers het beste in-
dividuele percentage gemiddelde van
107,38. Martijn van den Hoek (Vrien-
denkring) speelde in 20 pogingen de
beste partij. Met 94,79% scoorde het
Waalwijkse Carambole het beste per-
centage.

Eindstand
Vereniging Plaats Pnt %Moy
1. Vriendenkring Loon op Zand 75 78.32
2. BV Carambole Waalwijk 68 94.79
3. Den Bolder Waspik 63 78.26

Het kampioensteam van Vriendenkring 65+

Vierde divisie driebanden poule 1

Teams Jorissen 2000 sluiten af 
met winst en verlies
Terwijl Waterlandhuijsmans Service in
poule 1 van de vierde divisie al eerder
het kampioenschap kon vieren, sloten
de teams van Jorissen 2000 de com-
petitie af met winst en verlies en ein-
digden in de middenmoot. In de laat-
ste speelronde kreeg Café De Tapuit

Jorissen 2000/2 op visite en zag de
Haagse formatie met 2-6 winnen.
Ton van de Luijtgaarden, Toni van de
Luijtgaarden en Cor Trampe zorgden
voor de punten. Jorissen 2000/3 was
te gast bij Edo ’83 B 2 en verloor met
5-3. 

Tweede divisie driebanden poule 2

Kampioen Hordijk Biljartartikelen 
speelt gelijk
Sprundel 3 wees Treva/’s Lands Welva-
ren met 6-2 terug. Ronald van Geyt van
de gasten kwam via een serie van acht
tot winst. Capelle de Terp 2 moest de
punten aan Lynn-Somers laten, het werd
3-5. Aan het bezoek van Klusbedrijf
Staff hield Polka Print een 2-6 nederlaag
over.  Meerten Dallinga zorgde in eigen
huis voor de enige winstpartij. De Distel

Biljarts 4 en Pearle opticiens bleven met
4-4 op gelijke hoogte. René Kuijster-
mans en Peter van Nassau behaalde
winst aan Roosendaalse zijde, terwijl
Pascal Claus en Cor de Jonge voor de
Zeeuwse gasten succes hadden. Kam-
pioen Hordijk Biljartartikelen speelde
op bezoek bij degradant Cafedepijp.nl
ook gelijk. 

Derde divisie driebanden poule 3

Distel Biljarts 5 op eervolle
tweede plaats geëindigd
Distel Biljarts 5 is in poule 3, na de 6-2
winst op Eekhoorn 4, als tweede geëin-
digd, met twee punten achterstand
op kampioen Merwehof/Derogee.
Countryclub 019, dat de laatste
wedstrijd met 2-6 verloor van The

Gamblers, sloot het seizoen af op
de laatste plaats. Carambole/R&H
afrekensystemen – Café de Uitspanning
eindigde in 4-4. Gerrie van Eck en
Jurgen de Ridder zorgden voor thuis-
winst. 

Derde divisie driebanden poule 4

Hoondert de Waard grijpt kampioenstitel
Met de 6-2 overwinning thuis bij Tappe-
rij ’s Lands Welvaren in Kwadendamme,
stelde Hoondert de Waard in de laatste
speelronde het kampioenschap veilig.
Tegen De Distel 6 behaalden Richard de
Bruin, Marc van den Boom en Frans de
Kock partijwinst. Dat Piet Kock verloor
van Hans Boeren was van geen belang
voor het eindresultaat. Bottles/de Parel –

Vierde divisie driebanden poule 2

Capelle 7 in de middenmoot geëindigd
Op bezoek bij RCD/Kloens Bestrating
sloot Capelle 7 de competitie af met
een 4-4 gelijke stand. Stefan Osnabrug
kwam op bord vier in 31 beurten
tot winst. In de eindrangschikking ein-

digde de formatie uit Capelle a/d IJssel
op de zevende plaats. Capelle 6 ver-
loor met 8-0 bij De Pijp een moet
genoegen nemen met een voorlaatste
plaats.

Tapperijke 2: 4-4. Luc Wilfranck en Theo
Platjouw vergaarden de punten voor de
Zeeuwse thuisformatie. De Distel Biljarts
– The Friends/Ad’s Catering: 6-2. Peter
Stokkers redde de eer voor de bezoe-
kers met 0.937. Stuc. Kanters – De Ste-
ne Brug: 2-6. Joey de Kok profileerde
zich met 0.777 als beste speler. Veiling-
zicht – Bierwinkeltje: 8-0.

Dominic en Peter Rens winnen 
Koppeltoernooi bij de Ponderosa
Bij café de Pondero-
sa in Bergen op
Zoom zijn de finales
afgewerkt van het
koppeltoernooi. Van
de 33 ingeschreven
koppels bereikten er
na de poulewedstrij-
den acht de finale-
ronde. Het was de
vraag, wie Ella van
Loon en Cor Dage-
vors van De Ramme-
kes uit Roosendaal
zouden onttronen.
Door loting werd de
indeling van de
kwartfinale bepaald
en het bleek, dat
vaak bij het drieban-
den de beslissing
viel. De schatjes
(Jack de Kuijper en
Marlies Bogers) te-
gen De Robotjes
(Martin Lange en
Rien Brouwers) was
een zware dobber
voor de robotjes, daar zij drie keer het
aantal moesten maken van de schatjes.
De ervaring won het van de zenuwen
en de Robotjes gingen naar de halve fi-
nale.
C.U.E. (Dominic en Peter Rens ((Vader
en zoon)) wonnen het van de Knoeiers
(Jan van Dorst en André Geerse). Dat
weet nog niemand (Jeroen Lint en Arjan
Jochems ) was sterker dan Lekker Pech
(Tony Backer en Marco de Keijzer).
Seffens met Marijke van Loenhout en
Karien Schroevers waren sterker dan de
Rammekes en bereikten na veertien kop-
peltoernooien eindelijk de halve finale,
reden dus voor een feestje. In de halve
finale botsten vader en zoon Rens van
CUE tegen Seffens met de dames Van
Loenhout en Schroevers. Ondanks felle
tegenstand wist CUE toch de finale te
bereiken. De Robotjes hadden het
zwaar tegen Dat Weet Nog Niemand
en wisten met de toverballen van Jeroen
Lint dikwijls geen raad. Zelf vroeg Lint
zich ook af of ze wel op die manier ge-
maakt moesten worden. Het resulteerde
wel in een overwinning voor Dat Weet
Nog Niemand. De strijd om de derde

en vierde plaats werd gewonnen door
De Robotjes.
De finale begon dramatisch voor CUE
die in de kortst mogelijke tijd al op een
achterstand stond van 13 om 1. Maar
door een serie van 12 die Peter Rens
produceerde wist het duo langs zij te
komen (in de competitie was 8 zijn
hoogste serie) en kregen ze vleugels. De
tegenstanders Jeroen Lint en Arjan Jo-
chems waren van slag en miste soms
eenvoudige ballen. Uiteindelijk streek
CUE de eindzege van het veertiende
koppeltoernooi op.
Jean Paul Rens, uitbater en organisator,
deelde de prijzen uit en zei onder an-
dere dat nu de rollen omgedraaid wa-
ren en nu de wedstrijdleider zelf een
grote prijs had gewonnen en nu door
de winnaar van de Markiezencup de
beker overhandigd kreeg.

Eindstand
1. Dominic en Peter Rens
2. Jeroen Lint en Arjan Jochems
3. Martin Lange en Rien Brouwers
4. Marijke van Loenhout en Karien

Schroevers.

Dominic en Peter Rens

VBDM voorzitter Peter van Wezel 
naar The Voice of Holland?

Tijdens de huldiging van het NK libre
2e en 4e klasse dagbiljarten in Waal-
wijk weigerde op het cruciale moment,
toen iedereen paraat stond voor het
Wilhelmus, de CD speler. 
Voorzitter Peter van Wezel van de re-
creantencommissie was erg slag-
vaardig en begon uit volle borst het na-
tionale volkslied te zingen. Meteen
haakten alle aanwezigen in en er ont-
stond een waar koor. Echt een moment
om stil van te worden. 
Of Peter van Wezel zich al heeft laten
inschrijven voor The Voice of Holland is
nog niet bevestigd.

Peter van Wezel
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Biljartcentrum Goirle
Kloosterstraat 30 
5051 RD Goirle
Tel: 013-534 13 72
E-mail: 
info@biljartcentrumgoirle.nl
www.biljartcentrumgoirle.nl

Telefoon: 0113-649283 • Fax: 0113-644312
E-mail: info@tapperijslandswelvaren.nl
Website: www.tapperijslandswelvaren.nl

2 Gabriëls matchtafels • 3 tafels 2,30x1,15

Markt 5 5141 GP Waalwijk 
T. 0416 335 691
E. info@castlecity.nl 
I.www.castlecity.nl

Ingang Castle City: St. Jansplein 9
Gemakkelijk bereikbaar aan de
achterzijde van ons eetcafé.

7 dagen per week open.

Markt 5 5141 GP Waalwijk 
T. 0416 335 691
E. info@castlecity.nl 
I.www.castlecity.nl

Ingang Castle City: St. Jansplein 9
Gemakkelijk bereikbaar aan de
achterzijde van ons eetcafé.

7 dagen per week open.

Voor o.a.:
• Mosselen
• Oesters
• Verse vis
• Haring
• Stokvis
• Garnalen

• Verse frites
• Kibbeling
• Belegde broodjes
• Vis- of mosselmaaltijd
• Vissalades en schotels
• Koffie met gebak

OOK OM MEE TE NEMEN

Leverancier van Mosselen, 
Oesters, Vis & Visproducten,

Zeekraal, Lamsoor en Mosselgroenten
aan groothande, horeca en instellingen

Havendijk 36 • Yerseke 
Tel. +31 (0) 113-573426
Fax +31 (0) 113-573372

WWW.PIETVANOOST.NL

Wij staan dagelijks voor u klaar

Recreatiepark ’t Haasje bv

Vijf Eikenweg 45 • 4849 PX Dorst
0161-411626

info@haasjeoosterhout.nl
www.haasjeoosterhout.nl

Ruim 1000 m2

speelplezier

365 dagen per
jaar open

Diverse 
kinderfeestjes

en
arrangementen
vanaf € 7,75 p.p.

Lekker partijtje biljarten terwijl uw
(klein-)kinderen zich vermaken

in de indoorspeeltuin

ROOTHAERT BILJARTCENTRUM
D.J. Ji astraat 2 • 5042 MX Tilburg

Tel. 013 4634552

BILJART     POOL     DARTS
www.roothaertbiljartcentrum.nl

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

Tel. Dhr. Seyfi 06 22244368
Email seyfi@hartjevanoosterhout.nl

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

Biljartcentrum
de distel

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier

18 Pooltafels
6 Biljarttafels 230x115
4 Matchtafels
5 Snookertafels

Groot eigen privé parkeerterrein voor 60 auto’s 

Kade 46 • 4703 GH Roosendaal
WWW.DEDISTEL.NL
Tel. 0165 563800

Elke dag geopend vanaf 14:00 uur t/m 02:00 uur

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

Openingstijden
Maandag: 13.30 tot 21.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag: 11.00 tot 21.00 uur
Zaterdag: 13.00 tot 18.00 uur
Zondag: 11.00 tot 18.00 uur
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KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie

®

Vrijwilligers gezocht voor de 
Simonis Biljartlakens Landsfinale
Voor de organisatie van de Simonis Biljartlakens Landsfinale zijn wij op zoek
naar enkele vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken om het eve-
nement te helpen opbouwen en afbouwen. Op 23 en 24 juni wordt een en an-
der opgebouwd om na het evenement op 29 juni alles weer op te ruimen.
Uiteraard worden de Biljarts geplaatst door diverse leveranciers maar daarnaast
is er nog het nodige werk in de vorm van het inrichten van de zaal. Daarbij moet
u denken aan het ophangen van verlichting, plaatsen van tafels en stoelen en het
in gereedheid brengen van de zaal. 

Mocht het u leuk kijken om op één of meerdere van deze dagen mee te werken
aan het welslagen van dit grootste Breedtesportevenement dan kunt u contact op-
nemen met Ruud Hudepohl: 030-6008402/r.hudepohl@knbb.nl

Over Communicatie en Media 
Column Rolf Slotboom

Alle neuzen zelfde kant op

Beste biljartliefhebber,

Ongetwijfeld heeft u kennis genomen
van de uitspraak van het college van de
rechten voor de mens. De heer Bakker
uit Urk heeft ons voor dit college ge-
daagd, hij voelt zich gediscrimineerd
omdat wij op zondag finales organise-
ren en hij daar uit geloofsovertuiging
niet aan mee kan doen. Het college
heeft tot onze grote verbazing de heer
Bakker in het gelijk gesteld. Een uit-
spraak van dit college is te allen tijde
een advies, men kan met deze uit-
spraak naar de rechter stappen en daar
dit advies inbrengen. Uw bestuur heeft
echter besloten dit advies niet op te vol-
gen. Het is voor ons onmogelijk om ons
wedstrijdprogramma af te stemmen aan
de verlangens van één persoon. Wel
zullen wij “daar waar mogelijk” reke-
ning houden met de wensen van een
persoon, vereniging of district. 

Het bestuur van de KNBB Vereniging
Carambole bestaat uit 4 personen, sta-
tutair zijn wij gehouden aan een bestuur
van 5 personen. De eerlijkheid gebiedt
mij te zeggen dat de druk op ons fors is
dus zijn wij zeer content dat de heer
Alex ter Weele bereid is om tot ons be-
stuur toe te treden, hij zal samen met
Piet Verschure de portefeuille Wedstrijd-
zaken beheren. Hieronder een korte
introductie van Alex. 
“Libre, bandstoten, kader, driebanden,
golfbiljart, artistiek, 5-ball en 5-pins. In
de 39 jaar dat ik inmiddels biljart heb ik
al deze spelvormen in competitiever-
band beoefend. Je zou dus kunnen stel-
len dat ik als speler behoorlijk onder-
legd ben voor wat betreft de diverse dis-
ciplines. Ik denk ook dat je die bagage
moet hebben wil je de taak die ik op me
wil nemen succesvol uitvoeren. Als
medeportefeuillehouder Wedstrijdzaken
hoop ik te mogen toetreden tot het be-
stuur KVC, en de ervaring die ik heb op-
gedaan in het bestuur van district Twen-
te zal mij daarbij ook zeker van pas ko-

men. Samen met Piet Verschure hoop ik
het omvangrijke aantal zaken welke in
deze portefeuille zijn opgenomen naar
behoren uit te voeren ten dienste van al-
le geledingen binnen biljartend Neder-
land. 
Inmiddels heb ik al de kans gekregen
een aantal maanden aan te zitten tij-
dens diverse vergaderingen om zo een
indruk te krijgen van hetgeen mij te
wachten staat, en in die korte periode
heb ik ondervonden dat deel uitmaken
van deze club toch een heel ander ver-
haal is dan het mede besturen van een
district, en juist daar ligt voor mij een
grote uitdaging. Daarnaast weet ik mij
gesteund door een viertal zeer bekwa-
me en adequate medebestuurders die
mij zullen bijstaan tijdens het leerproces
dat hoort bij het aanvaarden van een
nieuwe functie. Ik heb er alle vertrou-
wen in dat ik uiteindelijk in staat zal zijn
geheel zelfstandig de taken uit te kun-
nen voeren behorende bij bovenge-
noemde portefeuille. 
Naast de dagelijkse bestuursaangele-
genheden wordt van mij verwacht dat
ik nieuwe spelvormen ga (her)introduce-
ren waarbij u moet denken aan het 5-
ball en 5-pins. Voornamelijk van laatst-
genoemde verwacht ik erg veel. Deze
spelsoort is in de ons omringende lan-
den behoorlijk in opkomst en het zou
natuurlijk prachtig zijn wanneer wij als
KNBB daarbij aan kunnen sluiten. Dat
dit echter niet vanzelf gaat moge duide-
lijk zijn en derhalve zie ik ook daarin
een mooie uitdaging dit binnen afzien-
bare tijd te realiseren.” – Alex ter Wee-
le.
In aanvulling op bovenstaande kan ik u
meedelen dat er tijdens de Landsfinales
op 24 t/m 26 juni a.s. in sporthal Mer-
westein in de demoruimte ook aandacht
zal worden besteed aan het 5-pins spel.
U kunt daar dan nader kennismaken
met deze spelvorm.

Met sportieve groet, 
Jaap Labrujere

Les één bij effectieve communicatie is:
vermijd clichés. Maar omdat clichés
soms wel heel effectief de waarheid
weergeven, start deze column er met
eentje die meteen ook een hoofddoel
van mijn aanwezigheid op de commu-
nicatieafdeling betreft: alle neuzen zo
veel mogelijk dezelfde kant op krijgen.
Immers, wat wij als (secties binnen de)
KNBB willen, is op zichzelf niet zo rele-
vant. Het gaat erom dat de spelers het
ook willen! Plannen kunnen op de te-
kentafel nog zo mooi lijken, ze werken
alleen als in de praktijk spelers daad-
werkelijk de voordelen ervan ervaren.
Zonder goedkeuring van de spelers
geen vooruitgang!
En wat te denken van de zaaleigena-
ren, de lokaliteiten. Zonder hun steun
beginnen we al helemaal niets! Het zijn
de zaalhouders die mogelijk maken dat
kampioenschappen of individuele wed-
strijden worden gespeeld. En het is dan
ook aan ons als KNBB om bij ieder ver-
beterplan rekening te houden met de
wensen van deze lokaliteiten, en hen zo
veel mogelijk te faciliteren. Dit zodat zij
ook daadwerkelijk in staat zijn wedstrij-
den onder goede voorwaarden te kun-
nen laten plaatsvinden.
Ik wil u in dit verband graag wijzen op
twee belangrijke onderzoeken die wij
momenteel doen, of op het punt staan te
gaan doen. Onderzoeken waarbij feed-
back van lokaliteiten en spelers cruciaal
is voor verbeteringen.
Het eerste onderzoek betreft een enquê-
te onder zaalhouders, om aan hen te
vragen: wat hebben jullie eigenlijk no-
dig van ons als KNBB? Wat zijn jullie
behoeften, en wat kunnen wij bijdragen
om voor jullie het werk zo gemakkelijk
mogelijk te maken? Op deze enquête
hebben wij een capabele stagiair ge-
zet. Mogelijk door zijn inspanningen,
en omdat het onderzoek zowel online
als traditioneel per post kon worden in-
gevuld, lijkt op het eerste gezicht de res-
ponse rate zeer behoorlijk, en de kwa-
liteit van de input bovendien uitermate
nuttig. Cruciaal voor ons, om zo onze
dienstverlening richting de lokaliteiten te
optimaliseren, en zodat u als speler zo
vaak, zo goed, zo gemakkelijk en zo
goedkoop mogelijk uw partijtje kunt
spelen. 
Zaalhouders die om welke reden dan
ook nog niets hebben ontvangen: stuur

een mailtje naar rslotboom@knbb.nl, en
wij sturen u het onderzoek na.

Ons tweede onderzoek is een korte
feedbackronde onder spelers, teamlei-
ders en zaalhouders betreffende het
Open Provinciaal Kampioenschap drie-
banden klein voor tweetallen, waarvan
de pilot momenteel plaatsvindt in
Noord-Brabant. Een kampioenschap
met als doel de recreatieve speler te la-
ten biljarten in een gezellige, laag-
drempelige sfeer, met net iets minder
strikte regels dan de traditionele team-
competities, en met als doel ook niet-
Bondsleden met een leuke teamcompe-
titie in aanraking te laten komen. Aan
alle deelnemende spelers, teamleiders
en zaalhouders hebben wij de cruciale
vragen gesteld: wat was goed, wat was
niet goed, en wat zijn uw aanbevelin-
gen – zodat eventuele toekomstige Pro-
vinciale Kampioenschappen nog beter
zijn toegespitst op de wensen van spe-
lers en lokaliteiten. 
Dit alles in het kader van de drie crucia-
le pijlers om de populariteit van het bil-
jarten te vergroten: zichtbaarheid, laag-
drempeligheid en positiviteit.
Wij hopen daarbij graag op uw steun!

Heeft u vragen of opmerkingen, heeft u
goede ideeën voor de KNBB, of heeft u
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. Ook algemene
suggesties om vanuit de KNBB, vanuit
lokaliteiten of vanuit spelers verbeterin-
gen te kunnen aanbrengen zijn van har-
te welkom.
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Landscompetitie jeugd

ABC ’t Töpke wint NK in thuisbasis 
Carpe Diem in Afferden

Met acht teams werd er bij Carpe Diem gestreden om de Nederlandse titel
van de landscompetitie jeugd. In Afferden trok thuisploeg ABC ’t Töpke uit-
eindelijk aan het langste eind. 
In poule B van de voorronden bleef
ABC ’t Töpke niet zonder kleerscheuren
want het eindigde als tweede na de 0-
6 nederlaag tegen poulewinnaar De
Liefhebber. In groep A eindigde Horna
31 zonder puntverlies en was Noord-
Oost Nederland de runner-up. In de
troostronden won JBV Amorti met 6-0
van Midden en West Brabant 2. BC
Zeeland redde het via 2-4 niet tegen
Noord-Oost Nederland 2. In de kruisfi-
nales bleek ABC ’t Töpke met 4-2 een
maatje te groot voor Horna 31. Luc Ve-
ger en Kenny Boskamp wonnen van
respectievelijk Michel van Weely en
Piet Kok. Pim ten Westenend ging
onderuit tegen Rick de Wit. In de ande-
re halve finale was De Liefhebber met
6-0 de meerdere van Noord-Oost
Nederland. Dennis Hoogland en Mar-
tijn Dekker behaalden de winst met rui-

me marge. Jos Dekker versloeg Daphne
Klappe nipt. In de strijd om de derde
plaats was Horna 31 met 6-0 veel te
sterk voor Noord-Oost Nederland. De
finale tussen ABC ’t Töpke en De Lief-
hebber verliep zeer spannend. Kop-
man Luc Veger verloor met 52-75 na
achttien beurten van Dennis Hoogland.
Kenny Boskamp zette Jos Dekker via
62-42 (19) opzij. Pim ten Westenend
zag Martijn Dekker op drie caramboles
van de finish stranden na de 33-32 cij-
fers na 29 pogingen. Bij Nederlands
kampioen ABC ’t Töpke won Kenny
Boskamp al zijn vier partijen. Luc Veger
en Pim ten Westenend speelden even-
eens vier keer. Rik Kolorz kwam drie-
maal in actie. Reke Schoenmakers en
Tycho Schoofs stonden wel op de uitno-
diging van het NK maar verschenen
niet aan het biljart.

Foto: Erwin Verstegen, www.cafe-carpediem.nl

Grand Diva toernooi 2016 bij De Eekhoorn

Mirjam Emmens beste allrounder

Het was weer een gezellige boel bij het
vijfde Grand Diva toernooi dat dit jaar
gehouden werd bij De Eekhoorn in
Oosterhout. Tijdens dit eerste lustrum
werd het driebanden voor het eerst op
de matchtafels afgewerkt. Mirjam Em-
mens eindigde bij het libre als eerste,
terwijl Francine van Yperen met drie
punten voorsprong oppermachtig was
tijdens het driebanden. Er werden en-
kele opmerkelijke resultaten geboekt.
Janneke Horneman, die in het alge-
meen klassement als laatste eindigde,
maakte bij het driebanden de hoogste
serie van zeven. Francine van Yperen

speelde op de matchtafel 12 carambo-
les in zeven beurten en Mirjam Emmens
speelde bij het libre haar 120 caram-
boles grote hoek in vier pogingen bij el-
kaar.

Eindstand totaal
Naam PP MP
1. Mirjam Emmens 17 9
2. Daisy Werdekker 16 8
3. Marieke Jonkergouw 13 7
4. Francine van Yperen 11 6
5. Joke Breur 11 5
6. Harmie Evenhuis 10 4
7. Janneke Horneman 6 3

Over vermaak hadden de dames niet te klagen

NK 2e en 4e klasse dagbiljarten in Waalwijk

Titels voor Will van Gils en 
Toon van der Aa

Op 2 juni werd bij De Molenvliet in
Waalwijk gespeeld om de nationale per-
soonlijke titels in de 2e en 4e klasse dag-
biljarten. Voor verschillende deelnemers
was het, gezien de grote afstanden, een
zware opgave om al voor 09.00 uur in
de locatie aanwezig te zijn. Eén van de
spelers moest zelfs een afstand van meer
dan 250 kilometer overbruggen. Op-
merkelijk was wel, dat alle spelers, arbi-
ters en officials op tijd waren. Alleen de
plaatselijke wethouder was te laat,
waardoor de officiële opening pas na
het inspelen kon plaatsvinden! Het werd
een mooie en sportieve dag, waarbij
Will van Gils uit Drunen in de tweede
klasse oppermachtig was, alle drie zijn
partijen wist te verzilveren en de concur-
rentie ruim achter zich liet. In de vierde
klasse werd het een nek-aan-nek race.
Toon van der Aa en Hans Reichgelt

De deelnemers 2e klasse. Vlnr: Martien van de Vorstenbosch, Bert van Tol, 
Eef Buitenhuis en kampioen Will van Gils

Deelnemers 4e klasse. Vlnr: Henk Oldenkamp, Theo Lugters, kampioen Toon van
der Aa en Hans Reichgelt

liepen beiden een verliespartij op,
waardoor het percentage caramboles
uitkomst moest bieden. Met 97,33 %
viel dat uit in het voordeel van Van der
Aa, waardoor deze biljarter uit Sint Oe-
denrode zich voor een jaar kampioen
van Nederland mag noemen.

Eindstand 2e klasse
Naam Woonplaats Pnt %Car HS
1. Will van Gils Drunen 6 100 27
2. Bert Tol Ter Aar 3 84.81 14
3. Eef Buitenhuis Twello 2 96.25 16
4. Martien van de Vorstenbosch St. Oedenrode 1 87.27 20

Eindstand 4e klasse
Naam Woonplaats Pnt %Car HS
1. Toon van der Aa St. Oedenrode 4 97.33 11
2. Hans Reichgelt Gouda 4 82.66 9
3. Theo Lugters Kaatsheuvel 2 93.93 14
4. Henk Oldenkamp Stadskanaal 2 81.66 9

Ontknoping Open Provinciaal 
Kampioenschap Noord-Brabant
De Open Provinciale Kampioenschap-
pen in de derde klasse driebanden klein
blijken in Noord-Brabant succesvol te zijn
en dat vraagt zeker om een vervolg.
Ondertussen is het voortraject achter de
rug en nadert de voltooiing. Op 11 en ju-
ni worden door de tweekoppige teams
op drie locaties de halve finales gespeeld
en staat voor zaterdag 2 juli de finale op
het programma. Hieronder het schema:

Poule café ’t Steegje Made
Zaterdag 11 juni aanvang 12 uur
’t Steegje 2
Luchtschippers 2
Dikke Neuzen
Corton

Poule d’n Brouwer Mariaheide
Zaterdag 11 juni aanvang 11.00 uur
De Diesels

D’n Dijk
Team Erp
Caves 1

Poule café van den Berkel Tilburg
Zondag 12 juni aanvang 11.00 uur
Eensgezindheid 2
Luchtschippers 1
Posterij
Caves 3

Finale
De finale staat voor zaterdag 2 juli van-
af 11.00 uur op het programma bij
’t Hartje van Oosterhout aan de Braak
31 te Oosterhout. Er wordt dan ge-
speeld in twee poules van vier, gevolgd
door kruisfinales. Voor zowel de finale,
als de halve finale wordt het tienpunten
systeem gehandhaafd met een maxima-
le partijlengte van 60 beurten.
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hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

• Moderne hotelaccommodatie met o.a. bad/douche, toilet,
radio en televisie

• Sfeervol restaurant met vlees- en visspecialiteiten
• Biljartaccommodatie
• De gehele week geopend
• Er even tussenuit? Kom dan naar Noordgouwe en geniet

van de rust in een schitterende omgeving
• Accommodatie voor partijen, conferenties en vergaderingen

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

Derde divisie driebanden
poule 5

Café Molenvliet 
redt het niet
Waar Autobedrijf Lion van Loon al
vroeg het kampioenschap kon vieren,
bleef het voor Café Molenvliet spartelen
om te handhaven. Door verlies in de
laatste competitiewedstrijd en gelijkspel
van de naaste concurrent gaan de
Waalwijkers als hekkensluiter de boe-
ken in.   

Speelronde 22
DKM Tools – Stolting Advocatuur: 4-4.
Jos Goverde poetste voor de bezoekers
de nul weg. Café Molenvliet – BH Keu-
kens: 2-6. Alleen Martin Korthout won
voor het thuisfront. ADC Repro – Vissen-
berg Sierteelt: 4-4. Vissenberg Sierteelt
ontliep hiermee de laatste plaats. DC
Michielsen - Autobedrijf Lion van Loon:
0-8.

Zes nieuwe arbiters voor Midden-Brabant

Het district Midden-Brabant is zes arbi-
ters rijker geworden. In februari begon-
nen negen cursisten aan de opleiding.
Tussentijds haakten er twee af, zodat er
zeven kandidaten aan het examen op
14 mei deelnamen. 
Voor de middag braken zeven mensen
hun hoofd over 40 theorievragen, waar-
bij men tenminste 28 goede antwoor-
den moest geven. Alle kandidaten wa-

ren geslaagd. Na een gezamenlijke
lunch begon het praktijkgedeelte.
Onder oplettendheid van de KNBB exa-
minator, mevrouw Anja Groeneveld,
moest elke kandidaat in zowel libre als
driebanden tenminste 20 minuten be-
wijzen dat hij het geleerde onder de
knie had. Jammer genoeg moet een
deelnemer van de cursus alles overdoen
en slaagde niet.

De zes geslaagden.
Boven vlnr: Gerrit van der Kemp, Marcel de Brouwer en Martin de Graaf.
Onder vlnr: Jos Meijer, Jan van Engelen en Ton van Rixtel

Vierde divisie driebanden poule 4

Böhnke/v. Delft Verhuur kampioen 
en Eekhoorn 5 sluit de rij

Na een vroegtijdig kampioenschap van
Böhnke/v. Delft Verhuur bleef het onder-
in wringen om de rode lantaarn te ont-
lopen. In de laatste ronde viel de beslis-
sing. SunControl won en Eekhoorn 5
verloor, waardoor Eekhoorn als laatste
de competitie afsluit.

Speelronde 25
Böhnke/v. Delft Verhuur – D’n Beuk:
6-2. Jan Vermeulen was in 35 beurten
aan de meet. Met deze overwinning
stelde  Böhnke/v. Delft Verhuur de titel
veilig. Eekhoorn 5 – SunControls: 2-6.
Johan Aarts redde de eer voor de thuis-
club. De Staart TVM – V.d. Brandt: 6-2.
Bij de bezoekers kwam alleen Harry
Bergmans tot winst. Eekhoorn 6 – Café
’t Steegje: 6-2. Peter Hendrickx speelde
in 32 beurten naar winst. De Romein –

DC Michielsen 2: 4-4. Piet Oosthoek en
Jan Hagens hielden de bezoekers in
evenwicht.

Speelronde 26
Van den Brandt – Eekhoorn 6: 4-4. Ton
van der Steen had aan 33 pogingen
voldoende om te winnen. SunControls –
De Romein: 6-2. Hiermee ontliep Sun-
Controls de laatste plaats.
Café ’t Steegje - Böhnke/v. Delft Ver-
huur: 5-3. Jimmy Segeren speelde voor
de thuisclub in 25 beurten naar winst.
DC Michielsen 2 – De Staart/TVM: 4-4.
Marco Bongaart  was de beste speler
en kwam in 36 beurten tot winst. D’n
Beuk – De Windhoek: 0-8. Kamp
Scheeps en Konstruktiewerken – Eek-
hoorn 5: 8-0. Het gevolg was een laat-
ste plaats voor Eekhoorn.

Böhnke/v. Delft Verhuur. Foto: Wim Rijvers

Finale 2e klasse driebanden groot Midden-Brabant

Erik van Woerkom op moyenne 
naar titel in thuisbasis De Eekhoorn

Op camping De Eekhoorn in Ooster-
hout is Erik van Woerkom kampioen ge-
worden in de tweede klasse driebanden
groot van het district Midden-Brabant.
Van Woerkom wist in zijn thuislocatie
evenals Jos van der Aa twaalf punten te
verzamelen. Aangezien het moyenne
duidelijk in zijn voordeel was, kon hij
als nieuwe kampioen worden gehul-
digd. Tot en met de vijfde ronde voer-
den Van der Aa en van Woerkom ge-
zamenlijk de ranglijst aan. Een ronde
later struikelde Van Woerkom over Ste-
phan Van den Hooff. In de slotronde
had Van der Aa met twee punten voor-
sprong aan remise voldoende. Van

Woerkom gaf hem echter geen kans en
velde met 25-6 uit 27 (0.925) het von-
nis. Peter Rijckaert eveneens van de or-
ganiserende vereniging legde beslag
op de derde plaats. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Erik van Woerkom De Eekhoorn 12 0.634 7
2. Jos van der Aa Buro Balans 12 0.503 5
3. Peter Rijckaert De Eekhoorn 8 0.572 6
4. Stephan v.d. Hooff Borduurhuis 6 0.522 5
5. Piet Vissers De Poedeltjes 6 0.760 5
6. Gerrit van Boekel Buro Balans 4 0.510 5
7. Patrick Schrijver De Poedeltjes 4 0.468 7
8. Piet Kamp De Posterij 4 0.388 5

Boven v.l.n.r: Gerrit van Boekel, Piet Vissers, Erik van Woerkom, Jos van der Aa
en Piet Kamp. Onder vlnr: Stephan van den Hoof, Peter Rijckaert en Patrick
Schrijver. Foto: Ad Smout

René Boersen wint kadertoernooi 
bij De Ram in Roosendaal

In het Pinksterweekend werd bij de Ram
in Roosendaal het jaarlijkse Kadertoer-
nooi voor C1 spelers georganiseerd. Er

werd op zaterdag gestart met twee pou-
les van vijf spelers. Alle spelers speel-
den die dag drie partijen, waarbij de
spelers caramboles moesten maken op
basis van ongeveer 80 procent van het
libre. Na de laatste poulewedstrijden
op zondag speelde ieder nog een partij
tegen de in de andere poule gelijk ge-
ëindigde speler. Na vijf speelronden
bleek René Boersen duidelijk de beste
en werd winnaar door al zijn partijen te
winnen.

Eindstand:
1. René Boersen 
2. Pierre van de Berg
3. Gerrit de Regt
4. Peter van Dongen
5. Theo van Meel
6. Piet Schets
7. Arian Heeren
8. Rick van Hassel
9. Jacky van den Bergh

10. Ferry Lopulalan.René Boersen. Foto: Peter van Dongen
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Vierde divisie driebanden poule 3

Hydro Zorg loopt titel mis
Hydro Zorg verloor de laatste competi-
tiewedstrijd op bezoek bij  De Distel Bil-
jarts 8 met 8-0. Mede kampioenskandi-
daat Hoog/Laag Keukens faalde niet
en pakte thuis een 6-2 overwinning op
De Distel Biljarts 9. Hierdoor kon
Hoog/Laag Keukens feest vieren. L&B
Ledermode en Zandee Kloetinge speel-
den gelijk. Bij ’s Lands Welvaren in
Kwadendamme behaalde Rob Jacobs

Mannenmode 2 een 6-2 overwinning
op Sprundel 4. Het eerste team van Rob
Jacobs Mannemode stuurde De Zwaan
met 6-2  terug naar Sprundel. Op bord
vier had Joop de Fouw maar 31 pogin-
gen nodig. ’s Lands Welvaren 2 was
duidelijk tegen De Ossekop en won met
8-0. Nico Peeters liet 0.833 noteren en
Wim Walraven speelde in 33 beurten
naar winst.

Gewestelijke teamfinales afdeling Zuid 1
Finale A klasse bij Roothaert in Tilburg

Bij Biljartcentrum Roothaert in Tilburg werd het Pleintje uit St. Willebrord kampi-
oen in de A klasse driebanden groot. ’t Steegje werd tweede, Concordia derde
en Prinsenhoeven vierde. Foto: Ad Smout

De Kwast claimt titel B2 in Goirle
Het kampioenschap
in de klasse B2
werd bij Biljartcen-
trum Goirle binnen-
gehaald door De
Kwast uit St. Wille-
brord. ’t Steegje
wist beslag te leg-
gen op de tweede
plaats, terwijl De
Kannebuis derde
werd. WBC Bouw-
bedrijf Goossen
moest genoegen ne-
men met de vierde
plaats. Foto: 
Jack Kouwenberg

D’Eule sterkste C1 team bij ’t Hartje in Oosterhout

”t Hartje in Oosterhout was het strijdtoneel voor de C1 klasse. De formatie van
D’Eule trok daar duidelijk aan het langste eind. SVW uit Bergen op Zoom ein-
digde na een moeizame start als tweede. Derde werd Bellevue en DCG klas-
seerde zich als vierde. Foto: Ad Smout

Concordia zegeviert in de C2 bij De Molenvliet te Waalwijk

Concordia behaalde in Waalwijk het gewestelijk kampioenschap in de C2 klas-
se. De ploeg uit Heusden won twee wedstrijden. Alleen tegen ALM werd gelijk
gespeeld. Hof van Holland uit Oud-Vossemeer bereikte een eervolle tweede
plaats, OBC werd derde en ALM vierde. Foto: Ad Smout

Titel in de C3 bij HCR van der Weijde voor De Stelle

Bij HCR van der Weijde in Noordgouwe is De Stelle uit De Heen kampioen
geworden, ‘t Dobbertje werd tweede, De Hofstede derde en VEGABV vierde.
Foto: Marcel de Brouwer

De Kastanje nipt kampioen C4 bij De Ram

Bij De Ram in Roosendaal wist De Kastanje uit Bergen op Zoom op het nippertje
een ticket te verdienen voor de nationale eindstrijd in Nieuwegein. De partijpun-
ten gaven hier de doorslag, waardoor DGP genoegen moest nemen met de
tweede plaats. Het Waalwijkse BVWG werd derde, terwijl De Kannebuis als
vierde eindigde.
De Kastanje: Vlnr: Herman Stoffels, Jessica de Greef, Willy Muller en Sabine
Legrand. Foto: Peter van Dongen

Dames district Venlo pakken titel in Bergen op Zoom
De damesklasse werd afgewerkt bij Bellevue in Bergen op Zoom. Hier trok het da-
mesteam van het district Venlo aan het langste eind. Tweede werd Sibbe ’63, derde
het districtsteam van Midden-Brabant en vierde SVW.

Gewestelijke finale A klasse West-Nederland

BCO sterkste bij Jorissen in Den Haag
Bij biljartcafé Jorissen in Den Haag wist
BCO uit Oegstgeest een ticket te vero-
veren voor de nationale finale in de A
klasse driebanden groot. Deze eind-
strijd, met als inzet het kampioenschap
van Nederland, wordt op 26 juni even-
eens in deze Haagse locatie gehouden. 

Eindstand
Team Plaats Pnt % car
1. BCO Oegstgeest 126 94.81
2. RBV Leimuiden 120 90.36
3. RCD Dordrecht 114 86.90
4. Hazefelder Purmerend 111 86.69
5. NHD Hoorn 103 79.94

District Noord-West Nederland

Henk Buijs wint EOT toernooi
Naam Vereniging Pnt Moy HS
Henk Buijs Steeds beter 11 14.57 183
Pieter v/d Geest BCS 10 51.64 294
Joop Roelands BCS 9 19.30 148
Piet v/d Geest BCS 9 23.07 159

Naam Vereniging Pnt Moy HS
Rob Kok BCS 7 30.56 178
Wim Hulm KOT 5 24.01 191
John v/d Eng BCS 4 6.71 83
Cees Tesselaar 1 9.78 69
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Programma Simonis Biljartlakens
Landsfinale 2016
Klasse A driebanden groot*
Zondag 26 juni
Team District
’t Pleintje West-Brabant
B.C.O. Duinstreek
Rembrandt Veluwezoom
Bousema Berkel en Slinge
• Wordt gespeeld bij Biljartcafé Jorissen in Den Haag

Klasse B1 poule 1
Zaterdag 25 juni
Team District
LBV Delta Zuid-West
NHD West-Friesland
De Gooijer Eem- en Flevoland
De Jordaan N.O. Overijssel

Klasse B1 poule 2
Zaterdag 25 juni
Team District
’t Brabants Uurke Kempenland
BV Carambole Dordrecht
DVS Veluwezoom
Bartelshoek Twente

Klasse B2 poule 1
Zaterdag 25 juni
Team District
De Kwast West-Brabant
Het Centrum West-Friesland
Victoria Amsterdam
De Friese Club Friesland

Klasse B2 poule 2
Zaterdag 25 juni
Team District
Keizer Maastricht e.o.
Roelofarendsveen Veen-en Rijnstreek
DVS/De Zwaan ’s Hertogenbosch
Deventer ’83 Stedendriehoek

Klasse C1 poule 1
Zaterdag 25 juni
Team District
D’Eule Delta Zuid-West
Sombr. Langedijk NW Friesland
Rapiditas Het Sticht
De Bleistarte Zwolle e.o.

Klasse C1 poule 2
Zaterdag 25 juni
Team District
BC Maarland Maastricht e.o.
Jacobswoude Veen-en Rijnstreek
Ons Tehuis Betuwe Veenendaal
Pelikaan Zutphen Stedendriehoek

Klasse C2 poule 1
Zondag 26 juni
Team District
Concordia Midden-Brabant
N.H.D. West-Friesland
D.O.S. Harderwijk Eem en Flevoland
Biljartschool Davids Groningen/Drenthe

Klasse C2 poule 2
Zondag 26 juni
Team District
BC Keer Maastricht e.o.
Moerkapelle Midden-Holland
Paperclip Veluwezoom
De Veemarkt Doetinchem

Klasse C3 poule 1
Zondag 26  juni
Team District
De Stelle West-Brabant
BV ’t Stetje N.H. Midden
De Korenbeurs Het Sticht
De Zevenwolde Groningen-Drenthe

Klasse C3 poule 2
Zondag 26 juni
Team District
De Grolsch Quelle Zuid-Limburg
De Beurs Vlietlanden
Carambole Betuwe Veenendaal
De Ploeg Doetinchem e.o.

Klasse C4 poule 1
Vrijdag 24 juni
Team District
De Kastanje West Brabant
Turnlust NW- Nederland
Bar Bloemstede Het Sticht
Reijersdam Zwolle e.o.

Klasse C4 poule 2
Vrijdag 24 juni
Team District
ABC ’t Töpke Venlo e.o.
De Pui Midden-Holland
Luchtschippers ’s Hertogenbosch
BV Mos Berkel en Slinge

Dames poule 1
Vrijdag 24 juni
Team District
Venlo e.o Venlo e.o
Onder ons ’67 Vlietlanden
Het Sticht Het Sticht
Deventer Dolls Stedendriehoek

Dames poule 2
Vrijdag 24 juni
Team District
Districtsteam MB Midden-Brabant
De Plas Veen-en Rijnstreek
BV Renkum Veluwezoom
Team Zwolle e.o Zwolle e.o

Recreanten poule 1
Vrijdag 24 juni
Team District
OBV Middelburg Delta Zuid-West
CRB Bollenstreek Duinstreek
BF Gooi en Vechtstr. ’t Sticht
De Bleek Friesland

Recreanten poule 2
Vrijdag 24 juni
Team District
Vriendenkring Midden-Brabant
CRB Bollenstreek Duinstreek
’t Ivoor Boxtel
RBC Doetinchem Doetinchem e.o.

Bekercompetitie kader
Zondag 26 juni
Team Plaats
Carambole Kofferweb Beesd
Kaderteam Almere Almere
BBG Kaderteam Haarsteeg
Deventer ’83 DeventerSimonis Biljartlakens Landsfinale 2016

Tweede editie Jan Brock Triathlon
Na een lange tijd van voorbereiden was dan eindelijk de week daar: de
week van de Jan Brock Triathlon. Het deelnemersveld bestond uit vijftien
teams waarvan er acht naar de finales gingen. De ploegen bestonden uit
een gemêleerd gezelschap biljarters van alle leeftijden. Niet-biljarters, bil-
jarters van de wilde bond, oud-biljarters, biljarters van de plaatselijke ou-
deren vereniging en biljarters van de officiële bond.

Na een spannende strijd om de finale-
plekken werden op zaterdag 28 en
zondag 29 mei de finales gespeeld. Uit-
eindelijk behaalde team Jansen (Edwin
Tieman, Johan Jansen en Teun Christi-
aans) de meeste punten en pakte de
hoofdprijs van € 500,-. De tweede prijs
van € 250,- werd verdeeld onder de
teamleden van Halfweg en een beetje
(Johan Horstink, Bert van der Zalm en
Gerrit Postma). Team FoRiMaSa (Fons
Blikmans, Rick van Buuren en Marcel
Maathuis) behaalde de derde prijs en

ging met € 100,- naar huis. De locatie
werd ter beschikking gesteld door Café
Brockie. Brock Biljartfabriek & Amuse-
ment heeft de biljarts en scoreborden ter
beschikking gesteld (zie foto). Beide zijn
gevestigd in Bornerbroek. Mocht u na
het lezen van dit stukje graag deel wil-
len nemen aan het volgende toernooi?
Dat kan. De derde editie van de Jan
Brock Triathlon zal worden gehouden in
de eerste week van januari 2017. De
voorrondes vinden plaats op maandag-
, dinsdag-, woensdag,- en donderdag-

avond 2 tot en met 5 januari. De finales
zijn op zaterdag 7 en zondag 8 janua-
ri 2017. 
Voor verdere vragen en opgave verwij-
zen we u graag door naar de Face-

bookpagina van de Jan Brock Triathlon
via 
www.facebook.com/JanBrockTriathlon
en e-mailadres via 
janbrocktriathlontoernooi@gmail.com.
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JB Fashion de specialist in biljartkleding
voor

Nederland en België

Be
st

el
 ti

jd
ig

 v
oo

r h
et

ni
eu

w
e 

se
iz

oe
n

Nieuw
e design 2016

vanaf nu leverbaar

Fashion

René Huijsmans 06-26544556
Jules Verneweg 121 • 5015 BK Tilburg • tel.: 0411-611166 • info@jbfashion.nl • www.jbfashion.nl

Gespecialiseerd in biljart-, dart- en muziekkleding

GERTRONIC nieuwste versie biljart scorebord
Met HDMI uitgang,
dus aan te sluiten op
elk scherm. (Kabel
wordt meegeleverd)

Draadloze afstands
bediening.

Voor elk speltype,
incl. 5 BALL

Naaminvoer via
(draadloos) toetsen
bord.

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

Geheel volgens de 
regels van de KNBB.

Volledig menu 
gestuurd.

Informeer naar de mogelijkheden voor een demonstra e.

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

279,00 
inclusief B.T.W.

Landerds kampioenschap driebanden

Martien Verstraten wint de titel in
thuisbasis 't Oventje te Zeeland
Met in totaal 68 deelnemers werd er ge-
streden in vier klassen. In de A-klasse ver-
sloeg Martien Verstraten op zijn eigen
biljart Sjaak Pansier. Willy Driessen zette
in de B-klasse Leo Gevers opzij. In de C-
klasse bleek Hans van Erp nipt te sterk
voor Theo van Grunsven. In de D-klasse,
het hoogste niveau, wees Peter van de
Linden opponent Jan van Zutphen terug.

Halve finales Cees Geerts 
wisseltrofee
Na loting wordt Driessen gekoppeld
aan Van Erp en Van de Linden krijgt Ver-
straten als tegenstander. De partij van
Willy Driessen (10 car) tegen Hans van

Erp (12 car) gaat gelijk op. Van Erp
slaat in de negentiende beurt genade-
loos toe. Met een serie van vijf maakt hij
het duel uit en Driessen blijft steken op
een totaal van acht. Peter van de Linden
(21 car) staat voor een moeilijke taak.
Martien Verstraaten hoeft er "maar" 7
dus het gat is enorm. Maar beide spe-
lers zijn gemotiveerd en proberen er het
beste van te maken. Na dertig pogin-
gen lijkt dat voor de kastelein beter ge-
lukt te zijn dan voor Van de Linden. Er
staat een stand op het bord van 14-5 en
na enig telwerk door de wedstrijdleider
is Martien Verstraten door op percenta-
ge, 74 om 66 procent.

Martien Verstraten. 
Foto: Jan Rosmulder.

Finale Cees Geerts 
wisseltrofee
Rond de klok van tienen kon café 't
Oventje zich op gaan maken voor de fi-
nalepartij met als inzet de Cees Geerts
wisseltrofee. Beide deelnemers op be-
kend terrein. Martien Verstraten als uit-
bater van café 't Oventje en Hans van
Erp als competitiespeler van de C1 die
wekelijks zijn partijtjes beoefent in dit
horecacomplex. Al snel was duidelijk
dat Verstraten dit niet uit handen zou ge-
ven. Ondanks verwoede pogingen van
Van Erp om enigszins bij te blijven, wist
Martien Verstraten in de 23e beurt de
partij met 6-7 in zijn voordeel te beslis-
sen. Daardoor mocht hij uit handen van
Cees Geerts de wisseltrofee in ont-
vangst nemen. BC Zeeland, de organi-
satie en de deelnemers feliciteren Mar-
tien Verstraten met zijn Landerds kampi-
oenschap driebanden.
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Bekerfinaledag RPC

Woensel sterkste team in eerste divisie
bij sportcentrum Ames in Deurne

Op een druilerige zondagmiddag 22 mei stond de bekerfinaledag all-
round op de planning, dit is het afsluitende toernooi van de gehele RPC
competitie. Dan komen de beste vier teams tegen elkaar uit om te strijden
om het beste allround poolteam 2015/2016. Men speelt 8-ball, 9-ball en
straight.
Ook de prijsuitreiking voor de 8-ball
competitie vond plaats. De bekers met
de daarbij behorende enveloppe kon-
den door de winnende teams afge-
haald worden. De RPC was ditmaal
weer te gast bij sportcentrum Ames in
Deurne. Het bleek een gastvrije ont-
vangst door Harry en het bedienend
personeel, zij zorgden er de gehele
middag voor dat niemand iets tekort
kwam met zijn hapje of drankje. Tevens
werd er getrakteerd op diverse hartige
snacks.

Het toernooi begon om 12:15 uur, alle
teams begonnen gedreven aan hun par-
tijen. Iedereen haalde het beste uit zich-
zelf naar boven om uiteindelijk voor die
eerste plaats te mogen gaan spelen.
Rond de klok van 15:00 uur waren de
eerste beslissingen een feit en konden
de teams zich opmaken voor de finale
c.q. troostfinale. 

Sommige duels leverden enige hilariteit
op vanwege de spanning en de druk.
De sfeer was zeer uitgelaten en vrien-
delijk waardoor het gehele toernooi op
een ontspannen manier verliep. Totdat
de laatste bal in de pocket lag bleef het
spannend in elke divisie, al waren de
teams van Woensel 1 en de Fantastic
Four onaantastbaar. Ook de ploeg van
SPAVD, dat als vierde eindigde in de re-
guliere competitie ging verrassend met
de hoofdprijs aan de haal. 

Woensel 1. Foto: Wim van den Bosch

Eindstand winnaars van elke divisie:
Eerste divisie
1. Woensel 1, Allround, SPC Woensel

te Eindhoven
1. Rack ’n Roll, 8-ball, HOB-Weert te

Weert
Tweede divisie
1. SPAVD, Allround, LaserQuest te Eind-

hoven
1. Ames, 8-ball, Ames te Deurne
Derde divisie
1. Fantastic Four, Allround, Bojangels

Billiards & Darts te Goirle 
1. Fantastic Four, 8-ball, Bojangels Bil-

liards & Darts te Goirle 
De RPC wil alle spelers bedanken voor
hun komst, mede door jullie inzet en be-
trokkenheid is de bekerfinaledag een
succesvolle happening geworden. Een
speciale dank aan Poolquest voor hun
medewerking als vervangend team.  
Nu 2015-2016 voorbij is gaat het RPC
bestuur zich alweer voorbereiden op
het nieuwe poolseizoen. Dit betekent
dat inschrijvingen weer graag tijdig te-
gemoet worden gezien en tevens zal er
een belronde worden uitgezet. 
Op maandag 20 juni is de Algemene
Ledenvergadering in Snookertown te
Helmond vanaf 20:00 uur. Zorg dat je
erbij bent, ieders mening is belangrijk.    
Het RPC bestuur wenst iedereen een
prettige zomervakantie toe en hopelijk
tot in september bij de start van de com-
petitie met de KoKo-Cup. Houd voor ver-
dere informatie de site goed in de gaten.

Invitatietoernooi artistiek

René Dericks met voorsprong 
de beste bij De Molen in Reusel
Het tweede invi-
tatietoernooi ar-
tistiek in biljart-
centrum De Mo-
len te Reusel was
wederom een
zeer geslaagde
happening. Het
waren twee fijne
dagen met veel
plezier en de
wens werd nu al
uitgesproken voor
een derde editie,
in 2017. 
De figuren A tot
en met J werden
gespeeld, totaal
honderd figuren.
Na vijftig figuren
was René Dericks
de leider met 250
punten. 
Benny Smits bleek
naaste achtervol-
ger dankzij 185 punten. Hij bleef daar-
mee  Patrick Vloemans (183) nipt voor.
De volgorde van het podium wijzigde
niet na afloop van de honderd figuren.
Dericks scoorde in totaal vier sets als
beste en zijn hoogste aantal was 59 in
set I. Smits bleek in drie sets de topsco-
rer en Vloemans nam set G en H voor
zijn rekening. In de eindstand had René
Dericks met 478 punten een grote mar-
ge. Benny Smits realiseerde 390 punten
en Patrick Vloemans kwam tot een to-
taal van 366.

Naam Pnt Pog %
1. René Dericks 478 222 63.7
2. Benny Smits 390 244 52.0
3. Patrick Vloemans 366 236 48.8
4. Mark Janssen 334 250 44.5
5. Robert van Veenendaal 302 246 40.2
6. Johan Grimon 301 253 40.1
7. Cock Ooms 291 251 38.8
8. John de Bruijn 277 250 36.9
9. Walter Crols 264 256 35.2

10. Wilfrie Vermeer 245 260 32.6
11. Peter de Graeve 209 274 27.8
12. Johan Vandommele 107 282 14.2

Vlnr: Hans van Lierop namens De Molen en winnaar 
René Dericks. Foto: Roos Vermeer. 

Op 25 en 26 juni 2016

Toernooi artistiek in De Veemarkt 
te Doetinchem
Twaalf deelnemers strijden op 25 en 26
juni in billardcafé De Veemarkt aan Vee-
markt 4 te Doetinchem in een toernooi
artistiek. Opvallende naam is die van
Rob Scholtes. De aanvang is op beide
dagen om 11.00 uur. De wedstrijdlei-
ding en arbitrage wordt verzorgd door
Rob van Dorp, Hans Mager, Jos Mole-
naar, André Renkens en Mario Immink.
De toegang is gratis. 

1. Sander Jonen
2. René Dericks
3. Erik Vijverberg
4. Patrick de Haan
5. Rob Scholtes
6. Mark Janssen
7. Remy Sleijpen
8. Jan Jansen
9. Cock Ooms

10. Wilfrie vermeer
11. Walter Crols
12. Robert van Veenendaal

A-klasse gewest NON

Bousema 5 winnaar bij HCR Prinsen in Haarlo
Deze gewestelijke
finale zou ge-
speeld worden in
Leeuwarden,
maar omdat alle
deelnemers uit de
regio kwamen is
in overleg met het
gewest en de
teams besloten om
de eindstrijd te
verplaatsen naar
HCR Prinsen in
Haarlo.

Na een spannende
finaledag in de ge-
westelijke finale A
Klasse - NON, waar tot in de laatste
beurt nog alle drie teams op twee
matchpunten konden komen, bleek BC
Bousema 5 uit Lochem na een 3-3 in het
slotduel de sterkste. De laatste partij tus-
sen Lakchai Bos (15 car) van Bousema
en Hans Slager (17 car) van Orderbos
moest de beslissing brengen welk team
afgevaardigd ging worden naar het
NK. Bij winst van Slager zou team Stok-

kers naar het NK gaan. Bij gelijkspel of
zege was Bousema de gelukkige voor
het NK. Het werd 15-17, een gelijkspel,
en daardoor wordt Bousema 5 afge-
vaardigd naar de finale op 26 juni bij
Jorissen in Den Haag.
Team Pnt PP
1. BC Bousema 5 3 7
2. Stokkers 5 2 6
3. Orderbos 1 5

Vlnr: Lakchai Bos, Herbert Warnshuis, Martin Fleerkate 
en teamgenoot Ronny Hazewinkel. Foto: Alie Prinsen

B2 klasse gewest MN-2

DVS/De Zwaan 2 kampioen bij 
JBGB in ’s-Hertogenbosch

In biljartcentrum JBGB streden vijf B2
teams om de titel en afvaardiging.
DVS/De Zwaan 2 uit Heeswijk-
Dinther verzamelde zes punten en dat
bleek voldoende. Jos van de Veer-
donk was de grote man want hij bleef
in vier duels zonder puntverlies. Rien
van Gaal en Nico van Heesch kwa-

men beiden tot drie punten na vier
partijen.
Team Pnt PP
1. DVS/De Zwaan 2 6 14
2. Juliana 4 16
3. Ons Tehuis 4 12
4. Reek 4 10
5. Petersberg 2 8

Foto: Boy de Groot
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IT partner KNBB Kling Masters 2017

Nieuw

www.eekelsadvies.nl

RoosterGenerator II
Programma voor het genereren van roosters
voor de Teamcompetitie:
* Onbeperkt aantal competities
* Onbeperkt aantal teams
* Uitwijkdagen teams en reserveweken
* Uitvoer in Excel  of Json formaat

Wij feliciteren ons eredivisieteam

Bu alo.nl
met het grandioze seizoen en als klapstuk 

het behalen van het Nederlands kampioenschap

Biljartcafé
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

Ook namens de trouwe fans

Biljartvereniging en Sportfoyer De Hazelaar

Organiseren van

17 tot en met 19 juni

EUROPEAN 
LADIES CUP 2016

Met deelname van 
wereldkampioene
driebanden groot
Therese Klompenhouwer
en de nationale kampioenen
van o.a. Duitsland, België,
Denemarken, Tsjechië en
Turkije

Sportfoyer De Hazelaar
T.M. Kortenhorstlaan 6,

Rosmalen
Info: www.bvdehazelaar.nl

Foto: Paul Brekelmans

Hoogstraat 123   5258 BC Berlicum   073 5031264

www.eureka billard.nl

eureka billard berlicum
S I N D S  1 8 9 7

Bij voorinschrijving gra s toegangsbewijs voor de
finale van de KNBB Kling Masters 2017

Aanbieding geldig tot 1 september 2016

De Jean van Erp Cue made by Bu alo is gerestyled en
nu nog mooier

Prijs: € 299,
Of

De Jean van Erp Players Cue made by Bu alo
Uitgevoerd met twee toppen en extra verlengstuk

Prach g ingelegd

Prijs: € 499,
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Zaterdag 18 juni 2016 wordt er door Biljartfabriek Bierling-de Schepper de eerste 
“Midzomer keuennacht” georganiseerd. Om plaats te maken voor de nieuwe 

collectie keuen zullen we de oude collectie opruimen met hoge kortingen 
 

We beginnen om 17:45 uur met 1% korting en ieder kwartier komt er een procent 
extra korting bij. 

 
Voorbeeld: 17:45 uur 1% korting / 18:00 uur 2% korting / 18:15 uur 3% korting / 

18:30 uur 4% korting etc. met om 24:00 uur 25% korting. 
 

Dus komt u vroeg op de avond dan heeft u veel keuze met weinig korting, komt u 
laat op de avond dan heeft u een hogere korting, maar zal de keuze minder zijn. 

 
Deze kortingen gelden ook voor ons standaard assortiment en gebruikte 

biljarttafels. 
 

Deze korting is niet van toepassing op onze nieuwe biljarttafels! 

Biljartfabriek Bierling-de Schepper 
Euroweg 15 

9351 EM Leek 
Tel: 0594-696411 

Mail: info@bierling-deschepper.nl 
Web: www.bierling-deschepper.nl 

Zaterdag 18 juni  
Midzomer keuennacht 

Biljartfabriek Bierling-de Schepper 

Aktie: Sponsor onze VGBiljarters

Adopteer een team

Juni 2016

De Commissie VGBiljarten van de KNBB Vereniging Carambole organiseert
de Nederlandse Kampioenschappen individueel en voor teams voor biljar
ters met een verstandelijke beperking (VGBiljarters). 

De Persoonlijke kampioenschappen vinden dit jaar plaats in Hoorn, de
kampioenschappen voor teams worden begin volgend jaar gehouden in
Egmond aan Zee. Bij de KNBB zijn ongeveer 16 VGteams aangesloten, waar
van de leden al maanden van tevoren uitkijken naar deze fantastische, jaar
lijks terugkerende evenementen.

Veel mensen met een beperking zijn graag met sporten bezig. Zij willen hun
sport zo gewoon mogelijk beoefenen. De Commissie VGBiljarten wil de
biljartsport voor VGspelers als volwaardige sporter bevorderen met als
motto “Normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig”.

Daarvoor is veel geld nodig. Aan de districten is reeds om een bijdrage
gevraagd, maar ook individueel kunt u uw steentje bijdragen door met een
bedrag van uw keuze de VGteams te adopteren.

U kunt uw bijdrage overmaken op:
Triodosbank NL85 TRIO 0777 8627 51 ten name van Stichting Gehandicapt
& Gezellig Sporten onder vermelding “adopteer een VGteam”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Eekels,                  
0610018943 of email hanseekels@gmail.com
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KNBB SECTIE DRIEBANDEN

Vol vertrouwen richting het 
nieuwe seizoen

Geachte lezer,

Het is bijna zover. Op woensdag 8 juni
a.s. staan we alweer voor de tweede
sectieraad, die door dit bestuur is uitge-
schreven. Tevens is dit de laatste nieuws-
brief voordat eenieder met een welver-
diend zomerreces gaat. Een mooi mo-
ment om even terug te kijken naar een
jaar bestuurlijke activiteiten en sportieve
successen. 
Als ik met dit laatste mag beginnen, dan
ligt mij het Wereldkampioenschap drie-
banden voor landenteams nog vers in
het geheugen. Wat een geweldige
prestatie hebben de heren Jean van Erp
en Dick Jaspers daar in Viersen gele-
verd. Zelfs Mark Rutte en het Koninklijk
Huis was dit niet ontgaan. Ondanks dat
wij ons als bestuur heel veel moeite heb-
ben gedaan om publiciteit te krijgen
(DWDD, Humberto Tan, etc.etc.), zelfs
foto’s en beeldmateriaal hebben opge-
stuurd naar de NOS, bleef het vaak bij
regionale kranten en -zenders. Fijn is
het dan, dat er ook nog bladen bestaan
zoals De Biljart Ballen en Driebanden-
nieuws, want hun aandacht is telkens
maximaal. Twee andere sportieve hoog-
tepunten waren de Biljartpoint Masters
en de KNBB Bekerfinale. De Biljartpoint
Masters groeide in Berlicum uit tot een
evenement waar organisatie en bestuur
erg trots op mogen zijn. Ook de beker-
finale in Zundert was een succes met
een verrassende maar verdiende win-
naar. 
Kijk ik nog even terug naar wat het af-
gelopen jaar bestuurlijk aan de orde is
geweest, dan durf ik met trots ons nieu-
we beleidsplan, Beleidsplan 2017+,
aan te kondigen. Heel veel uren zijn er
KNBB-breed besteed aan dit beleids-
plan. Ook onze eigen sectie heeft zich
hierover gebogen met een eigentijdse
visie, waaraan beleid is gekoppeld. Na
de goedkeuring van de sectieraad en
vervolgens de Bondsraad gaan we de-
ze plannen ten uitvoer brengen. De in-
houd zal gepubliceerd worden op de
KNBB website en ons onderdeel op on-
ze eigen pagina. 
Al een beetje nieuwsgierig geworden?
Twee tipjes van de sluier kan ik wel ver-
klappen. Bovenaan, met stip, staat “Ta-
lentherkenning, Talentontwikkeling en
Trainingen” voor de jeugd. Samen met
KVC is er een jeugdplan geschreven
waarvoor wij ons de komende jaren
zullen inzetten. Een belangrijke biljart-
natie als Nederland, die geen jeugd
kan afvaardigen naar een EK of WK, is
voor ons bestuur verleden tijd. Daar

gaan we hard aan werken. Ons tweede
belangrijke speerpunt zijn de dames.
Therese Klompenhouwer dient hiervoor
als grote voorbeeld. De Grande Diva
van onze sectie zal zoveel als mogelijk
worden ondersteund om World Cups
mee te spelen. Dit soort wedstrijden zijn
erg belangrijk voor haar om internatio-
nale ervaring op te doen. Hierdoor blijft
ze internationaal haar wedstrijden spe-
len en kan ze zich langzaam gaan rich-
ten op het WK dat dit jaar van 2 tot en
met 4 september in Guri  (Zuid Korea)
zal worden gespeeld. Uiteraard hopen
we op een succesvol WK voor haar.
Met dit beleidsplan leggen wij onszelf
als bestuur erg veel druk op. U kunt be-
grijpen dat wij met deze ambities veel
geld nodig hebben. Dit was de volgen-
de stap voor ons bestuur. Zorgen dat er
geld wordt gegenereerd om deze twee
belangrijke speerpunten gefinancierd te
krijgen. We hopen op een iets grotere
bijdrage van NOC/NSF, maar kunnen
ons daar niet blind op staren. We zijn
in vergaande onderhandelingen met
twee grote partijen. Dat ziet er zeer
hoopvol uit, waardoor het mogelijk
wordt dat we op lange termijn onze
plannen kunnen verwezenlijken zonder
dat er sprake is van een contributiever-
hoging. Via de sociale media zullen we
U op de hoogte houden van de ontwik-
kelingen. 
Na veel overleg met onze achterban,
spelersraad, spelers en lokaalhouders,
hebben we een goed inzicht gekregen
wat er leeft onder de driebanden spe-
lers. Mooi, zult U zeggen, dan veran-
dert er ook wat.. of niet!! Dit laatste kan
ook, want als je alles bekijkt, zijn er ten
opzichte van onze voorstellen net zo
veel voorstanders als tegenstanders.
Voor ons bestuur is het duidelijk. We
moeten vooruitkijken en de durf hebben
om te veranderen, anders blijven we
waar we nu staan. 
Een paar veranderingen durf ik al wel
te verklappen. 
- In het nieuwe seizoen gaan we van 4
naar 5 Grands Prix toernooien. 

- Aan het eind van het seizoen houden
we divisiekampioenschappen voor al-
le divisies. Ook de finale eredivisie
play-offs zal voortaan op dit evene-
ment gespeeld worden. We zijn aan
het onderzoeken of we dit kunnen uit-
breiden met “player of the year en/of
team of the year”.

- De teamcompetities (divisies) gaan re-
glementair sterk veranderen. Licenties
worden verkregen als een team uit-
komt onder een vereniging (licentie-
nummer KNBB) of stichting. De teams
kunnen 6–10 spelers opgeven en er
komt een vaste transferperiode.  

- Vanaf 2017 komt er een jaarlijks terug-
kerende, vaste periode voor het in-
schrijven voor de teamcompetitie, van
1 t/m 30 juni.  

- Het aantal te maken caramboles in de
eredivisie en 1ste divisie gaat veran-
deren.

- De Bekerwedstrijden zullen niet veel
afwijken van het huidige systeem.

Uiteraard zijn er ook incidenten aan de
orde geweest die wij zeer betreuren. Zo
was er een dopinggeval van een zeer
gewaardeerde speler. Een dopinggeval
met een uitspraak die op de eerste
plaats, voor de speler zelf, zeer teleur-
stellend was, maar daarnaast ook voor
ons als bestuur. Het tweede incident
was de voorgenomen terugtrekking van
het team MCR uit de competitie. Het be-
stuur heeft zich dit ook erg aangetrok-
ken, omdat een beslissing moest wor-

den teruggedraaid. Het waren inciden-
ten, waar we lering uit hebben getrok-
ken en die in de toekomst vermeden
moeten worden.
Geachte lezer en biljarter. We gaan
een mooie toekomst tegemoet, daar
ben ik van overtuigd. Uw bestuur zit vol
ideeën en energie, om het komende
jaar weer volop van onze biljartsport te
kunnen genieten. Ik durf tot slot wel te

zeggen, dat ik trots ben om voorzitter te
zijn van dit bestuur en van de sectie
Driebanden. Ik wens U, ook namens
mijn bestuur, een fijne, zonnige vakan-
tie toe. Graag tot ziens op onze sectie-
raad op woensdag 8 juni a.s. en an-
ders tot in het volgende seizoen.

Bennie Deegens,
Voorzitter sectie Driebanden

Na de Masters en Grand Prix van Vlaardingen nu ook winnaar in Rosmalen

Raimond Burgman schittert met hattrick
ROSMALEN – Met
zijn derde over-
winning op rij
heeft Raimond
Burgman in de
Grand Prix van
Rosmalen zijn sta-
tus in de top van
het Nederlandse
driebanden nog
meer glans gege-
ven. De 51-jarige
Heemskerker er-
kent als geen an-
der de internatio-
nale reputatie van
Dick Jaspers,
maar is als één
van de weinigen
in staat de wereld-
topper in eigen
land te stuiten. Burgman won in
Rosmalen zijn derde toernooi op rij
na de Masters (finale tegen Glenn
Hofman) en de GP in Vlaardingen
(finale tegen Jaspers). De hattrick
werd compleet in de derde Grand
Prix van dit seizoen met winst in de
finale tegen Jean van Erp: 40-22 in
17 beurten (2.352/1.294).
Meer nog sprak de overwinning van
Raimond Burgman in de halve finale te-
gen Dick Jaspers tot de verbeelding. De
onverslaanbaar gewaande Jaspers in
Rosmalen, onder andere met een fan-
tastische partij (40 in 7 beurten), een se-
rie van 20 en een nooit vertoond ge-
middelde na vijf partijen, verslikte zich
op weg naar de finale in de sterke Burg-
man, die won met 40-31 in 22 beur-
ten.,,Dick is ook geen robot, hè’’, stelde
de toernooiwinnaar later vast. Hij
onderbouwde de stelling met een korte
terugblik: ,,Ik heb nu drie keer op rij ge-
wonnen van Dick, dat is al heel bijzon-
der. Ik speel eigenlijk wel graag tegen
hem, hoewel mijn tactiek is dat ik nooit
tegen namen speel. Ik ga uit van mijn ei-
gen kracht. De voldoening is natuurlijk
wel groter als je Dick hebt verslagen.
Dan heb je het toernooi ook echt ge-
wonnen.’’
Raimond Burgman groeide na een ma-
tige aanloop in het toernooi en was op
zijn best in de finalefase. ,,De partij te-
gen Jaspers was in de eerste tien beur-
ten heel defensief. We kregen allebei
heel weinig posities. Ik was de eerste
die daar doorheen kon breken met tien.
Dick antwoordde even later wel met
acht, maar onmiddellijk daarop maakte
ik er ook acht, waardoor de voorsprong
op het bord bleef.’’
Jean van Erp, die in de halve finale Bar-
ry van Beers op één punt de baas bleef,
kon in de partij om de toernooizege al-
leen in het begin dreigen. De Braban-
der ging met acht van acquit, maar het
bleek zijn laatste grote daad in de fina-

le. ,,Ik ging vanaf dat moment regelma-
tig scoren met kleine serietjes. Het ver-
schil na die eerste beurt was groot: ik
maakte veertig punten en Jean nog
veertien.’’ Jean van Erp: ,,Bij Raimond
klopte alles en hij speelde een perfecte
verdediging. Ik kon geen blok zetten.’’
Raimond Burgman: ,,Ik speelde niet al-
leen een sterk toernooi, het viel ook al-
lemaal lekker en soms had ik een beetje
geluk, maar dat dwing je af door goed
te spelen. Het voelt eerlijk gezegd wel
heel prettig, zo veel winnen. Ik ben nu
in drie toernooien achter elkaar onge-
slagen gebleven, dat betekent dat ik in
achttien partijen niet heb verloren. En
nu voor de derde keer van Dick winnen,
is ook heel apart, zeker nu dat hij in een
periode zit dat hij de sterren van de he-
mel speelt.’’
Voor Dick Jaspers, die derde werd,
resteert de glans van zijn partij tegen
Wiljan van den Heuvel (40 in 7 beur-
ten), de slotserie van twintig in de partij
tegen Martien van der Spoel en het ge-
middelde van 2.457 over zes partijen.
Jean van Erp schitterde onderweg met
een serie van vijftien, stuitte in de finale
op een sterke Burgman, maar finishte
dankzij winst in de vechtpartij tegen
Barry van Beers op een mooie tweede
plaats. Dave Christiani, vijfde in de
eindstand, had na Jaspers het hoogste
gemiddelde: 1.706.

Eindstand
Naam Moy HS
1. Raimond Burgman 1.647 12
2. Jean van Erp 1.463 15
3. Dick Jaspers 2.457 20
3. Barry van Beers 1.138 8
5. Dave Christiani 1.706 11
6. Martien van der Spoel 1.184 9
7. Frans van Schaik 1.056 10
8. Peter Heerkens 0.985 6
9. Therese Klompenhouwer1.223 12

10. Jeffrey Jorissen 1.196 12
11. Herman van Daalen 1.140 8
12. Kay de Zwart 1.008 10

Van de bestuurstafel

De finalisten Raimond Burgman en Jean van Erp.
Foto: Stefan Osnabrug
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Alleen Caudron sterker dan Jaspers 
in Vietnam
HO CHI MINH STAD –
Dick Jaspers demon-
streerde zijn topvorm tot
in de finale van de World
Cup in de Vietnamese mil-
joenenstad Ho Chi Minh
stad. In het zicht van de fi-
nish, in de strijd om de
eindzege werd de Neder-
lander gevloerd door een
superieure Frédéric Cau-
dron. De 48-jarige Belg
sloot het toernooi af met
een dubbelslag: hij won
de finale tegen Dick Jaspers (40-20
in 17 beurten) en onttroonde Tor-
björn Blomdahl als de nieuwe num-
mer één van de wereldranglijst.
Dick Jaspers speelde opnieuw een gran-
dioos toernooi, schakelde vier Vietna-
mezen uit, maar kwamen in de finale
onder zijn niveau. De World Cup in Ho
Chi Minh, in een geweldige entourage,
krijgt in de komende jaren een vervolg.
UMB-voorzitter Farouk Barki huldigde
na afloop de finalisten op het podium
en kondigde met trots aan dat de World
Cup in Ho Chi Minh ook in de komende
drie jaar zal worden gehouden. Dat is
goed nieuws voor de World Cups, want
Ho Chi Minh heeft getoond dat het een
organisatorische parel is in de jaarlijkse
cyclus.
Frédéric Caudron, dit jaar in eigen land
winnaar van alle Grand Prix toernooien
met gemiddeldes ver boven de 2.000,
is na Ho Chi Minh ook internationaal
weer helemaal terug aan de top. Hij
heeft een kleine terugval gehad nadat
hij het WK in Antwerpen in 2013 won,
verloor korte tijd het contact met de top
drie van de wereldranglijst, maar is nu
weer de fiere aanvoerder van die ran-
king. Daarin leidt de Belg met 354 pun-
ten voor Torbjörn Blomdahl met 340,
Eddy Merckx met 321 en Dick Jaspers
met 315.
Caudron was superieur in de finale,
waarin Jaspers zijn slechtste partij van
het toernooi speelde. De Belg leidde
heel de wedstrijd, stond in de pauze
voor met 21-10 (11), sloeg de beslis-
sende slag met een serie van elf (35-13
in 16) en won met 40-20 in 14 na een
laatste stuiptrekking van Jaspers in de
slotbeurt (7). Het gemiddelde sprak
ruimschoots in Caudron's voordeel:
2.353 tegen 1.176.
Caudron verklaarde in zijn terugblik:
,,Het was moeilijk om perfect te biljar-
ten door de hitte, maar ik kon in elke
wedstrijd goed eindigen met series en

een goede concentratie in de moeilijke
momenten waarin ik een achterstand
moest inhalen.'' In de finale tegen Jas-
pers, maakte hij duidelijk dat de tactiek
een grote rol had gespeeld. ,,Dick
kreeg weinig goede posities en kon het
niet afdwingen.'' Dick Jaspers schakel-
de in de halve finale de laatste, excen-
trieke Vietnamees Quoc Nguyen Ngu-
yen uit in een partij waarin hij nog wel
zijn beste vorm toonde, de beslissende
kloof maakte met series van zeven en
negen en zegevierde met 40-30 in 14
(2.857/2.143). Daarvoor had Jaspers
ook al het vonnis geveld over drie an-
dere Vietnamezen.
De finale tussen Jaspers en Caudron
was er één met een lange voorhistorie.
De Nederlander en de Belg waren en-
kele jaren ploeggenoten in de Neder-
landse eredivisie (Dallinga) en de Belgi-
sche competitie (De Goeie Queue),
maar gingen daarna weer hun eigen
weg. De onderlinge ontmoetingen op
internationaal gebied spraken de laat-
ste jaren vooral in het voordeel van Jas-
pers. De Nederlander versloeg zijn
tegenstander van vandaag vijf keer op
rij en vrijwel altijd in hoogstaande par-
tijen met zijn laatste overwinning in de
World Cup finale van dit jaar in Bursa
(40-34 in 19). De klinkende revanche
van Caudron in Ho Chi Minh maakte
duidelijk hoe dicht de kwaliteiten van
deze twee wereldtoppers bij elkaar lig-
gen.

Eindstand
Naam Moy HS
1. Frédéric Caudron (Bel) 1.980 11
2. Dick Jaspers (Ned) 1.935 8
3. Quoc Nguyen Nguyen (Viet) 2.173 11
3. Marco Zanetti (Ita) 2.000 11
5. Torbjörn Blomdahl (Zwe) 2.187 8
6. Nikos Polychronopoulos (Gri) 2.111 22
7. Jae Ho Cho (Kor) 1.686 10
8. Minh Cam Ma (Viet) 1.643 10
9. Anh Vu Duong (Viet) 1.777 12

10. Jung Han Heo (Kor) 1.736 8

®

Glenn Hofman, Jean van Erp, Jeffrey Jorissen en Herman
van Daalen grijpen titel in de play-offs

Buffalo zet Den Haag op zijn kop

De heerlijke Haagse bluf en de suppor-
ters gaven het kampioenschap nog een
extra tintje. Buffalo vierde de titel eerst
in het Biljartcentrum D’n Hoek, waar de
beslissing viel in de return van de play-
offs en reisde daarna onmiddellijk af
om ’Den Haag op zijn kop te zetten’.
Zaterdag hadden de Hagenaars thuis
in de finale tegen Zundert met 6-2 ge-
wonnen, een dag later, in het hol van
de leeuw, waren Glenn Hofman en Jef-
frey Jorissen de matchwinnaars en was
de 4-4 voldoende voor een spetterend
feest tot in de avonduren in het sfeervol-
ste biljartcafé van Nederland: Jorissen
in Den Haag.
Het traantje dat Herman van Daalen tij-
dens de huldiging moest wegpinken,
was veelzeggend en typerend voor de
emoties die de titel teweeg brachten bij
de nieuwe kampioen van Nederland.
De met tientallen supporters afgereisde
aanhang kon de vreugde niet op. 
Glenn Hofman probeerde na zijn dub-
bele winst op Roland Forthomme zijn
vreugde nog wat te bedwingen, Jeffrey
Jorissen, de teamcaptain, viel de éne na
de andere zingende supporter om de
nek, Jean van Erp, zaterdag winnaar te-
gen Peter Ceulemans, maar zondag
kansloos, liep er eerst nog wat beduusd
bij en Herman van Daalen drukte ieder-
een tegen de borst die maar in zijn
buurt kwam.
De ontknoping van de competitie en de
play-offs waren de climax van een sei-
zoen met veel wisselende koplopers.
Het slot van de reguliere competitie,
waarin MCR/De Uitspanning de kop-
positie kwijtraakte door een interne
strubbeling en een sanctie van de bond,
draaide uiteindelijk uit op een eind-
stand met Buffalo.nl, MCR/De Uitspan-
ning, STZ Zundert en A1 Biljarts aan
kop. In de halve finales bleven Buffalo
en Zundert baas over A1 en De Uit-
spanning, dit weekend was de beslis-
sende tweekamp om de titel.
De Brabanders gingen op jacht naar
hun vijfde titel: drie keer eerder won
Teletronika in Den Hoek, één keer Van
Donge en De Roo, dat in Zundert speel-
de in dat jaar, nu precies twintig jaar
geleden. Buffalo.nl, dat drie jaar gele-
den in de eredivisie kwam met Ray-
mond Ceulemans en daarna het (dre-
am)team vormde met Glenn Hofman, Je-

an van Erp, Jeffrey Jorissen en Herman
van Daalen maakte in zijn tweede jaar
in die samenstelling een superjaar door:
de Europacup, de bekerfinale en de
play-offs voor de titel.
Ferry van der Veen roemde na afloop
de teamleider die er niet bij was. “Hij
heeft dit team tot een fantastische een-
heid gesmeed.’’ Wat zal Cor Trampe
daar, vele honderden kilometers van
huis, hebben meegeleefd tijdens dit on-
vergetelijke weekend.
“We waren in alle drie die weekends
outsider’’, maakte Jeffrey Jorissen dui-
delijk. “Het was al super dat we zo ver
waren gekomen.’’ Twee kansen gingen
verloren, in de Europacup tegen Ander-
nos, in de bekerfinale tegen De Distel.
Zondagmiddag was het in de titelrace
met STZ Zundert wel raak… en hoe!!!
Door de 6-2 overwinning in eigen huis
hingen de kansen nog aan een dun
draadje voor de return. Voor de pauze
bleef de stand in evenwicht en schitter-
de Jeffrey Jorissen voor Buffalo met een
onverwacht mooie finish. Barry van
Beers startte als een speer met 9 en 7 in
de eerste twee beurten, leidde met 24-5
net voor de pauze, waarna de tweede
helft een totaal ander beeld gaf. Jeffrey
Jorissen vocht zich knap terug naar 40-
39 en ging vanaf die stand uit met elf!!
Raymon Groot trok de score gelijk in de
partij tegen Herman van Daalen, onder
meer door een serie van elf en een ster-
ke fase na de pauze. Die tussenbalans
van 2-2 betekende dat Buffalo tenminste
nog één partij moest winnen of gelijk-
spelen in de tweede helft.
Jean van Erp kon dat niet waarmaken in
zijn partij tegen Peter Ceulemans. De
Belg nam een klinkende revanche voor
zijn verlies van zaterdag en zette zijn
tegenstander op een kansloze achter-
stand: 50-22 in 32.
Voor de Hagenaars waren alle ogen
toen gericht op Glenn Hofman, die voor
de derde keer in twee weken tegenover
Roland Forthomme, de nummer negen
van de wereldranglijst stond. De historie
van dit seizoen: Forthomme had drie
keer tegen Hofman gespeeld en drie
keer gewonnen.
Maar in de tweekamp waar alles om
draaide, stond de pas 26-jarige Glenn
Hofman op als de voorbeeldige kop-
man, de redder van het team, die voor

DEN HAAG/ZUNDERT – De vreugdekreten rolden van de kleine tribune, in
de arena vielen spelers en clubleiding elkaar in de armen, supporters zon-
gen het onvergetelijke Haagse volkslied ’O, o, Den Haag’ toen Buffalo.nl
als glorieuze winnaar uit de tweekamp met STZ Zundert kwam. De Neder-
landse titel in de eredivisie ging na een lange competitie en boeiende play-
offs, naar het team dat met Glenn Hofman, Jean van Erp, Jeffrey Jorissen
en Herman van Daalen alleen uit Nederlandse spelers bestaat. Dat jammer
genoeg op deze feestelijke dag zijn immer enthousiaste teamleider Cor
Trampe (op vakantie met zijn gezin in Florida) moest missen, maar in
Ferry van der Veen een niet minder bezielende vervanger had.

een volle zaal in Zundert koel en onver-
stoorbaar bleef toen de spanning op
kookpunt was en de wedstrijd naar een
allesbeslissende finale ging.
Zaterdag had hij nog met drie caram-
boles verschil gewonnen (50-47 in 36),
zondag kwam er een tactische, verde-
digende partij op tafel, waarin For-
thomme ver onder zijn normale niveau
bleef. ,,Ik heb alleen maar verdedigd en
gescoord als ik de kans kreeg’’, ver-
klaarde Hofman later zijn strategie. De
cruciale fase lag net na de dertig pun-
ten, toen Forthomme met vijf terugkwam
tot 36-32, maar Hofman onmiddellijk
antwoordde met zeven en vijf. De finish
was een bevrijding voor alles wat
Haags was: 50-39.
Het ,,kampioenen, kampioenen’’, klonk
door de zaal, gevolgd door het onver-
valste O, o, Den Haag, mooie stad ach-
ter de duinen.’’ Buffalo.nl kampioen, de
beste van de eredivisie. Hoe mooi kon

het seizoen eindigen voor het team zelf,
de sponsor, de teamcaptain en de sup-
porters. Natuurlijk was Glenn Hofman
de man van de play-offs met zijn over-
winningen op Eddy Merckx (uit bij A1
Biljarts) en de dubbele winst op Roland
Forthomme. En hoe belangrijk was Jef-
frey Jorissen, zaterdag nog kansloos,
op de beslissende dag door zijn supe-
rieure eindsprint.
Voor Glenn Hofman was het op zijn
jeugdige leeftijd al zijn derde landstitel.
Twee keer eerder werd hij met Dallinga
kampioen, als vierde man in een team
met Frédéric Caudron, Eddy Leppens en
Jean Paul de Bruijn. ”Deze is natuurlijk
veel mooier’’, besefte hij. “Met die ster-
ren is het niet moeilijk om kampioen te
worden, maar nu, als kopman van dit
team met alleen maar Nederlanders, is
het een zeldzaam mooie titel, een fan-
tastisch succes.’’

Vlnr: Glenn Hofman, Jean van Erp, Ferry van der Veen, Jeffrey Jorissen en 
Herman van Daalen. Foto: Paul Brekelmans

De nummers twee en drie, Dick Jaspers en 
Quoc Nguyen. Foto: kozoom.com
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EK driebanden junioren tot 21 jaar in Spanje

Uitstekende prestatie Joey de Kok 

LOS ALCÁZARES - De 20-jarige Spaanse kampioen Andrés Carrión heeft
voor eigen publiek in Los Alcázares de Europese titel driebanden voor ju-
nioren veroverd. De Spaanse bondscoach Jose Maria Quetglas ziet Carri-
ón als een van de grote talenten voor de toekomst. In de finale van het
Europees kampioenschap versloeg Carrión zondag de sterke Duitser Tom
Löwe na een razendsnelle start (18-4) met 30-21 in 27 beurten.
De enige Nederlander in dit gezel-
schap van beste junioren van Europa
was Joey de Kok (20) uit Wemeldinge.
De Zeeuw leverde een uitstekende
prestatie door de kwartfinales te halen.
Daar werd hij uitgeschakeld door de la-
tere finalist Tom Löwe met 30-9 in 23.
Joey de Kok kwam door de voorronden
met twee overwinningen, waarvan één
tegen de Franse kampioen Thibaut Es-
pada met 25-19 in 23 beurten. Het ge-
middelde van De Kok in de voorronden
was 0.836. Daarmee toonde hij zich
bijzonder tevreden.
,,Het was een heel mooi kampioen-
schap, waarin ik veel heb geleerd’’, zei
hij na afloop. ,,Ik ben tevreden over
twee partijen, iets minder over de ande-
re twee. Vooral in de kwartfinale kon ik
te weinig tegenstand bieden.’’ De Kok
was al vroeg afgereisd naar Murcia met
zijn ouders, zijn vriendin en kennissen
om zich optimaal voor te bereiden.
,,We hebben er een gezellige week van
gemaakt, maar ik heb me al die dagen
geconcentreerd op het toernooi. Dat
was een hele ervaring tussen die ande-
re talenten uit Spanje, Frankrijk, Duits-
land, Turkije en Oostenrijk.’’
De nieuwe Europese kampioen, één
van de drie Spanjaarden in het toer-
nooi, zei na afloop: ,,Ik heb heel veel
getraind voor het kampioenschap en

dat heeft succes opgeleverd. Mijn ge-
middelde van 1.050 maakt me geluk-
kig. Ik hoop dat ik later dit jaar op het
WK in Hurghada ook zo goed kan spe-
len'', aldus de kampioen, die is gestopt
met zijn studie en werkt in een meubel-
bedrijf.
Andrés Carrión woont in Castalla, Alli-
cante, komt uit een gezin met één oude-
re broer, Juan Carlos Carrión Molto, en
is een pupil van Jose Antonio Carrasco
en volgt de opleiding van Jose Maria
Quetglas in het nationale trainingscen-
trum. Hij traint in het biljartcentrum In-
fanta Cristina, waar het Europees kam-
pioenschap is gespeeld. Hij werd
Spaans kampioen in januari van dit
jaar in het bekende biljartcentrum Ca-
seta Nova voor Daniel Peña, David Par-
do en Jesús Rico. In de hoogste Spaan-
se teamcompetitie speelt Carrión voor
CB Castalla met de Nederlander Glenn
Hofman en de Turk Birol Uymaz.
Het podium werd gecompleteerd door
de tweede Spanjaard in het toernooi,
Carlos Anguita en de verrassende
Oostenrijker Patrick Butora.
Jose Maria Quetglas zei in zijn slot-
speech dat hij hoopt op deelname van
Belgische of Italiaanse spelers in de toe-
komst. Hij kondigde ook aan dat het
WK junioren van 2017 in Los Alcazá-
res wordt gespeeld.

Joey de Kok ontvangt de achtste prijs uit handen van Carlos Borrell. 
Foto: Paul Brekelmans

Gewestelijke finale dagcompetitie MN-2

't Ivoor veruit de beste bij 
biljartcentrum JBGB in Den Bosch

Vier teams streden in biljartcentrum
JBGB om de titel in de gewestelijke eind-
strijd Midden-Nederland afdeling twee.
Na afloop bleek 't Ivoor uit Boxtel op-
permachtig. Zij wonnen alle drie wed-
strijden. DSS 2 eindigde met liefst drie

punten achterstand als tweede. 
Team Pnt
1. 't Ivoor 6
2. DSS 2 3
3. Croydon 2
4. Sonnevanck 5 1

Foto: Boy de Groot

Kozoom chatters bij De Hazelaar in Rosmalen

Ook derde evenement gezellig en 
John van Essen winnaar

Zaterdag 4 juni vond de derde bijeen-
komst plaats van chatters van Kozoom.
Met zeventien deelnemers was de op-
komst iets minder dan in 2015 maar
daar waren diverse redenen voor. Een
aantal toeschouwers kwam in de loop
van de dag even kijken bij De Hazelaar
in Rosmalen. Ook het rondje van Ko-
zoom werd goed ontvangen. Het was
er prima weer voor. Op vier matchtafels
streden poules van vier of vijf voor een
plek in de kwartfinale. Het aantal ca-
ramboles werd in de groepsfase be-
paald door de speelkaart die iedereen
uit het stapeltje haalde. Enerzijds se-
rieus maar ook met humor en gezellig-
heid waren rond de klok van 17.00 uur
de kwartfinales. Vervolgens stond de
halve eindstrijd op het programma.

John van Essen had een bliksemstart en
had na vier beurten al elf caramboles.
Peter van Houwelingen boog dan ook
met 12-3 na slechts acht pogingen.
Ruud Boelens tegen Nico Broekhuizen
eindigde in 12-4 (19). De finale ging tot
aan de vijftien. Boelens arriveerde als
eerste maar Van Essen benutte de na-
stoot voor zijn ontbrekende punt. In de
shootout miste Ruud Boelens de acquit
en John van Essen benutte deze kans
wel. Vorig jaar verloor hij de finale van
Hans de Bruin die nu op de Algemene
Ledenvergadering van KNBB vereni-
ging Carambole in Maarn was. Veel
deelnemers sloten de leuke dag af met
een gezamenlijk buffet. Een woord van
dank voor organisatoren Cees Lageweg
en Ruud Boelens en tot in 2017.

Foto: Gerard ten Lohuis      

Beslissing finale B ranking in schoot-out 

Jeffrey van Nijnatten wint in Arnhem
serie en mocht zich
daardoor de nieuwe
Nederlandse B-kam-
pioen noemen.
De Brabander ver-
sloeg Volkan Cetin in
de halve finale met
35-31 in 28 en Peter
Berndsen in de
kwartfinale met 35-
19 in 28. Jim Anne-
veldt haalde de fina-
le door overwinnin-
gen op Hans de
Bruin (35-19 in 33)
en Eric van Hoorn
(35-15 in 27).

Het toernooi, onder leiding van Henny
Wezenbeek als wedstrijdleider, werd
voortreffelijk georganiseerd door Biljart-
centrum Arnhem.
Top acht van het toernooi

Naam Moy HS
1. Jeffrey van Nijnatten 1.093 6
2. Jim Anneveldt 1.050 8
3. Volkan Cetin 1.346 4
4. Eric van Hoorn 0,862 7
5. Wil Janssen 1.064 4
6. Raymund Swertz 0.666 5
7. Peter Berndsen 0.678 2
8. Hans de Bruin 0.575 4

Dallinga.com werd zesde

Europacup clubteams voor 
Turkse Gaziantespor

Jeffrey van Nijnatten. Foto: Stefan Osnabrug

ARNHEM – De Brabander Jeffrey
van Nijnatten heeft in Arnhem het
B-kampioenschap op zijn naam ge-
schreven door winst in de finale te-
gen Jim Anneveldt. De zestien B-fi-
nalisten troffen elkaar dit weekend
in Biljartcentrum Arnhem. Volkan
Cetin, die met het hoogste ge-
middelde eindigde (1.346) werd in
de halve finale verslagen door de
latere kampioen.
De finale van het toernooi was een thril-
ler die eindigde in 35-35 in 40 beurten.
Jeffrey van Nijnatten won de shoot-out

Met de winst van Gaziantespor kwam
de Europacup voor clubteams voor de
derde keer in Turkse handen. De forma-
tie met Caudron, Tasdemir, Çoklu en
Capak was tijdens de finale in Portugal
te sterk voor FC Porto. Caudron, die in
de poulefase nog door Blomdahl was
verslagen, nam in de eindstrijd genade-

loos revanche op de Zweed en tikte met
40-13 uit. Na het verlies van Tasdemir
tegen Sánchez, gaf Çoklu met 40-29 te-
gen Fereira de genadeslag. Vanwege
het carambolesaldo hoefde de wed-
strijd tussen Capak en Costa bij de
stand 30-34 niet meer uitgespeeld te
worden. 



BILJARTCENTRUM
DE PLOEG

Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel
03 / 383.11.83

Thuishaven van B.C. DE PLOEG

Donderdag gesloten
6 biljarts 2,10 m. - 4 biljarts 2,85 m.

www.biljartcentrumdeploeg.be

www.espa-biljarts.be
“uw biljartspecialist sinds 1989”

T  0495/22.22.33.   Email.  espabiljarts@telenet.be
Kruisboommolenstraat 7/2      B-8800 Roeselare-Beveren

Herberg Ter Heide
Taverne

Feestzaal
Tuinterras

Sluitingsdag: dinsdag

Bredabaan 1057 - 2930 Brasschaat Maria-ter-Heide
www.herbergterheide.be
info@herbergterheide.be

Biljartlokaal: Billiard Promotion Team en BC Polygoon
Biljarts Verhoeven: 2 x 2,85 m en 1 x 2,10 m

Biljartnieuws

België Redactie:
Bart Van Reeth
Tel.: 0485-286593
E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

Burgmans Biljarts
Breng ook eens een bezoek aan onze webwinkel,hier vindt u een uitgebreid assortiment biljartartikelen

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

www.burgmans-biljarts.nl

Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

opdemeir@skynet.be 
Open alle dagen 
vanaf 10.30 uur, 

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

Maandag gesloten 
2 biljarts 2,84 m.
1 biljart 2,30 m.

KBBB Nationale Finale Excellentie- en 1ste Klasse Bandstoten KB

Té sterke Nico Van Hanegem 
wint finale in Erquélinnes
De cijfers bevestigen dat de andere deel-
nemers geen partij waren voor Nico Van
Hanegem van BC De Noorderkempen.
Met een resultaat van 8 op 8 matchpun-
ten mag de Kalmthoutse club haar kampi-
oen vieren. Voor thuisspeler Nicolas Bie-
velez van TB Erquélinnes betekende de
nederlaag tegen de kampioen het einde
van het uitzicht op de titel. Bievelez werd
wel vice-kampioen en het was enkel tegen
Van Hanegem dat de Waal verloor.
Brons was er voor Yvo Perdieus van BC
Astrid die Brabant vertegenwoordigde.
Patrik Mintjens (BC Arena) kon geen prijs
meenemen naar Biljartcentrum De Ploeg,
maar eindigde nog wel vóór de puntenlo-
ze Roland Van Hoof van BC De Ster. Yvo
Perdieus versloeg Mintjens met 110-86 in
20 beurten met een reeks van 43, meteen
de hoogste serie van deze finale. Het
laagste aantal innings werd gespeeld
door Nico Van Hanegem. De winnaar
had slechts 6 pogingen nodig in de wed-
strijd tegen Van Hoof.

Nico Van Hanegem
Foto: www.billiardsphoto.com
Bart Van Reeth

KBBB Nationale Finale – 4de Klasse Bandstoten KB

Verbrugghe met 8 op 10 kampioen
Marc Boeckx van BC De Ster uit Balen
was de enige die de winnaar een
nederlaag kon toedienen. Hijzelf bleef
steken op de vijfde plaats. Met  zeven
wedstrijdpunten deed Dirk Van Kerc-
khove (BC Strombeek) bijna net zo
goed als GHO-Kortrijkspeler Philippe
Verbrugghe, maar na het gelijkspel te-
gen Jean-Paul Wilmet (BC Disonais) kon
de Brabander zijn dromen opbergen.
Wilmet werd trouwens derde met vijf
punten achter zijn naam. Joël Hubaut
van ABC Binchois speelde vier match-
punten bij elkaar, evenveel als Boeckx
en twee meer dan Paul Daniels (Hasselt-
se BA), die enkel Wilmet kon verslaan.
In de finale, die in Herentals werd ge-
speeld, tekenden Kampioen Verbrugg-
he en vice-kampioen Van Kerckhove  al-
lebei voor de hoogste reeks van 18 pun-
ten. De kortste partij bleef ook in han-
den van de winnaar, 40-24 in 8 beur-
ten, in de partij tegen Wilmet.

Bart Van Reeth

Bij GHO mogen ze de titel van deze
Philippe Verbrugghe een ereplaatsje
aan de muur geven.
Foto: www.billiardsphoto.com

KBBB Nationale Finale Excellentieklasse KB

Scheurweghs mist nipt de titel 
na spannende finale in Vilvoorde

De hoogste reeks van negen punten vol-
stond niet voor David Scheurweghs van
Billiard Promotion Team om de finale te
winnen en de titel mee te nemen naar

Herberg Ter Heide. Toch tekende de
Antwerpse deelnemer voor een knappe
tweede plaats. Dat Scheurweghs net
als winnaar Jeffrey De Witte van BC
't Sleepbootje met 7 matchpunten ein-
digde, na gelijkspel in het onderlinge
duel, spreekt boekdelen. De Witte
scoorde viermaal de 50 punten met een
gemiddelde van 1,273, voor Scheur-
weghs was dat 1,081. Steven D'Hont
van Brugse BC kwam als derde over de
meet met 4 wedstrijdpunten, een toren-
hoog verschil met de kampioen en de
tweede, wat de suprematie van kampi-
oen en vice-kampioen nog eens extra in
de verf zet. De vierde plaats ging naar
Didier Goethals van GHO Kortrijk en
zonder matchpunten te hebben be-
haald, zag Christian De Trenoye (BC
Couronne Wemmel) deze finale voor
hem in mineur eindigen.

Bart Van Reeth

De sterke prestatie loonde net niet
voor David Scheurweghs
Foto: www.billiardsphoto.com

KBBB Nationale Finale Hoofdklasse MB

Danny Geysen wordt Ereklasser
Reden om een feest-
je te bouwen in
Biljartcentrum de
Ploeg in Zoersel.
Danny Geysen (BC
Arena), behaalde de
derde plaats en
de promotie naar
Ereklasse in de fina-
le, die gespeeld
werd in Dison en
deed dat samen
met nummer twee
Thomas Broux (BC
Herstalien) en win-
naar Martin Rave-
styn van Kortrijkse
BC. Patrick Kesteloot
van De Gouden Sleutel werd vierde en
ondanks een moyenne van 1,000 kon
Koen Van Camp (BC Op De Meir) geen
wedstrijdpunten op het blad laten schrij-
ven. Tot tweemaal toe maakte Geysen
een serie van 8 punten. Broux kaapte
de prijs voor de hoogste reeks weg met

10 achter elkaar gescoorde figuren en
de kampioen kon éénmaal 9 punten la-
ten noteren. Thomas Broux speelde de
kortste partij tegen Danny Geysen, 50-
35 in 31 beurten.

Bart Van Reeth

Het Ereklasse-statuut is een feit voor Danny Geysen
Foto: www.biliardsphoto.com
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Burgemeester Vermetstraat 2
4456 AJ Lewedorp
Telefoon 0113-612204
Fax 0113-612773

Fam. De Kok
Privé: 0113-614157

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

Gerard van Kempen
Dé specialist in Biljart-en Dartartikelen

Grote sortering keu's van vele merken:
o.a. Buffalo, Ceulemans, Longoni, Dufferin, Artemis, Maxton

Hierbij ook ruime keuze in Pool- en Snookerkeu's

Professionele keureparaties

Het adres voor uw sportprijzen

Geopend:
Maandag 13.00-17.30 uur
Dinsdag-Vrijdag 10.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-17.00 uur

Callenburgstraat 43 • Vlaardingen • 010-460 25 44 

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Buffalo PRO 2
Compleet nu met balreturn van € 3149.-, 

voor € 2995.-
Sijm Biljarts
Karos 16
1625 HM Hoorn
0229 235806 

Werkplaats
Binnenwijzend 26
1617KV 
WESTWOUD

www.sijmbiljarts.nl
info@sijmbiljarts.nl

Altijd voorradig prachtige klassieke 
biljarts van hoge kwaliteit al v.a. 

€ 2675.-

Café - BiljartCafé - Biljart
“DE MOLENVLIET”“DE MOLENVLIET”

Laageinde 30, 5142 EH Waalwijk, 
tel. 0416-334485

5 WILHELMINA BILJARTS
3x 2.30 x 1.15          2x 2.84 x 1.42

Corjan
& 

Mitchell

Clublokaal van:
• B.V.O.
• De Gouden Keu
• D.O.T.
• B.S.V.
• R.B.V. De Molenvliet
• B.V. De Molenvliet 
• ADC-Repro
• v/d Brandt
• Nooit Volleerd
• SS&P/De Molenvliet

Café De Ram
De bij café De Ram gevestigde verenigingen zijn:
-       BV De Ram
-       BV De Ram veteranen
-       BV Kalsdonk
-       BV Kempenaars

Wij verkopen biljartartikelen in samenwerking met:

Biljartboetiek Bergen op Zoom
rechtstreeks leverbaar vanuit het café

www.cafederam.com
Café De Ram is een gezellig buurtcafé met

3 biljarttafels van 2,30 m.
Er wordt gespeeld in de competities van:

KNBB, NBF en RBB

Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal

0165-569842
info@cafederam.nl

Naast het biljarten verzorgen wij ook uw:

-       Feesten en partijen
-       Koffietafels, diners, etc.
-       Recepties
-       Familiedag met gebruik van biljarts
-       Rik- en bolconcoursen

Informeer vrijblijvend over de 
mogelijkheden

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

Camping Camping 

De EekhoornDe Eekhoorn
Een gezellige camping in een bosrijke omgeving

Ook kunt u bij ons terecht voor bruiloften en partijen

Informeer vrijblijvend: Seterseweg 4
4903 RV Oosterhout
0161-41 15 72
06-53 99 49 61
www.bvdeeekhoorn.nl

3 matchtafels en 3 tafels 230x115

Meilink Biljarts
een begrip in Noord-Holland

www.meilinkbiljarts.nl
0229-541263 / 06-53335068

Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

B.V. S.V.W.
B.V. 'T Laantje

B.V. Senioren Biljart Ponderosa
B.V. De Snepballen

de Posterij
Poolcafe

9 Pooltafels
2 Biljarttafels (1 match, 1 klein)
3 Snookertafels
3 Dartsbanen

Wij zijn nog op zoek
naar verenigingen!

Wilhelminalaan 2
4941 GK Raamsdonkveer

0162-222829

www.poolcafedeposterij.com
www.facebook.com/deposterij

BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

6 carambole (4 groot - 2 klein) - 2 snooker - 9 pool
4 dartbanen

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33
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Haagse bluf wordt werkelijkheid

Cor Trampe trots op zijn Buffalo mannen
Het afgelopen seizoen stapelden de
successen van Buffalo.nl zich op.
De Haagse driebandenformatie,
met als thuishaven Biljartcafé Joris-
sen, schitterde op vele fronten. Ze
bereikte de bekercompetitie, de
voorronde van de Europacup voor
clubteams, en in de landscompetitie
werden de play-offs afgesloten met
het Nederlands kampioenschap.
Ook de individuele prestaties lie-
gen er niet om. Drie van de vier
spelers plaatsten zich twee opvol-
gende seizoenen voor de Masters 

Teamleider Cor Trampe is dan ook met
recht trots op zijn mannen. “Op papier
zijn we zeker niet het beste team, maar
in de praktijk zijn we wel heel sterk. Met
Glenn Hofman en Jean van Erp hebben
we op bord één en twee zeker niet de
minste spelers, maar ze zijn (nog) niet
van het kaliber van Jaspers, Caudron en
Merckx. Jeffrey Jorissen is in moyenne
iets terug gevallen maar stond er, even-
als Herman van Daalen, op de momen-
ten wanneer het nodig was. Er is een
sterke teamgeest, wanneer het bij de
één even iets minder gaat, is dat voor
de ander een motivatie om er nog een
tandje bij te zetten. Het is niet belangrijk
wie er wint, als het team maar wint. We
hebben een echt team, het voelt als fa-
milie. Dat is de kracht van Buffalo.nl. Zo
zie je ook dat onze spelers na een ge-
speelde wedstrijd, verloren of gewon-
nen, niet direct vertrekken. Er wordt al-
tijd nog op een gezellige manier nage-
babbeld. De band met de supporters is
daarbij erg belangrijk, zij zijn de vijfde
speler. Wij zijn goede verliezers, daar-
om winnen we zoveel. Bij thuiswedstrij-
den is het meestal wel rumoerig, maar
gezellig. Dat hoort er gewoon bij, de
stilte moet doorbroken worden.

Bekerfinale
Tijdens de bekerfinale in Rijsbergen
kwam Buffelo.nl tot in de halve finale.
Daar werd verloren van De Distel Bil-
jarts. “Op dat moment ontbrak de co-
hesie en waren we even niet het team
zoals dat zo zou moeten zijn. Jeffrey
presteerde geweldig en gaf John Tijs-
sens weinig kans. Door een voorvalletje
was Herman van Daalen tegen Puck
van Aart helemaal uit balans. Normaal
had hij deze confrontatie niet mogen
verliezen. Omdat ook Jean niet op zijn
normale niveau speelde en de winst
aan Jef Philipoom moest laten, hoefde
Glenn Hofman zijn werk tegen Gerwin
Valentijn niet af te maken. Jammer,
maar toch stonden we in de bekerfina-
le” aldus een eerlijke Cor Trampe. 

Europacup voor clubteams
Niet alleen als deelnemer, maar zeker

ook als organisator mag Buffalo.nl terug
kijken naar een geweldig geslaagd
toernooi in aanloop naar het Europees
kampioenschap voor clubteams. Toen
Buffalo.nl gevraagd werd om naast
deelnemer ook voorwedstrijden te orga-
niseren twijfelde teamleider Trampe
geen moment en samen met zijn rech-
terhand Ferry van der Veen gingen er
de schouders onder. Het resultaat was
een geweldig evenement, met een
hoofdrol voor Biljartcafé Jorissen. De
Van Heelsumstraat in Den Haag werd
een biljartmekka met spandoeken en
buitenoptredens van een dansgroep.
Ook daar deed Buffalo.nl het verras-
send goed. Jammer alleen, dat op de
laatste dag van het ijzersterke Andernos
werd verloren.

Play-offs
”Drie maal is scheepsrecht” moet men
gedacht hebben. Na de competitie als
derde te hebben afgesloten, werd in de
play-offs met 2-6 bij A1 Biljarts gewon-
nen. In de return ging het wat minder,
met als resultaat een 2-6 verlies. Her-
man van Daalen zorgde voor de enige
thuiswinst. Het aantal gemaakte caram-
boles gaf de doorslag in het voordeel
van Buffalo.nl.
In de finale werd aangetreden tegen
STZ Zundert. De thuiswedstrijd bij bil-
jartcafé Jorissen leverde met 6-2 door
overwinningen van Glenn Hofman, Je-
an van Erp en Herman van Daalen een
goede basis voor de return een dag la-
ter in Zundert. Daar was Hofman we-
derom te sterk voor Roland Forthomme
en won Jeffrey Jorissen van Barry van
Beers. Hierna was het snel terug naar
Den Haag, daar stond voor de tweede
achtereenvolgende keer de Van Heel-
sumstraat op zijn kop.

Cor Trampe is trots op zijn jongens.
Foto: Ad Smout

Tweede divisie driebanden

De Molen uit Reusel ten koste van 
Hordijk/HWA naar NK

De kampioenen van poules twee en vier
van de tweede divisie driebanden trof-
fen elkaar in biljartcentrum De Molen.
Beide duels werden in Reusel gespeeld.
Inzet was een plek op het NK. 

De Molen – Hordijk Biljart-
artikelen/HWA 6-2
Wim van Dijck bracht de thuisploeg
op voorsprong via 40-27 na 41 beurten
tegen Floor Waumans. Guus van Grins-
ven miste tegen Jan Bijl de nastoot
waardoor het halverwege 2-2 stond.
Paul Bruijstens bleek dankzij moyenne
1.129 een maatje te groot voor Jan
van Krimpen. Erwin Hens zag Wilfried
van Beek in de beginfase een fraaie
serie van elf produceren. Hens had
echter de langste adem gezien de

40-32 uitslag na veertig pogingen.

Hordijk Biljartartikelen/
HWA – De Molen 0-8
Nu trok Jan Bijl met het kleinst mogelijke
verschil aan het kortste eind al was er
met Frank Hommering wel een andere
tegenstander. Floor Waumans had aan
een gemiddelde van 1.000 onvoldoen-
de want Wim van Dijck behaalde
1.212. Wilfried van Beek en Jan van
Krimpen bogen voor respectievelijk Er-
win Hens en Paul Bruijstens. Hens maak-
te evenals Hommering een reeks van ne-
gen. Het NK tegen de winnaar van
TOVV 2/Biljartshop Vlaerdingh – Did-
den Distributie is op zaterdag 11 juni in
De Veemarkt te Doetinchem.     

De Molen met vlnr: Paul Bruijstens, Wim van Dijck, Erwin Hens, Guus van Grins-
ven en Frank Hommering. Foto: Jan Rosmulder

Op zaterdag 11 en zondag 12 juni

Divisiekampioenschappen 
bij De Veemarkt in Doetinchem
Na afloop van de competitie vonden de
afsluitende divisiekampioenschapen
van de sectie driebanden altijd plaats
tijdens de landsfinales in Nieuwegein
Vanaf dit seizoen gaat deze sectie de
nationale kampioenschappen zelf orga-
niseren. De poulewinnaars van de der-
de en vierde divisie spelen eerst een
kwartfinale op locatie, uit en thuis. De
winnaars van deze kwartfinales verwer-
ken dit jaar op 11 en 12 juli de halve-
en eventueel de finales bij De Veemarkt
in Doetinchem. De vier poulewinnaars
van de tweede divisie spelen eerst de
halve finales op locatie, uit en thuis. De
finalisten treffen elkaar ook in Doetin-
chem. In de toekomst streeft het sectie-
bestuur er naar om ook de twee poule-
winnaars van de eerste divisie een fina-
le te laten spelen. Op zaterdag 11 juli
worden de finalewedstrijden in de twee-
de en vierde divisie afgewerkt, terwijl
voor zondag 12 juli de finale van de

derde divisie op het programma staat.

Tweede divisie
De Molen 1
Didden Distributie
Aanvang wedstrijden om 15.30 en
17.00 uur

Derde divisie
Take 5
Hoondert de Waard
TOVV 3
BC Tegelen
Aanvang wedstrijden om 11.00,
12.30, 14.00 en 15.30 uur

Vierde divisie
TOVV 6
Böhnke/Van Delft Verhuur
Waterland Huijsmans Service
Teleng Schilgerwerken
Aanvang wedstrijden om 11.00,
12.30, 14.00, 15.30 en 17.00 uur.

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Grieks nat. kampioenschap driebanden kozoom.com 6-13 juni
Landelijke bekerfinale pool bij Ames biljart.tv 11 juni
Frans kampioenschap driebanden teams D1 kozoom.com 11-12 juni
Slotdag eredivisie pool bij Ames biljart.tv 12 juni
Dutch City Classic bij Ames orangeforks 16-19 juni
European Ladies Cup 2016 (Driebanden) biljart.tv 17-19 juni
Frans kamp. Masters Carambole kozoom.com 18-26 juni
Emma Solutions Open driebanden kozoom.com 25 juni
Worldcup driebanden Porto kozoom.com 18-24 juli
EK pool jeugd kozoom.com 25-31 juli
WK 9-ball Qatar kozoom.com 25 juli – 4 aug
Verhoeven open driebanden New York kozoom.com 1-6 aug
World Cup op Pool Qualifier Albanië kozoom.com 2-3 aug
Eurotour dames en heren Albanië kozoom.com 4-7 aug
EK pool dames en heren Albanië kozoom.com 8-15 aug
Superprestige driebanden Lommel kozoom.com 29 aug – 3 sept 
WK driebanden dames Korea kozoom.com 2-4 sept

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

Tweede divisie driebanden poule 3

Degradatie biljartcentrum Arnhem 2 
na remise tegen 't Ottertje
Speelronde 22

Biljartcentrum Arnhem 2 – DBG/
't Ottertje 4-4. Door het gelijkspel ein-
digde biljartcentrum Arnhem 2 als voor-
laatste en is degradatie een feit. DBG/
't Ottertje had nipt voldoende aan de 4-
4. Didden Distributie – De Haven 7-1.
Twee partijen van 33 beurten bij de
kampioen. Ronny Lindemann met veer-
tig caramboles en Luc de Coster

middels vijfendertig treffers. Schilders-
bedrijf v.d. Bruggen – Pelgrom Speel-
automaten/De Veemarkt 3-5. Namens
de ploeg uit Doetinchem produceerde
Marc van den Burg 1.176. Carambole
– Zwiers Grootkeukenservice 7-1. Kop-
man Stefan Lenting kwam tot 1.250 en
serie van tien. Het gevolg was een
remise met Riny Zwiers. Dirk Harwardt
liet 1.176 bijschrijven. 
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Derde divisie driebanden poule 8

Moyenne 1.250 voor 
Michael Gertzen van BC Tegelen 

creatie 6-2. René Snijders 0.697 bleef
Janus Houbraken 0.627 nipt voor. BC
Tegelen – BC Venlo 4-4. Thuisspeler Pe-
ter Wolters liet een reeks van zeven no-
teren. Bij de gasten, die als laatste ein-
digden, zorgde Wiel Pelzer voor
0.777.

Michael Gertzen. Foto: Arnoud de Vries

Eerste divisie driebanden poule 2

La Plaza Hoensbroek doet stap terug

Vierde divisie driebanden poule 7

Teleng Schilderwerken
kampioen
Teleng Schilderwerken – Didden 2 6-2.
De overwinningen van Luc Thon, Jacky
Geerlings en Jacques Teleng leverden
de titel op. Ludy Keuten deelde in de
feestvreugde.  Frans Janssen 0.510 red-
de de eer voor de gasten. Spel-Sport.nl
– BC Tegelen 4 6-2. Namens de num-
mer twee van de eindstand verzamelde
Frans Blankers de 30 caramboles al na
34 beurten en dat leverde gemiddelde
van 0.882 op. Jos van Tilborg behaal-
de 0.588. DAB 2 – Peter Smits bestra-
tingen/ABC ’t Töpke 2-6. Bezoeker Eef
van Breda vertrok met 0.740 winst op
zak.  

Persoonlijk Nederlands Kampioenschap voor G-biljarters

Ricardo Alberda en André Schouten
kampioen in Hoorn

De trotse prijswinnaars

Op zondag 5 juni werd de 13e editie
van het Persoonlijk Nederlands Kampi-
oenschap biljarten voor verstandelijk
beperkten gespeeld in Hoorn. Het eve-
nement vond plaats in het gastvrije Bil-
jartcentrum Horna. Er werd gestreden in
een A – en B klasse. Het publiek was
getuige van spannende wedstrijden en
zagen spelers die een grote inzet kun-
nen koppelen aan een sportiviteit waar
menig niet gehandicapte speler een
voorbeeld aan kan nemen. Hier kon
men zien dat competitie in een goeie
sfeer gepaard kan gaan met saamho-
righeid en betrokkenheid.
De wedstrijden werden rond half drie
onderbroken door een loterij waar meer
dan 80 fraaie prijzen te winnen waren.
Om half vijf konden alle aanwezigen
genieten van een warm- en koud buffet.
Na deze onderbreking werden de wed-
strijden hervat en gingen de sterksten uit
de poules in de finalewedstrijden de
strijd aan om de Nederlandse titel.
In de finale van klasse A zegevierde
Ricardo Alberda van BC de Reiger uit
Heerhugowaard in acht beurten met
een moyenne van 1,88 van clubgenoot
Wouter Kiezenbrink  (moyenne 1,25). 
In klasse B werd de finale gewonnen
door André Schouten van BC de Reiger.
Hij was met een moyenne van 0,47 in
vijftien omlopen te sterk voor Michel Sip
van BC De Blokhut uit Groesbeek die
een gemiddelde van 0,40 behaalde. Er

werden hoge partijmoyennes gespeeld
door Jan Neuvel van De Reiger (3.33 en
2.09) en Ricardo Albeda (2.14) even-
eens van De Reiger. De hoogste serie in
verhouding tot het aantal te maken ca-
ramboles (7) werd behaald door Mat-
thieu Rouwen. Leen Bakker van BC 1 en
nog 5 en Ricardo Albeda van BC de Rei-
ger wonnen een partij in zeven beurten.
Matthieu Rouwen van BC Horna, Leroy
Teunisse van BC Swing, André Mulder
van BC 1 en nog 5 en Kari Fleerakkers
van BC Goed Geplaatst wisten een par-
tij winnend af te sluiten in zes beurten.
De kortste partij kwam op naam van Pe-
ter Jansen van BC De Blokhut die in vier
omlopen genadeloos toesloeg. De orga-
nisatie kijkt tevreden terug op een ge-
slaagd Nederlands Kampioenschap en
verheugt al weer op de voorwedstrijden
en het NK voor Teams in Hotel Zuider-
duin te Egmond aan Zee. 

Eindstanden
Klasse A
Naam Vereniging Woonplaats
1. Ricardo Alberda De Reiger Heerhugowaard
2. Wouter Kiezenbrink De Reiger Heerhugowaard
3. Ed den Elsen BC 1 en nog 5 Oegstgeest

Klasse B
Naam Vereniging Woonplaats
1. André Schouten De Reiger Heerhugowaard
2. Michel Sip De Blokhut Groesbeek
3. Hans Kamphuis 1 en nog 5 Oegstgeest

BC Venlo 2 – BC Tegelen 3 0-8. Een op-
vallende rol was er voor bezoeker Mi-
chael Gertzen. De Duitser verzamelde
de 35 caramboles al na 28 beurten en
dat betekende gemiddelde van 1.250.
Zijn hoogte serie werd helaas niet inge-
vuld op site. BC Tegelen – Bax Totaalre-

Derde interland biljart artistiek voor teams bij BC Florange

Interland-EK artistiek kan zo op de 
Europese kalender

Dat in voorjaar 2017 de vierde invitatie-interland biljart artistiek voor
teams op de kalender komt, bewijst dat Hans Mager in 2014 een interes-
sante toernooiformule bedacht. In Mariënberg bracht hij toen acht koppels
aan tafel die vier landenteams vormden: Nederland, België, Duitsland en
een internationaal team onder de naam Ciba. De ‘teammanagers’ (res-
pectievelijk Hans Mager, Walter Crols, Franz Heigl en Manfred Hekerle)
kiezen hun spelers. 
De acht koppels komen in setsysteem uit
tegen alle tegenstander-teams behalve
hun landgenoten. Elke speler van het
duo speelt per set maximaal vijf figuren;
de ander neemt de overige vijf patronen
voor zijn rekening. Dat vraagt om tacti-
sche keuzes en leidt niet zelden tot ver-
rassende opstellingen. De derde editie
werd geafficheerd met ‘officieus EK’.
Na drie jaar proefdraaien verdient de-
ze formule echter meer: ze verdient er-
kenning, een plaats op het EK. 
Michaël Hammen kreeg vorig jaar na-
mens Ciba de smaak te pakken en vond
Billardclub Florange bereid de zaal in te
richten voor de zestien matadors. Sa-
men met zijn landgenoot Kevin Tran
vormde hij op papier het sterkste koppel
en dat maakten zij waar met een sco-
ringspercentage van net geen 70%.
Tweede werden namens Ciba 2 Man-
fred Hekerle en de verrassend sterk spe-
lende Hongaar David Keller. De wissel-
beker ging buiten kijf naar dit interna-
tionale team dat veruit de meeste match-
punten en het hoogte percentage scoor-
de en de meeste kilometers maakte
naar de Elzas.
Duitsland, winnaar in 2014 en 2015,
liet de geblesseerde Thomas Ahrens ver-
vangen door Matthias Grün, die zijn
internationale debuut met glans door-
stond. Lang deed Grün samen met ta-
lent Marvin Heinrich mee om de ere-
plaatsen. Hun landgenoten Franz Heigl

en Werner Grewatsch, vorig jaar in
Sankt Augustin de sterksten, lieten het
op essentiële momenten afweten.
Het Nederlandse team stelde teleur: van
het kwartet Jop de Jong, Erik Vijverberg,
René Dericks en Cock Ooms was meer
verwacht dan een derde plaats in het
landenklassement. Beste in het individu-
ele klassement was Dericks met
64,09%. Nederlands master De Jong
hield 52,76% over.
Door een nationale GP in België in het-
zelfde weekend, moest teammanager
Walter Crols een beroep doen op ‘re-
serves’. Hun enige wapenfeit was de
overwinning van Jean-Marie Lim-
bourg/Pierre Scheers op Nederland 2
(De Jong/Ooms). Als laatste op de indi-
viduele ranglijst prijkte Eddy de Jongh. 
De vraag van initiator Hans Mager of
België volgend jaar gastheer wil zijn,
beantwoordde Crols met een volmon-
dig ja. Dan treft het gezelschap elkaar
in Turnhout. Tenzij de CEB de interland
erkent. De spelers zien in deze competi-
tie in ieder geval meer toekomst dan in
het circus van trickshots dat bobo’s als
idee opperen. 
Tekst en foto: www.ciba-online.net

Team Spelers Pnt Sets %
1. Ciba Hammen, Tran, Hekerle, Keller 20 +15 64.15
2. Duitsland Heigl, Heinrich, Grewatsch, Grün 14 +  3 54.82
3. Nederland De Jong, Dericks, Vijverberg, Ooms 1 -  1 54.59
4. België Limbourg, Scheers, Crols, De Jongh 2 -17 44.59

Derde divisie driebanden poule 7

Teammoyenne 0.706 voor BC Goirle
BC Goirle – De Hazelaar 4 8-0. In de
slotweek presteerde BC Goirle het om
een teamgemiddelde van 0.706 te
behalen. Bas Hutten 0.875, Guus Schel-
lekens 0.769, Peter van de Sande

0.673 en Klaas Schrijver 0.566 waren
de spelers. De Hazelaar 3 – Struijk
Metaal Recycling 6-2. Paul Leermakers
0.777 versloeg Eddy van de Boven-
kamp 0.688. 

Speelronde 22
De Veemarkt – Man op Maat/'t Caves
6-2. Dustin Jäschke liet via gemiddelde
van 1.551 zijn kwaliteiten zien tegen de
1.206 van Leslie Menheer. Hotel Stadt
Lobberich/BCT – Ripa Recycling/ Pearle
4-4. Francis Forton gaf met 1.323 het
goede voorbeeld voor de gasten.
ZFD/De Hazelaar – Eekhoorn 2 4-4.

Henriek Hanegraaf vertrok met 45 uit
35 weer huiswaarts namens de ploeg uit
Oosterhout. Thekes/Park          Tivoli –
Burgmans Biljarts 0-8. De degradant te-
gen de kampioen. De ploeg uit Herpen
krijgt La Plaza Hoensbroek als lotgenoot
richting de tweede divisie. De twee
matchpunten en acht partijpunten in min-
dering eisten hun tol bij de Limburgers.



Biljartnieuws

België

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

TURNHOUTSEBAAN 433 - 2110 WIJNEGEM
chris-verheyen@telenet.be

0472/32.28.00

OPEN I MA. - VR. 18.30 » 20.30 I ZAT. 12.00 » 17.00

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0495/33.43.99.
www.degildehogerop.be

Aangenaam en sfeervol biljartlokaal, iedereen welkom.
4 biljarts van 2.30 m en 2 biljarts van 2.84 m

Met deelname aan regionale competities
intergilden, vlasstreek en FMB-leiestreek,

alsook alle competities ingericht door de K.B.B.B.
Openingsuren:

Maandag, donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur
Zaterdag vanaf 13.30 uur (bij competities)

Zondag van 9.00 tot 13.00 uur
Correspondentieadres:

Frederik De Moor - Tuttegemstraat 36
9870  MACHELEN (O.-Vl.)

frederik.de.moor1@telenet.be
0496/26.44.85.

TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

2 x biljart 2,10 m. - 2 x biljart 2,85 m.
Lokaal van B.C. AVENUE

KBBB Nationale Finale 5 de Klasse Bandstoten KB

Het hele podium promoveert

Ludo Van Den Maegdenberg mag van-
op de derde plaats, het komende sei-
zoen naar 40 punten gaan spelen, na
een finale waarin de drie eersten duide-

Ludo Van Den Maegdenberg met 
promotie vanop de derde plaats

KBBB Nationale Finale 1ste Klasse Driebanden KB
Bustos tweede en brons voor Wittevrongel

Miguel Bustos (CRB Léopold) en Dirk
Wittevrongel (DOS Roeselare) behaal-
den 6 en 5 matchpunten, goed voor zil-
ver en de derde plaats, allebei netjes in
het speelgemiddelde. De titel moesten
de heren laten aan Koen Vroemans van

BC Herentals, die het
gewest Antwerpen
vertegenwoordigde.
De verrassing van
het finaleweekend
was zondermeer
Oostkantonner René
Beckers van LP Gem-
menich, die vanop
de vierde plaats
doorstootte naar de
Excellentieklasse en
volgend seizoen het
maximum van 50
punten mag gaan
spelen. Drie moyen-
nes tussen 1,105 en

1,312 waren daarvoor verantwoorde-
lijk. Jean Buelens uit Jumet en Joseph
Weytjens van het Limburgse Sint Jozef,
werden Laatste en voorlaatste. 

Bart Van Reeth

www.billiardphoto.com

KBBB Nationale Finale 5de Klasse Driebanden KB

Als de duivel zich bemoeit

Dirk Temmerman (Sint Martinus Aalst)
en Bart Van Reeth (BC Kapelse) speel-
den een prima finaleronde en verloren
beide slechts één wedstrijd op de ope-
ningsdag. Logisch dus, dat de twee fa-
vorieten  aan het einde tegenover el-
kaar stonden in een partij die beslissend
zou zijn, nadat Odon Kiekepoos van
HOZ Hasselt, die nog scherprechter kon
spelen, de duimen legde tegen Bart
Reinders van Welkom Zaventem. Kevin
Verhaegen (ACBC Châtelet) en Jean
Blum (BC Flemalle), hadden dan wel de
nodige prikken uitgedeeld, maar bleken
–in tegenstelling tot wat eerst werd ge-
dacht- toch niet mee te mogen knikkeren
voor de prijzen. Bij een 17-17 gelijke
stand, na 33 beurten, leek Bart Van
Reeth de nationale titel te zullen binnen-
rijven, maar alsof de duivel zich ermee
bemoeide, scheerde bal 1 rakelings

naast bal 3, bij het laatste figuur. Het
ontgoochelde thuispubliek – want na
het verschuiven van de finale van Na-
men naar Deurne, werd er uiteindelijk
in Kapellen gespeeld- moest toekijken
hoe Dirk Temmerman op een moeilijke
figuur uitmaakte en met de hoogste eer
aan de haal ging. Voor Van Reeth, die
met 0,500 de hoogste algemene moy-
enne speelde en de hoogste reeks van 6
punten liet noteren, eindigde de finale
dan toch nog in mineur. Beide finalisten
waren in de voorronden reeds gepro-
moveerd naar de 3de Klasse en dat
was de reden waarom de toeschouwers
op zondag een erg hoogstaande slot-
match te zien kregen.  De titel was dus
voor Temmerman, de schouderklopjes
en woorden van troost voor Bart Van
Reeth.
Sven Caudron

De finalisten met v.l.n.r. Reinders, Temmerman, Van Reeth, Verhaegen, Blum en
Kiekepoos

lijk aan elkaar gewaagd waren. De
Noorderkempen-speler moest met drie
op vijf gewonnen wedstrijden, Limbur-
ger Martin Gilbert van BC Kleine Heide
laten voorgaan en ook hij mag naar de
4de Klasse met 8 op 10 wedstrijdpun-
ten. Luc Deprince (BC Zonder Effect)
nam de hoofdprijs mee naar West-
Vlaanderen, met evenveel punten als de
vice-kampioen, maar een beter ge-
middelde. Mogelijk zien de promoven-
di volgend seizoen elkaar terug op de
nationale finale in 4de Klasse.  

Bart Van Reeth

Artistiek Biljart

Daelman sluit seizoen af met winst 
in laatste rankingtornooi 
In de Snooker-pocket
in Deerlijk heeft Eric
Daelman het laatste
rankingtornooi van
het seizoen 2015-
2016 gewonnen. De
meervoudige kampi-
oen eindigde ook nu
weer na een nek-
aan-nek race met
eeuwig concurrent
Walter Bax. Met een
percentage van
69,14 bleef hij am-
per 2 procent voor
op Bax. Vanop
plaats vier zorgde
Patrick Vloemans
voor een verassing
door percentueel gelijke tred te houden
met nummer drie, Erik Vervliet. Beide
behaalden 63,24 %, maar Vervliet
scoorde zijn 332 punten in 137 pogin-
gen, 13 minder dan de Kempenaar.
Daelman presteerde in zowat alle sets
sterker dan de concurrenten, maar liet
zich vooral opvallen in Set E met een af-
werkpercentage van liefst 92 %, ver bo-

ven alle andere uitschieters van het ran-
king-weekeinde. Marc Janssen, met wei-
nig training in de armen kwam in Deer-
lijk ook aan de tafel en knokte zich me-
teen op de vijfde plaats, toch  nog goed
voor 48,57 % en behoorlijk hoger dan
het zesvoudige peloton.

Bart Van Reeth

Met een super percentage in Set E, won Eric Daelman het
laatste rankingtornooi. www.billiardsphoto.com

Leopold Buelens blinkt uit bij Op de Meir
Tijdens de nationale eindstrijd 2e klasse
driebanden op de matchtafel bij BC Op
de Meir kon niemand Leopold Buelens
iets in de weg leggen. Buelens won al
zijn partijen en kwam met het maximale
aantal van tien punten aan de meet.
Daarbij stond ook een moyenne van
0.675 achter zijn naam. De speler van
BC Coloma dwong tevens promotie af.
Frédéric Vanderveken werd op drie
punten achterstand tweede. Voor de fa-
milie Buelens was het dubbel feest, want
dochter Jaimie behaalde op in hetzelfde
weekend het Belgisch kampioenschap
bij de dames.



Biljartnieuws

België
Eddy Merckx wint beker 
en stopt zegereeks Caudron

HOOGLEDE - De emoties lagen nog het meest in de speech van Reginald
Depoorter, die aan het slot van het toernooi om de Belgische beker in
Hooglede voor het laatst aan de microfoon stond bij zijn afscheid als on-
volprezen en alom gewaardeerde bondsvoorzitter. Met de blik gericht op
het podium, waar Eddy Merckx de hoogste trede had beklommen na winst
in de finale op Eddy Leppens (3-1), somde Depoorter, vergezeld door
vrouw en dochter, niet zonder trots enkele hoogtepunten uit de Belgische
biljarthistorie op.
Door: Frits Bakker
Het erepodium van deze Belgische be-
kerfinale (Eddy Merckx, Eddy Leppens,
Frédéric Caudron en Steven van Acker)
gaf weer eens aan hoe zeer het achter-
land van Raymond Ceulemans tot de
dag van vandaag nog altijd onherroe-
pelijke wereldtoppers voortbrengt. Eddy
Merckx, tweevoudig wereldkampioen
en nu ook drievoudig bekerwinnaar,
versloeg in de halve finale van de beker
de speler (Frédéric Caudron), die dit
jaar alles won in België wat er maar te
winnen is.
Maar zegt dat niet alles over de sterkte
van zijn rivalen, dat deze Caudron, al
vele maanden in absolute topvorm, in
de Gulden Zonne voor de derde plaats
moest spelen na het verlies tegen Eddy
Merckx met 3-1? ,,Het is meestal geen
kwestie van geluk of pech hebben, want
dat bestaat niet in topsport'', was Fré-
déric Caudron, zoals altijd kritisch op
zichzelf en eerlijk. ,,Ik heb twee keer
een fout gemaakt in de derde set,
daardoor werd het 2-1 voor Merckx in
plaats van voor mij. Dat werd daarna
afgestraft. Je moet top zijn om te kunnen
winnen in zo'n toernooi, dat was ik van-
daag in de halve finale net niet.'
,,Ik heb in die partij gevochten en ben
er voor beloond'', reageerde Eddy
Merckx, die na 15-3 verlies in de eerste
set (5 beurten) met drie keer 15-12 in 9,
8 en 7 beurten de wedstrijd deed kan-
telen, ondanks de 1.893 voor Caudron
en 1.655 voor Merckx. En die derde set
was inderdaad cruciaal in het gevecht
tussen de twee grootmeesters: Caudron,
die op 14-8 zijn eerste setpunt kreeg,
miste twee keer. Het antwoord van
Merckx met 4 en 3 gaf de latere win-
naar een 2-1 voorsprong. Daarna, in
de derde set, leek Caudron bij een voor-
sprong van 7-0 nog op weg naar de ge-
lijkmaker, maar had Merckx het beste
eindschot met beslissende tussensprints
van 5, 8 en 2.
Zijn tegenstander voor de finale had
zich toen al gemeld: Eddy Leppens, de
titelhouder, versloeg in de andere halve
finale Steven van Acker, die na een op-
vallend sterk jaar ook de revelatie van
dit toernooi mag worden genoemd. De
West-Vlaming, niet toevallig tot de beste

vier doorgedrongen, kreeg van Leppens
niet veel kansen op herstel na de 15-0
in twee beurten (series vijf en tien) en
verloor na een korte opleving met 6-15
(9), 15-12 (11), 15-10 (6). ,,Mijn toer-
nooi is geslaagd, maar als je zo ver
komt, krijg je hoop op meer'', zei de im-
mer bescheiden Steven van Acker, die
in de Nederlandse eredivisie dit jaar
zijn glorieuze moment had tegen... Ed-
dy Leppens, met een overwinning van
50-20 in 16 beurten en een slotserie
van 19.
Eddy Merckx en Eddy Leppens begon-
nen aan de finale met elk twee bekerze-
ges op hun palmares: Merckx in 2004
en 2014, Leppens al in 1993 en vorig
jaar in 2015.
Leppens had de beste start met 15-8 in
vijf beurten, Merckx trok de stand gelijk
bij 11-11 in drie en 15-13 in 6. De
twee volgende sets, voor een meele-
vend publiek in de Gulden Zonne, gin-
gen naar Merckx met 15-9 in zes en
15-6 in zeven beurten: gemiddeldes,
Merckx 2.304, Leppens 1.955. ,,Ik had
het aan het slot van de wedstrijd, in de
twee laatste sets, weer wat beter in de
vingers'', was het commentaar van
Merckx, die ook met voldoening terug-
keek op zijn zege tegen Caudron. ,,Het
was geen schande om de laatste weken
van Fred te verliezen, zeker omdat hij
vaak tegen de drie speelde. Maar van-
daag was het blijkbaar mijn dag, kon ik
goed blijven vechten en werd ik ervoor
beloond.''
Frédéric Caudron werd derde door 2-0
winst op Steven van Acker (15-2 in 4,
15-5 in 7, gemiddeldes 2.727/0.700).
Frank de Groof versloeg Davy van Ha-
vere voor de vijfde plaats met 2-1 (15-
10 in 9, 9-15 in 12, 15-12 in 11) en
Wesley de Jaeger werd zevende door
een overwinning op Marco Janssen met
2-1.
Reginald Depoorter werd na afloop tij-
dens de huldiging benoemd tot erevoor-
zitter van de Belgische biljartbond en
door CEB-bestuurder Johny Houtsch tot
erelid van de CEB.
Francis Bosseloirs won de finale van de
beker op de kleine tafel in de finale te-
gen Fernand Verstreken. Dany Darcis
werd derde.

Foto:www.billiardsphoto.com

Belgisch kampioenschap driebanden dames

Jaimie Buelens grijpt derde titel 
op rij bij De Ploeg

Met een sterk eindschot greep Jaimie
Buelens voor de derde keer de Belgi-
sche titel in het driebanden bij de da-
mes. Even leek het er op dat Sandra de
Letter met de eer aan de haal zou
gaan. Immers, bij het ingaan van de
laatste ronde voerde De letter de rang-
lijst aan met twee punten voorsprong
en een beter gemiddelde. Buelens
moest vol aan de bak om deze afstand
te overbruggen. Sandra de Letter toont
de laatste tijd veel progressie en is
daarmee aan een flinke opmars be-
gonnen. Ondanks haar blessure wist
ze toch de tweede plaats op het podi-
um te bereiken. Ze was pas uit het gips,
speelde op een speciale schoen en liep
tussen de partijen door met krukken. De
finalepartij kwam traag op gang, ge-

zien de 06-07 stand na 19 omlopen (in
het voordeel van Buelens). Toen kwam
de productie bij de latere kampioene
op gang en het stond na 31 onderne-
mingen 11-20 in haar voordeel. Bij het
bereiken van het maximale aantal beur-
ten van 50 kon de balans worden op-
gemaakt en ging de overwinning met
13-24 naar Jaimie Buelens. Sandra de
Letter had de match wel mogen verlie-
zen, maar dan met minimaal verschil.
Nu was de kloof te groot en ging de ti-
tel voor de derde maal op rij naar Jai-
mie Buelens. Daniëlle le Bruyn eindigde
als derde. 
Omdat het wereldkampioenschap bij
de dames volgend jaar door BC de
Ploeg wordt georganiseerd, werd al-
vast de mascotte gepresenteerd.

Jaimie Buelens steekt de keu de lucht in bij de Ploeg in Halle-Zoersel.
Foto: Dirk Acx, www.billiardsphoto.com

De mascotte voor het WK in 2017. Foto: Dirk Acx, www.billiardsphoto.com
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NK poolbiljart bij Sportcentrum Ames in Deurne

Erepodium 8-ball met vlnr: Ronald van Adrichem, Richard Eijmberts, 
Jim Telfer en Steven Verharen. Foto: Jan Rosmulder

Vlnr: Quinten Pongers, Mitchel Knuever, Joel van Wordragen en 
Yannick Pongers. Foto: Jan Rosmulder

Vlnr: Joey Haegmans, Jan van Lierop, Dylan Kappert en Cyriel Ledoux. 
Foto: Jan Rosmulder

Vlnr: Roxanne Overeem, Megan Rademakers, Lynn Pijpers en 
Kyenna Marcic. Foto: Jan Rosmulder

Pool4kidz Woensel. Foto: Jan Rosmulder Poolscool. Foto: www.ewop.nl/Melissa Rademakers

Uitslagen pupillen

8-ball
1. Quinten Pongers
2. Yannick Pongers
3. Jens van Eijck
3. Joel van Wordragen

9-ball
1. Yannick Pongers
2. Quinten Pongers
3. Mitchel Knuever
3. Joel van Wordragen

10-ball
1. Mitchel Knuever
2. Quinten Pongers
3. Yannick Pongers
3. Joel van Wordragen

14.1
1. Mitchel Knuever
2. Quinten Pongers
3. Joel van Wordragen
3. Yannick Pongers

Uitslagen senioren

8-ball
1. Jim Telfer
2. Richard Eijmberts
3. Ronald van Adrichem
3. Steven Verharen

9-ball
1. Jimmy Worung
2. Gijs van Helmond
3. Jim Telfer
3. Maurice Houben

10-ball
1. Maurice Houben
2. Jimmy Worung
3. Rienus Gennissen
3. Jim Telfer

14.1
1. René Peeters
2. Jim Telfer
3. Gijs van Helmond
3. Rienus Gennissen

Uitslagen junioren

8-ball
1. Joey Haegmans
2. Jan van Lierop
3. Cyriel Ledoux
3. Richard Barendregt

9-ball
1. Jan van Lierop
2. Joey Haegmans
3. Dylan Kappert
3. Cyriel Ledoux

10-ball
1. Jan van Lierop
2. Joey Haegmans
3. Joey de Valk
3. Cyriel Ledoux

14.1
1. Jan van Lierop
2. Joey Haegmans
3. Cyriel Ledoux
3. Jordy Pruymboom

Uitslagen dames jeugd

8-ball
1. Megan Rademakers
2. Roxanne Overeem
3. Kyenna Marcic
3. Lynn Pijpers

9-ball
1. Lynn Pijpers
2. Chayenna van Oppen
3. Kyenna Marcic
3. Roxanne Overeem

10-ball
1. Kyenna Marcic
2. Lynn Pijpers
3. Megan Rademakers
3. Tara Verharen

14.1
1. Roxanne Overeem
2. Kyenna Marcic
3. Megan Rademakers
3. Tara Verharen
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KVC legt oordeel College voor de 
Rechten van de Mens naast zich neer
De gang die Dhr. Bakker uit Urk naar het College voor de Rechten van de Mens
heeft gemaakt is in de biljartwereld niet onberoerd gebleven. De Urker biljarter
voelt zich gediscrimineerd omdat hij vanwege zijn geloofsovertuiging niet op
zondag kan spelen. Het deelnemen aan gewestelijke en nationale finales is vol-
gens hem hierdoor niet mogelijk. De KNBB heeft in het verweer duidelijk ge-
maakt de mening van Bakker te respecteren, maar dat het om uiteenlopende re-
denen organisatorisch niet mogelijk is om in zijn algemeenheid dan wel inci-
denteel de zondag van de wedstrijdkalender te schrappen. Daarbij komt, dat dit
in strijd is met de statuten en reglementen van de bond. Door zich aan te sluiten
bij de KNBB is Dhr. Bakker akkoord gegaan met deze statuten en reglementen.
Ondanks dat heeft het College voor de Rechten van de Mens toch gemeend Bak-
ker in het gelijk te stellen. 
Tijdens de algemene vergadering van KNBB Vereniging Carambole, op zater-
dag 4 juni, is de vergadering gevraagd om door stemming te bepalen of men ge-
volg wilde geven aan deze uitspraak. Zonder uitzondering  stemden alle ver-
tegenwoordigde districten hier tegen. Dientengevolge zal KVC deze uitspraak
dan ook naast zich neer leggen.

Drie kleine biljarts en twee matchtafels

Tien en Trees Verstraten 40 jaar 
gastvrijheid op ’t Oventje in Zeeland

Vlnr: Trees en Tien Verstraten

In het feestweekend 1 en 3 juli vieren Tien en Trees Verstraten hun veertig
jarig jubileum als uitbaters van Café-Zaal-Eetcafé 't Oventje aan Voor-
Oventje 32 te Zeeland. Onder hun leiding werd het horecacomplex flink
uitgebreid en dat was ook van toepassing op het aantal biljarts.

Historie pand
Reeds op 1 november 1881 had het
toenmalige pand een vergunning om
sterke drank te verkopen. Dat is dus al
135 jaar geleden. In 1924 was er de
inschrijving bij De Kamer van Koophan-
del en dat geschiedde door Has de
Groot. Hij werd begin 1963 opgevolgd
door zijn zoon Harrie de Groot die de
zaak in 1976 overdeed aan de huidige
succesvolle horecaondernemers Verstra-
ten. Opmerkelijk was dat het pand op
10 augustus 1925 werd getroffen door
een windhoos. Er bleek slechts lichte
schade en Has de Groot ontving een
vergoeding van 260 gulden. Tijdens de
mobilisatie zijn er soldaten gelegerd.
De geallieerden gebruikten het pand
om motoren te stallen in de schuur. Door
de jaren heen werden steeds meer niet-
horecabezigheden afgestoten. In 1946-
1947 stopt de bakkerij. De winkel ging
in 1967-1968 dicht en het werd een
klein zaaltje.   

Historie biljarten
Vanaf 1987 voerden Tien en Trees Ver-
straten diverse verbouwingen en uitbrei-
dingen uit. Er kwam een grote zaal, een
eetzaal en in 2006 ook een biljartzaal
met twee matchtafels. Bij de overname
in 1976 stond er één 2.20 biljart in 't
Oventje. Er waren alleen onderlinge
wedstrijden en uitwisselingen. Pas sinds
2002 is men met de komst van vereni-
ging BC Zeeland aangesloten bij de
KNBB. Het tweede 2.30 biljart werd ge-
plaatst en er was uitbreiding van de
ruimte om dit mogelijk te maken. De
derde kleine tafel kwam tegelijk met de
twee 2.84’ers. Dat was ook het moment
dat de bestaande vereniging BC Zee-
land gezelschap kreeg van De Kersen-
boys. BC Zeeland is al vanaf de oprich-

ting zeer actief met de jeugd aan de
slag geweest. 

Gastvrijheid en aanpassen 
aan de tijd
Kenmerkend voor 't Oventje is het ge-
varieerde publiek en de vele mogelijk-
heden: feesten, partijen, eten, drinken,
barbecue, voetbal kijken, biljarten, po-
keren, darten, fietsers, tuinfeesten. Het
café heeft een sociale functie en is een
huiskamer voor de jongeren. Er is plaat-
selijk publiek maar zeer zeker ook uit
de regio. Bij Tien en Trees staat gastvrij-
heid hoog in het vaandel. Ook passen
ze zich zonder problemen aan bij de
wensen van de tijd. Op de tap in het ca-
fé en de zaal zit Heineken en Brand
maar de wisseltap is seizoensgericht. Er
zijn in totaal veertien tappen en ook is
er wijn uit de tap. Tevens is er een bui-
tentap met drie soorten bier. Als bedrijf
deed 't Oventje tweemaal mee met Hei-
neken biertapwedstrijden. Beide keren
werd een finaleplaats bereikt bij de laat-
ste acht. Het is algemeen bekend dat
men er een goed getapt glas krijgt en
bij Heineken scoort 't Oventje dan ook
in de top.

Feestprogramma  
Café-Zaal-Eetcafé 't Oventje heeft een
feestweekend op het programma staan.
Vrijdag 1 juli vanaf 20.30 uur is het
feest met medewerking van Dutch Roses
en DJ Maarten. Zondag 3 juli volgt er
een familiedag. Vanaf 13.30 tot 18.00
uur is er een minikermis, voor jong en
oud. Kwartjesvolk en DJ verhogen dan
de feestvreugde. Zowel de vrijdag-
avond en zondagmiddag is een open
programma en voor iedereen toeganke-
lijk. Meer informatie over de accommo-
datie is te vinden op www.hetoventje.nl.

Promotie nieuw biljartspel

Biljartcomputer introduceert 
5 Kegel scorebord
Introductie door Biljartcomputer
Biljartcomputer heeft speciaal voor dit 5 Kegel spelsoort, als eerste een scorebord
ontwikkeld om alles correct te registreren. 

Vele scoreborden hebben problemen met het verwerken van strafpunten. Door een
uitbreiding op het scorebord van Biljartcomputer is dit nu wel mogelijk.

Demonstraties tijdens de Landsfinale
Tijdens de KNBB Landsfinale in Nieuwegein 24 t/m 26 juni, zal het 5 kegel biljart-
spel worden gedemonstreerd. 
Het spel wordt gespeeld op een normaal carambolebiljart waarop 1 rode en 4 wit-
te kegeltjes worden geplaatst. Vooral in België is dit spel al enorm populair, zowel
bij spelers als bij publiek. 
Biljartcomputer zal tijdens deze dagen aanwezig zijn met een stand.

Keuze spelsoorten
Met het scorebord van Biljartcomputer kunnen via het menu de hier weergegeven
spelsoorten worden gespeeld. Met het "Traditioneel"
scorebord is het zelfs mogelijk  niet officiële spelsoorten te
spelen, zoals "10 over rood".

Waarom 5 Kegel biljartspel
Voordelen:
• Wordt gespeeld op een normaal carambolebiljart;
• De kegeltjes kosten slechts enkele Euro's;
• Aantrekkelijk voor het publiek om naar te kijken;
• Men kan verdedigend of aanvallend spelen;
• Deelnemers spelen om en om, daardoor geen lange

wachttijd.

Introductieprijs
De aanschafprijs van het scorebord is hetzelfde en zal in-
clusief alle functionaliteiten, inclusief  alle spelsoorten, reclamemodule en radiogra-
fische afstandsbediening € 359,- inclusief btw gaan kosten. U heeft geen laptop of
computer nodig, het enige waarvoor uzelf moet zorgen is een (bestaand) beeld-
scherm met HDMI ingang.

Meer informatie
Voor meer informatie: www.biljartcomputer.nl of info@biljartcomputer.nl en vraag
na waar bij u in de buurt met dit scorebord wordt gespeeld.

5 Kegel scorebord: de negatieve scores ofwel strafpunten, worden bij de scores van
de tegenstander opgeteld (zie laatste ingevoerde scores aan onderkant van de foto)

Van 1 tot en met 3 juli

Mart van der Heijden toernooi 
bij De Hazelaar in Rosmalen
De finale van het jaarlijkse Mart van der
Heijden toernooi voor arbiters wordt dit
jaar van 1 tot en met 3 juli gehouden bij
sportfoyer De Hazelaar in Rosmalen. Er
wordt gespeeld in vijf disciplines: libre,
bandstoten, driebanden klein, drieban-
den groot en kader. Op vrijdag 1 juli
start men om 11.00 uur op zaterdag en
zondag staat de aanvang voor 10.00
uur op het programma. In iedere spels-
oort zijn er acht finalisten, die uit alle

delen van het land naar Rosmalen ko-
men. Er wordt gespeeld met interval vol-
gens het AVE systeem.
De deelnemers kunnen naar wens op
vrijdag deelnemen aan een warm en
koud buffet, zaterdag aan een Chinees
buffet en zondag gebruik maken van
een lunch. Voor zaterdagavond na het
Chinees buffet is de organisatie van
plan om een gezelligheidstoernooi aan
het evenement toe te voegen.
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Eredivisie topteam kampioenspoule

A1 Biljarts/De Veemarkt uit Doetinchem
prolongeert titel na thriller

Als twee honden vechten om een been loopt de derde ermee heen. Dat ge-
zegde was van toepassing op de zinderende slotdag van de eredivisie top-
teams. Koplopers 't Ottertje en Etikon hadden beiden voor aanvang 34
punten. Titelverdediger A1 Biljarts/De Veemarkt stond daar toen twee
punten achter. In Doetinchem werd twee keer afgerekend met Topteam
Berkelland en dus eindigde de regerend kampioen op 36 punten en was
men ook verzekerd van de meeste partijpunten. Aangezien in De Vee-
markt op drie tafels werd gespeeld was daarna het zenuwslopende wach-
ten op de resultaten bij 't Ottertje in Ottersum. Daar was rond de klok van
18.00 uur bekend dat beide ploegen eenmaal hadden gewonnen en dus
ging de titel dankzij de meeste partijpunten naar A1 Biljarts/De Veemarkt. 

A1 Biljarts/De Veemarkt – 
Topteam Berkelland 6-0
Ludger Havlik snelde in het 47/2 in
twee beurten naar een 200-35 zege te-
gen Roij van Raaij. Raymund Swertz
had achttien pogingen nodig om Marek
Faus in het 71/2 opzij te zetten. Michel
van Silfhout won in het bandstoten met
100-83 (21) van Brian ter Braak. Fré-
déric Caudron en Eddy Leppens ontbra-
ken vanwege de worldcup driebanden
in Vietnam. 

A1 Biljarts/De Veemarkt – 
Topteam Berkelland 4-2
Havlik ging nu onderuit tegen Van
Raaij: 102-200 (9). Swertz versloeg
Faus met 150-79 na zes omlopen. Van
Silfhout bleek via moyenne 8.33 veel te
sterk voor Ter Braak. 

't Ottertje – Etikon 0-6
Martien van der Spoel kwam er in het
71/2 niet aan te pas tegen Patrick
Niessen gezien de 20-150 uitslag na
vier beurten. Micha van Bochem zag
Henri Tilleman vanaf acquit de twee-
honderd caramboles vol maken. Van
Bochem kwam in de nastoot tot 48. Jos
Bongers boog na 48-100 (10) voor
Jean-Paul de Bruijn. Door deze winst
zou Etikon in het tweede duel voldoen-
de hebben aan een remise.

't Ottertje – Etikon 4-2
Nu ging 't Ottertje aan de leiding want
Van Bochem bleek met 200-58 na drie
pogingen te sterk voor Tilleman. De

Vlnr: Raymund Swertz, Michel van Silfhout, Ludger Havlik en teamleider Willem
Siebelink. Frédéric Caudron ontbreekt. Foto: Jan Rosmulder.   

spanning steeg in Ottersum naar onge-
kende hoogte toen het 2-2 werd na de
27-150 (4) nederlaag van Van der
Spoel tegen Niessen. Inmiddels was
bekend dat A1 Biljarts/De Veemarkt
geen steken had laten vallen. Daardoor
was 't Ottertje uitgeschakeld voor het
kampioenschap maar kon het nog twee-
de worden. Etikon had bij het bandsto-
ten voldoende aan een remise om de
titel te bereiken. Op dat moment lag
Jean-Paul de Bruijn echter met 26-58 na
vijf beurten achter tegen Jos Bongers.
De Bruijn kreeg nog acht mogelijkheden
en stond na dertien pogingen op een
totaal van 55 caramboles. Jos Bongers
maakte toen zijn ontbrekende negen
treffers en daarmee was het feest in De
Veemarkt te Doetinchem. Aangezien de
nummers twee en drie en de beker en
KVC voorzitter Jaap Labrujere in biljart-
centrum 't Ottertje waren, werd de kam-
pioen en aanhang verzocht om voor de
prijsuitreiking naar Ottersum te komen.
Het erepodium was identiek aan sei-
zoen 2014-2015. Naar verluidt stopt
A1 Biljarts/De Veemarkt omdat het de
sponsoring voor de toekomst niet com-
pleet krijgt. Teamleider Willem Siebelink
neemt met twee landstitels afscheid.
Raymund Swertz en Michel van Silfhout
maken de overstap naar Afferden, de
woonplaats van Swertz.   

Team Wedstr Pnt PP
1. A1 Biljarts/De Veemarkt 24 36 106-38
2. 't Ottertje 24 36 90-54
3. Etikon 24 36 87-57
4. Topteam Berkelland 24 23 75-69

Eindstrijd kadercompetitie

Deventer ’83 Nederlands kampioen 
bij Padoc in Woerden

Onder aanvoering van captain John de
Graaf behaalde deze formatie, verder
bestaande uit Charles de Bie, Aart de
Laak en Sjors Petter, zestien partijpunten
en daarmee de welbegeerde titel kam-
pioen van Nederland. In de eerste ron-
de speelde HWA Hotel Krimpen tegen
BBG Kaderteam met 4-4 gelijk. Beste
prestatie behaalde Frank Vermeulen met
240 caramboles in zeven beurten. Het
andere duel tussen Willemsen Bestratin-
gen en Deventer ’83 eindigde eveneens
in 4-4. In de tweede sessie kwamen
HWA Hotel Krimpen en Willemsen Be-
stratingen wederom tot een gelijkspel en
won Deventer ’83 met 6-2 van BBG Ka-
derteam.  
In de finaleronde bleek BBG Kaderteam
met 5-3 te sterk voor Willemsen Bestra-
tingen.
De strijd om de landstitel ging tussen
HWA Hotel Krimpen en Deventer ’83.
HWA Hotel Krimpen begon geweldig
doordat Ricardo Goud zijn 230 treffers
na drie pogingen verzamelde tegen
John de Graaf. Het kortste duel van het
NK. Hierna haalde Deventer ’83 echter
genadeloos uit. Aart de Laak won in 23
beurten van Jan van Krimpen, Sjors Pet-
ter liet geen spaan heel van Wilfried
van Beek en maakte zijn 120 punten in
zeven omlopen. Als laatste haalde

Charles de Bie alles uit zijn keu tegen
Gerry van Eck. Dankzij onder andere
een geweldige serie van 126, tevens de
hoogste reeks van het toernooi, zorgde
hij voor de kers op de taart en was de
Nederlandse titel voor Deventer ’83.
BBG Kaderteam, een seizoen eerder
met bijna dezelfde bezetting onder de
naam Carambole/Kofferweb.nl nog na-
tionaal kampioen, eindigde nu op de
tweede plaats. 
Na afloop werden de medailles en de
beker uitgereikt door Hans de Jager, af-
gevaardigde van de KNBB en wed-
strijdleider Hennie Overbeek. Biljartver-
eniging Padoc kreeg uit handen van
Hans de  Jager nog een oorkonde voor
de geweldige organisatie. Bij deze te-
vens de complimenten aan het scheids-
rechterskorps, welke alle wedstrijden op
een uitstekende wijze arbitreerde. Een
zeer geslaagd toernooi daar in Woer-
den, waar zowel eigenaar Arthur de
Groot als de organisatie van vereniging
Padoc hopen in de toekomst meerdere
grote toernooien van de KNBB  te kun-
nen organiseren.
Team Pnt %
1. Deventer '83 16 88.5
2. BBG Kaderteam 11 88.4
3. Willemsen Bestratingen 11 80.7
4. HWA Hotel Krimpen 10 79.1

In een geweldige ambiance is het kaderteam Deventer ’83 de terechte
kampioen geworden van de finale om het Nederlands kampioenschap,
welke gespeeld werd in de Padoc Biljart Arena te Woerden. Dit NK was
pure reclame voor de biljartsport.

Deventer '83. Foto: Jan Rosmulder

Derde divisie driebanden poule 6

Titel biljartcentrum Arnhem 3 en 
degradatie café-biljart Siemens 2 
Café-biljart Siemens 2 – Boeve Afbouw
2-6. Henk Hogenbirk 0.522 redde de
eer. Carambole 2 – Biljartcentrum Arn-
hem 3 4-4. Nico van de Borden sierde
het kampioenschap op met een moyen-
ne van 0.909. Op dezelfde avond ging
concurrent De Haven 3 met 6-2 onderuit
bij biljartcentrum Arnhem 4. Namens De
Haven 3 bleven twee spelers op een

tweetal caramboles van de finish steken.
De Harmonie Groningen – BBC 8-0. Eer-
ste man Koeno Thoma haalde uit met 35
uit 30. Dat betekende 1.166 en tevens
reeks van negen. Teamgenoot Bert
Meijerink realiseerde 0.945. Café-biljart
Siemens 2 – Biljartcentrum Arnhem 4
6-2. Ondanks deze winst moet het team
uit Midwolda een stapje terug doen.    
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