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Ze flikt het weer
www.championshop.nl
Snel, goedkoop en eenvoudig on-line

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

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

info@championbiljarts.nl

Openingsuren :
maandag 9.30 - 12u   13 - 18u

dinsdag 9.30 - 12u   13 - 18u

woensdag enkel op afspraak

donderdag 9.30 - 12u   13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Fax +32 (0)3 311 74 50

e-mail: info@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

Frank Dekkers
Mosasingel 23

5247 JP Rosmalen
tel.: 06 13782914

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

Servicepunt en verkoop
Zilverenberg 29

5234 GL Den Bosch
uitsluitend op afspraak

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

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

/amusementbe

Foto: Kozoom-Korea. Zie verslag van Frits Bakker op pagina 3

GRATIS
MEENEMEN

€
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Constante afslag
Behoud van baleffect

Simonis 
300 RAPIDE bladlaken

Simonis 
PRECISH  T bandlaken

PRECISH  T en 300 RAPIDE
door Iwan Simonis,
de winnende combinatie.
www.iwansimonis.com

Gisteren speelde ik poulewedstrijden in de natio-
nale GP in Rosmalen en in mijn 3e poulewedstrijd 
had ik bijna het wereldrecord partijgemiddelde 
gebroken.

Er wordt gespeeld op Wilhelmina biljarts met het 
Simonis PRECISHOT bandlaken en Simonis 300 
Rapide op het blad, en het loopt werkelijk fantas-
tisch. Het heeft nog nooit zo mooi gelopen in 
Rosmalen!

Dick Jaspers, 
25/05/2016

«

«

PR
doo
de 
www

 Nauwkeurig
 Snel

 Geeft nauwelijks vlekken
 Stil

Nu verkrijgbaar op rol van 16cm breed. 
Gemakkelijker kunnen we het niet maken!

http://www.iwansimonis.com
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Etiketten tegen spotprijzen
Verschillende formaten etiketten op vellen A4
Diverse merken verpakt per 100 en 200 vellen

Kortingen tot wel 50%
Bij minimale order van 30 euro gratis verzending

Bel of mail ons geheel vrijblijvend voor informatie:
0416-343819 of duoprint@planet.nl

Seizoen 2016/2017 Top Teams

123Biljarts/BCO maakt zijn 
opwachting in de eredivisie   
Na jarenlang strijd te hebben geleverd
in de kop van het klassement in de eer-
ste divisie topteams, bleek de behaalde
tweede plaats van het seizoen 2015-
2016 nu voor de formatie van het bil-
jartteam van BCO voldoende voor een
plek in de eredivisie van Nederland. Be-
halve de vereniging BCO is ook het Bil-
jartcentrum Oegstgeest in zijn nopjes
dat nu in een zevental thuiswedstrijden
de absolute top van Nederland (zelfs de
wereld) ontvangen zal worden. Wat te
denken van bijvoorbeeld de meervoudi-
ge Europees en wereldkampioenen
Dick Jaspers, Frédéric Caudron en Jos
Bongers, maar ook Nederlands record-
houder kampioen Ereklasse Henri Tille-
man en Europees kampioen jeugd Sam

van Etten. 
Op de wedstrijddagen (altijd ’s zater-
dags vanaf 11.00 uur) worden per
spelsoort twee partijen gespeeld, i.c.:
200 caramboles kader 47/2, 150 in
het kader 71/2 en 100 punten in het
bandstoten. 
De organisatie van Biljartcentrum
Oegstgeest zal zich terdege voorberei-
den op het spektakel, maar zal ook vol-
doende voorzieningen treffen voor lief-
hebbers die een kijkje willen komen ne-
men. De thuiswedstrijden zullen telkens
circa drie weken voor aanvang aange-
kondigd worden via www.sbco.nl,
www.knbbdistrictduinstreek.nl, www.fa-
cebook.com/BCOdebestekeus/ en via
diverse e-mailberichten.  

Eerste Simonis Biljartlakens 
Grand Prix Artistiek 1e klasse
Met de eerste Simonis Biljartlakens
Grand Prix gaat op 10 en 11 septem-
ber ook het artistiek seizoen van start.
Op zaterdagochtend half elf wordt in
’t Oogh van Vlaerdingh aan de 1e van
Leyden Gaelstraat 17-19 in Vlaardin-
gen de aftrap genomen.

Deelnemers
Poule A
Peter van der Werff Zoetermeer
Cock Ooms Venlo
Wilfrie Vermeer Deurne
Niels van der Vlies Bleiswijk

Poule B
Patrick de Haan Almere
Eric van Hoorn Gouda
Eric van Kampen Poortugaal
René Kuystermans Roosendaal
Poule C
Jean-Marie Limbourg Queue du Bois (B)
Pierre Scheers Ballaire (B)
John de Bruijn Ter Aar
Remy Sleijpen Hulsberg
Poule D
Walter Crols Turnhout (B)
Roger Everaert Aartselaar (B)
Danny Molier Vlaardingen

De Bussel Oosterhout 
terug op de kaart als biljartmekka

Het in de biljartwereld eens zo roemruchte theater De Bussel in Oosterhout
gaat weer een belangrijke rol spelen. Biljart Evenementen Nederland
(BEN) brengt daar van 31 mei tot en met 5 juni 2017 verschillende toon-
aangevende biljartactiviteiten onder. Het paradepaardje zal ongetwijfeld
de nationale bekerfinale driebanden zijn.

De sectie driebanden van de KNBB
heeft voor een periode van drie jaar het
vertrouwen voor de organisatie van de
nationale bekerfinale aan BEN gege-
ven. BEN, die de afgelopen drie jaar
De Masters weer op een hoog niveau
heeft gebracht, gaat de vleugels verder
uitslaan. Theater De Bussel is volgens de
organisatie een uitstekende locatie om
grote biljartevenementen te houden. Het
geheel vernieuwde theater beschikt over
een grote zaal met een capaciteit van
400 zitplaatsen en ruimte voor vier
matchtafels. Daarnaast is er een zaal
die goed is voor 200 zitplaatsen en de
mogelijkheid voor nog eens twee match-
tafels. De foyer, waar de biljartbeurs ge-
pland is, biedt ook nog ruimte voor bij-
voorbeeld demonstratietafels. Verder
heeft men er een enorm grote foyer,
waar tijdens de toernooien een biljart-
beurs onderdak kan vinden. Het vier
sterren Hotel Oosterhout staat in directe
verbinding met de accommodatie. Zo-
wel De Bussel als het hotel beschikken
over uitgebreide horeca faciliteiten. De
twee parkeergarages, waarvan één

aangrenzend, maken het geheel com-
pleet. 

Meerdere evenementen
Naast de bekerfinale is het de bedoe-
ling om er bijvoorbeeld ook het NK
driebanden voor junioren te houden.
De KNBB Vereniging Carambole heeft
vergaande interesse om ook hierin te
participeren. Daarbij wordt gedacht
aan bijvoorbeeld de Grand Dutch, be-
slissende wedstrijden voor het Neder-
lands kampioenschap topteams, 5-pins
toernooi, NK artistiek etc. Bij BEN zelf
zijn er ook ambities om een toernooi
met open inschrijving aan het geheel te
koppelen. Zo het er nu naar uitziet zal
de nationale bekerfinale gespeeld wor-
den van 31 mei t/m 3 juni. Een NK
driebanden voor junioren zou hiermee
parallel kunnen lopen. Na de gesprek-
ken die binnenkort met KVC worden ge-
voerd, kan de agenda verder worden
ingevuld. 
BEN blijft overigens ook voor 2017,
2018 en 2019 organisator van De
KNBB Masters Driebanden in Berlicum.

Theater De Bussel wordt weer biljartmekka

Tweede wereldtitel 
voor Therese Klompenhouwer
GURI – De Nederlandse enclave juichte haar toe vanaf de tribunes, zelf
sprong ze na de laatste en winnende carambole een gat in de lucht. De 33-
jarige Therese Klompenhouwer haalde in Guri (Zuid Korea) haar tweede
wereldtitel in het driebanden na een supersterk toernooi. De regerend
kampioene versloeg in een boeiende finale de twaalf jaar jongere Kore-
aanse Mee Rae Lee. De reguliere wedstrijd gaf meer spanning te zien dan
hoogstaand biljarten, eindigde in een gelijke score, waarna Therese in de
shoot-out de meest begeerde titel in het dames driebanden greep.
Het was de tweede wereldtitel voor de
Nederlandse, die ook zesvoudig Euro-
pees kampioen, veelvoudig Nederlands
kampioen en al vele jaren het interna-
tionale driebanden voor dames be-
heerst. Twee jaar geleden werd ze voor
het eerst wereldkampioen in Turkije na
een lange hegemonie van de Japanse
Orie Hida, die recordhouder is met drie
wereldtitels.
Therese Klompenhouwer speelde in Gu-
ri een superieur toernooi, met als enige
van de zestien deelneemsters tot de fi-
nale uitsluitend winstpartijen van boven
de één gemiddeld. Ze was de enige Eu-
ropese speelster in het finaleveld van
acht, waarin ze tegenover zes Aziaten
en één Amerikaanse stond. “We staan
in Europa stil met de groei en de ont-
wikkeling, in Korea en Japan worden
de speelsters elk jaar sterker’’, conclu-
deerde Klompenhouwer, die na de
overwinning een vreugdesprong maak-
te in de arena. ,,Ik was dolgelukkig,
want in de finale speelde ik onder mijn
niveau. Ik was vermoeid, ik had een
zware arm, kon niet afstoten en was op-
vallend gespannen op het eind van de
partij.’’
De jonge Koreaanse Mee Rae Lee werd
in het eerste deel van de finale op een
achterstand van 15-8 gezet, maar na
zes missers op rij van Klompenhouwer
kon ze terugkomen in de wedstrijd.
“Het was mijn eigen schuld dat ik haar
terug in de wedstrijd liet komen’’, be-
kende Klompenhouwer. ,”Ik kwam uit-
eindelijk nog goed weg, dat ze in de
shoot-out miste.’’
De Nederlandse startte in de verlenging
zelf, maakte twee caramboles en miste
de derde door een butage. ”Zelden ben
ik met zo veel zenuwen naar mijn stoel
gegaan, want je speelt voor een wereld-
titel. Die ik al had en dolgraag wilde

verlengen.’’ Mee Rae Lee (21), gezien
als een opkomende ster voor de toe-
komst, voelde die spanning nog meer.

Verlamd door spanning
Tot grote ontzetting van het Koreaanse
publiek, dat elke carambole van de
thuisfavoriet met gejuich had begroet,
miste Lee de acquit in de shoot-out. Ze
gaf later als commentaar: “Ik kon
wereldkampioen worden, maar toen ik
dat besefte, werd ik verlamd door de
spanning.’’
Therese Klompenhouwer sprong recht
van haar stoel, deelde de vreugde met
haar supporters en maakte vervolgens
een diepe buiging voor haar tegen-
standster. “Zij wordt echt een heel grote
speelster, met een prachtige techniek en
op die leeftijd al met een grote vechtlust
en mentaliteit. Ik heb nu al veel bewon-
dering voor deze jonge belofte’’, aldus
de kampioene.
Op de slotdag van het WK versloeg
Therese Klompenhouwer in de halve fi-
nale Orie Hida met 30-23 in 19 beur-
ten. Dat was voor de derde keer op rij
dat ze won van de drievoudig wereld-
kampioene. Mee Rae Lee plaatste zich
voor de finale door een overwinning op
Yuko Nishimoto met 30-19 in 28 beur-
ten.
Het toernooi werd op de slotdagen ge-
domineerd door de Aziaten: zes speel-
sters uit Zuid-Korea en Japan overleef-
den de voorronden en plaatsten zich
voor de knock-out met acht. De Ameri-
kaanse Ester Park was de verrassing in
het finaleveld, Therese Klompenhouwer
de enige Europese.
De drie andere Nederlandse speelsters,
Karina Jetten, Gerrie Geelen en Moni-
que Wilkowski kwamen niet door de
voorronden. Alleen Jetten slaagde erin
een partij te winnen in de poulefase.

WILHELMINA
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

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

Kaldenkerkerweg 1
5913 AB Venlo

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

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

Zaalcapaciteit tot 500 personen
voor elke 
activiteit 

die u wenst

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.sbco.nl
http://www.knbbdistrictduinstreek.nl
http://www.fa-cebook.com/BCOdebestekeus/
http://www.fa-cebook.com/BCOdebestekeus/
http://www.fa-cebook.com/BCOdebestekeus/
http://www.h
mailto:Info@hotel-wilhelmina.nl
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Bij HBC in Hoogeveen

NK driebanden klein dagbiljarten klasse 1-3

2. Ming Pan CRB Bollenstreek 4 0.79 6
3. Jaap Middel OBV 2 0.53 5
4. René Langenbach De Snelpost 2 0.60 5
Klasse 2
1. Harrie Aarts De Vrolijke Rollers 6 0.41 4
2. Piet Oosterhuis OBV 4 0.51 5
3. Peter van den Beemt OBV Randstad 2 0.40 5
4. Hans van Leeuwen CRB Bollenstreek 0 0.21 4
Klasse 3
1. Hans Verdel De Pepersteeg 60+ 6 0.33 5
2. Toine Nooyen CRB Bollenstreek 3 0.23 3
3. Henk de Keyzer HBC 3 0.20 3
4. Adrie van de Laar De Hazelaar 0 0.24 4

Vlnr: Bart Kablau, Harrie Aarts en Hans Verdel. Foto: Roel Riemersma

NK dagbiljarten 1e, 3e en 5e klasse libre

Verdel, Van Dongen en Akerboom 
kampioen in Langelaar
Eindstand 1e klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Aad Verdel De Plas 6 6.60 64
2. John Wijninga Croydon 2 6.62 43
3. Jan Aay OBV 2 6.08 42
4. Toon Vervoort De Molenvliet 2 4.84 22

Eindstand 3e klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan van Dongen De Langstraat 4 3.02 28

2. Roelof Schrotenboer De Boerhoorn 4 2.13 8
3. Henri Jansen Croydon 4 2.58 11
4. Pieter Kompeer N. Gouwe Gouda 0 1.64 17

Eindstand 5e klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wim Akerboom Pepersteeg 60+ 6 1.10 4
2. Jaap Stegeman Stedendriehoek 3 0.90 8
3. Albert van Lith Sonnevanck 3 0.90 6
4. Gerard Damen De Amstel 0 1.6 6

Arbiters verdeelden titels in Rosmalen

Bij De Hazelaar in Rosmalen is van 1 t/m 3 juli het traditionele arbiter-
stoernooi afgewerkt in vijf disciplines. Het evenement werd in een gezelli-
ge en zoals van arbiters verwacht mag worden, in een sportieve sfeer af-
gewerkt. Na drie dagen kwam men tot de volgende resultaten.

Driebanden groot
1. Marco Ubbink
2. Fred Staphorsius
3. Ton van Heumen

Driebanden klein
1. Herman Bouman
2. Fred van Rookhuizen
3. Frans Wijnakker

Bandstoten
1. Jan Willem Tap

2. Rolf Koning
3. Sjef Pelzer

Kader 38-2
1. René Boersen
2. Peter Boers
3. Martin Wingelaar

Libre
1. Kees Heemskerk
2. Frans van Doorn
3. Jurgen Krottje

De vijf kampioenen. Foto: Henry Thijssen

Nationale finale A klasse driebanden groot

BCO De beste keus zegeviert bij 
biljartcafé Jorissen

Na het feest in Den Haag werd het in Oegstgeest nog eens over gedaan. 
Foto: Cor Trampe

Dit jaar werd voor het
eerst bij biljartcafé
Jorissen in Den Haag
de nationale team-
finale A klasse drie-
banden groot ge-
speeld. 
BCO De beste keus,
Rembrandt, Bousema
en titelverdediger
’t Pleintje waren de
hoofdrolspelers. Na
een matige start her-
stelde BCO De beste
keus zich en werden
er fraaie partijen
neergezet. Dit resul-
teerde uiteindelijk in
het Nederlands kam-
pioenschap voor de
formatie uit Oegst-
geest. Kees Moddemeijer, Robert Koster, Marcel Anker, Gerrit Balkenende, én

Jucel Davranmaz zijn op 28 juni gehul-
digd in hun thuislocatie van het Biljart-
centrum Oegstgeest. De organisatie in
Den Haag mag van een geslaagd eve-
nement spreken. Vooral bij de huldiging
kreeg menigeen een brok in de keel. Het
Nederlands volkslied werd a capella
gezongen onder leiding van zangeres
Roos.

Ferry van der Veen met zangeres Roos. Foto: Cor Trampe

Contact: West Nederland 
  Ad Smout
  Marlies van Venrooij
  Tel.: 0416-343819
  E-mail: duoprint@planet.nl
  Frans Pelders
  Tel.: 06-12815082
  E-mail: info@franspelders.nl

Contact: Oost Nederland
  Jan Rosmulder
  Tel.: 0493-320012
  06-24945434
  E-mail: j.rosmulder@chello.nl

Contact: België
  Bart van Reeth
  Tel.: 0032-(0)485286593
  E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

Ten Eiken 30 - 5528 BJ Hoogeloon
Tel.: 0497-843645
E-mail: twgrafisch@gmail.com

Postbus 387, 5140 AJ Waalwijk
Telefoon 0416-343819
E-mail: duoprint@planet.nl
facebook.com/De Biljart Ballen
www.debiljartballen.nl
Advertentietarieven op aanvraag.
Verschijnt tien maal in het seizoen.
Totale oplage: 30.000 exemplaren

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Vormgeving:

Het volgende
nummer 

verschijnt
28 september
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 21 september

Klasse 1 Vereniging Pnt Gem HS
1. Bart Kablau Stedendriehoek 4 0.67 6

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:info@franspelders.nl
mailto:j.rosmulder@chello.nl
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
mailto:twgrafisch@gmail.com
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Wilt u ook redactionele aandacht 
in De Biljart Ballen? 

Bel: 0416-343819

Weer vijf nieuwe arbiters 
in district Kempenland
Op 17 april is een
tweede cursus arbi-
ter 1 van start ge-
gaan bij 't Caves te
Wintelre. Onder lei-
ding van Henk van
Item, docent uit Til-
burg, zijn de deelne-
mers klaargestoomd
voor de belangrijke
dag. Het examen.
Op zondag 12 juni
om 10.30 uur was
iedereen aanwezig
en ze werden  wel-
kom geheten door
Maria Blom, afge-
vaardigde van
district Kempenland. Peter Boers uit
Hoogvliet was de examinator en stelde
ieder op zijn gemak.
Het schriftelijk examen werd door elke
deelnemer goed afgelegd, met weinig
fouten. Dus kon iedereen 's middags
aan de biljarttafel laten zien of men in
de praktijk ook zo goed was. Dat bleek,
want alle vijf deelnemers zijn geslaagd
en kregen niet alleen het diploma Arbi-
ter 1, maar ook de bijbehorende badge
en KNBB zakdoek. Het district heeft er
nu weer vijf arbiters bij en dat is een
goed bericht. Van hen gaan er drie
door voor Arbiter 2. Dank aan Henk

van Item (cursusleider) en Peter Boers
(examinator) voor het goede verloop
van deze cursus. De voorspelers libre
Rob Wouters, Jan Tegenbosch, Harrie
Klessens en driebandenspelers Piet
Blankers, Wil Janssen en Frans van Zit-
teren voor hun inzet. Golf- en Recreatie-
park 't Caves te Wintelre voor het be-
schikbaar stellen van het materiaal.
Vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd
met het behaalde examen en voor hen
die door gaan veel succes. In editie ju-
ni/juli 2016 werd in deze biljartkrant
ook al melding gedaan van vijf nieuwe
arbiters district Kempenland.

Vlnr: Toon van Boxem, Jozy van der Linden, 
Rob van Vroenhoven, Wilmy van Boxem en Hennie Pols

Open Kessels driebandentoernooi

Paul Valckx de beste Biej Ton en Marij
In café-zaal Biej Ton
en Marij werd het
geslaagde 24e
Open Kessels drie-
bandentoernooi met
zeventien deelne-
mers georganiseerd.
Titelverdediger Ron
Völke ging voortijdig
onderuit. In de halve
finale kon debutant
Ger Schloesser geen
vuist maken tegen
Dré Steeghs. Met
slechts drie caram-
boles tekort moest
Nico Noorbeek zijn
meerdere erkennen
in, ook al debutant,
Paul Valckx. Noorbeek wist aansluitend de derde plaats op zijn naam te bren-

gen. Ook realiseerde hij met 31 beurten
de kortste partij van het toernooi. In de
eindstrijd tussen Dré Steeghs en topper
Paul Valckx bleef het spannend tot het
laatst. Toen Steeghs nog twee treffers te
gaan had, scoorde Valckx in de 47e
beurt zijn beslissende 45e punt. De spe-
ler uit Arcen behaalde een algemeen
moyenne van 1.049 en zorgde met
acht tevens voor de hoogste serie. Run-
ner-up Dré Steeghs leed evenals de
kampioen maar één nederlaag.

Vlnr: Nico Noorbeek, Ger Schloesser, Paul Valckx en 
Dré Steeghs. Foto: Hood

Louis Burhenne succesvol bij 
Van Tienen in Tegelen

Louis Burhenne staat derde van links. Foto: John van Tienen
In café-biljartzaal Van Tienen in Tegelen eindigde Louis Burhenne als eerste bij het
jaarlijkse arbiterstoernooi van district Venlo. Het was weer een gezellig en zeer ge-
slaagd evenement.

Limburgse finale bandstoten teams

BC Heer zonder puntverlies bij 
Carpe Diem in Afferden
Drie districten stre-
den met ieder twee
teams om de titel in
de Limburgse eind-
strijd bandstoten
voor teams. De twee
ploegen uit hetzelfde
district speelden bij
Carpe Diem in Affer-
den niet tegen el-
kaar. BC Heer wist
alle vier duels met
winst af te sluiten. De
jeugdige Nick Mag-
née scoorde zelfs
honderd procent. Ro-
berto Blitz en Jan Eij-
kenboom behaalden
zes punten uit vier partijen. 
Team GS Pnt PP
1. BC Heer 4 8 20
2. De Ketsers 4 6 18

3. BC Tegelen 4 5 13
4. De Oase 3 4 3 12
5. Sibbe ’63 4 2 6
6. BC De Jordaan 2 4 0 3

Vlnr: Jan Eijkenboom, Nick Magnée en Roberto Blitz.
Foto: Jan Rosmulder

Ankerkader 57/2 eerste klasse

Nationale voorronde
in Rijkevoort
In café Groentjes aan Kapelstraat 3A te
Rijkevoort vindt van 23 tot en met 25
september een nationale voorwedstrijd
ankerkader 57/2 eerste klasse plaats.
De zes deelnemers spelen ieder vier du-
els en de partijlengte is tweehonderd
caramboles. Moyennegrenzen 12.50
tot 25.00. 
Aanvang op vrijdag om 19.00 uur en
zaterdag/zondag 11.00 uur. 
Naam Vereniging
1. Stefan Hoen Vriendenkring
2. Sjef Jansen De Treffers
3. Ronald van der Made BVM Apollo
4. Dennis Polman Hazelaar
5. Rogér Schinning 't Ottertje
6. Harold Slettenaar Woezik
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FACILITEITEN:
* Golfbaan
* Pitch & Putbaan
* 3 biljarts ( gewone tafels )
* 2 matchbiljarts
* Camping
* 2 groepsaccommodaties
* Voetbalveld
* Midgetgolf
* Jeu de boules

Veneind 5 <> 5513 NE Wintelre
Telefoon: 040-2051805

E-mail: info@hetcaves.nl
Website: www.hetcaves.nl

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

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

www.vaneschbiljarts.nl
Voor openingstijden: zie bovenstaande site

UNIEK IN HERPEN
Elke zondag dansen in zaal “THEKES”

m.m.v. 2 TOP-ORKESTEN
van 15.00 uur tot 01.00 uur

A. v. Herpenplein 9, 5373 AH Herpen
Tel. 0486-411547
www.thekes.nl

OERGEZELLIG OUDERWETS UIT!

IN

Zaal voorzien van airconditioning!

Café
HET OUDE BROUWHUIS
Hoofdstraat 53, 5757 AK LIESSEL

tel. 0493 - 341 707

Café
MARMA-BAR

Hoofdstraat 81, 5757 AK LIESSEL
tel. 0493 - 341 361

OOK VOOR BILJARTEN EN DARTEN KUNT U TERECHT BIJ...

STEENGOED EN OERGEZELLIG !

2 matchtafels 2.84 x 1.42
2 biljarts 2.30 x 1.15

Biljartcentrum 
de Molen

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

De openingstijden zijn op woensdag vanaf 19.00 uur, 
vrijdag vanaf 13.00 uur tot 24.00 uur, 

op zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur.

Met toernooien of wedstrijden of na telefonisch overleg
ook op andere tijden open. Tel. 0497-337939

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

Thuislokaal voor 140 biljarters
tel: 073-6137563

e-mail: biljartcentrumjbgb@telfort.nl

Online verkoop van gereedschappen
en artikelen binnens- en buitenshuis
Oude Molenweg 35-37 De Mortel T (0492) 361 721

info@vanmelis.nl  www.vanmelis.nl

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon: 077 - 3731272

www.bctegelen.wordpress.com  

“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

Café-Biljart

Midwolda

3 biljarts 2.30 x 1.15
2 biljarts 2.84 x 1.42

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

Email: info@cafebiljartsiemens.nl

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Clublokaal Karper 83 en De Koikarpers

Het gezelligste oud bruine
café van Deurne.

Kom bij ons langs voor een
gezellig praatje, even de krant

te lezen aan de stamtafel,
samen te kaarten, biljarten of darten.

In het weekend hebben we met
regelmaat live muziek.

Kom, beleef en proef de sfeer
van de Brabantse gezelligheid.

http://www.bcdemolen.nl
mailto:info@bcdemolen.nl
mailto:biljartcentrumjbgb@telfort.nl
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.thekes.nl
mailto:info@vanmelis.nl
http://www.vanmelis.nl
http://www.bctegelen.wordpress.com
mailto:info@cafebiljartsiemens.nl
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In café-zaal 't Anker in De Mortel

Hans Wenniger de beste in 
VanMelis.nl driebandentoernooi

Op de slotavond verschenen acht
kanshebbers aan de start in café-zaal
't Anker in De Mortel. Wie zou er gaan
lopen met de waardecheque van
€ 250,00 van Vanmelis.nl? 
In de eerste kwartfinale was er al me-
teen vuurwerk. Bart van de Wijgert
finishte als eerste maar zag Hans van
Eijk in de nastoot op gelijke hoogte ko-
men. In de barrage over vijf beurten
bleek Van Eijk het meest koelbloedig.
Op het andere Van Esch Biljart bleef
Gerard Berens de baas over Jan van
Extel. Berens had maar 28 pogingen
nodig voor zijn zestien caramboles. In
het tweede gedeelte van de laatste acht
zette kastelein Patrick Deens opponent
Thieu de Leest opzij. Hans Wenniger
klopte toen Hans van de Ligt met 15-11
(29). Berens en Van Eijk maakten er een
spannende halve eindstrijd van. Toen
Gerard Berens bij poging 28 zijn
zestiende en tevens laatste punt miste,

bracht Hans van Eijk zijn totaal op 21.
In de andere halve finale kon Patrick
Deerns geen vuist maken tegen Hans
Wenniger. Deerns verloor aansluitend
ook het duel om de derde plek van
Gerard Berens. In de finale tegen Hans
van Eijk (21 car) nam plaatselijk favoriet
Hans Wenniger (15 car) het initiatief
met 7-3. Na 38 beurten had Van Eijk de
marge tot 9-8 verkleind. De partij ging
over maximaal veertig beurten en in po-
ging 39 scoorde Wenniger een beslis-
sende serie van vier. 
Eindstand even later van Hans Wenni-
ger tegen Hans van Eijk: 13-10 (40).
Daarmee kreeg Wenniger de waarde-
bon uit handen van Johnny van Melis.
Monique Wenniger werd beloond voor
het de gehele week bijhouden van de
scores en het speelschema. Van de der-
tig deelnemers produceerde Bart van de
Wijgert met zeven treffers de hoogste
serie.

Vlnr  de nummers 1 t/m 4: Hans Wenniger, Hans van Eijk, Gerard Berens en
Patrick Deerns. Foto: Jan Rosmulder

Jaarlijks Pentathlon toernooi 

Frans van Zitteren na spannende 
finale winnaar bij 't Caves in Wintelre
In juni wordt ieder
jaar een Pentathlon
toernooi gehouden
bij Golf & Recreatie-
park 't Caves te Win-
telre. Acht poules
van 5 personen stre-
den voor de 16 be-
schikbare plaatsen in
de kruisfinales. In
sommige groepen
was het al snel be-
slist maar in andere
poules bleek het erg
spannend. Een ca-
rambole die op een
haar na gemist
werd, was het verschil tussen een plek
in de kruisfinale of niet. Tijdens de wed-
strijden voor de finaleplekken zag je de
spanning op de gezichten van de spe-
lers. Sommige handen trilden zelfs een
beetje bij het biljarten. Ze waren dan
ook aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk
bleven er acht spelers over voor de fi-
nale op 1 juli.
Huub van Rooij, Frans van Zitteren,
Wim van Loon, Gerrit van de Sande,
Henk Kwinten, Hans Wintermans, Stijn
Tegenbosch en Bahadir Ozturk.
De kortste partij in de finale was 12
beurten. De langste duurde dertig po-
gingen en die werd niet uitgespeeld.
Over het hele toernooi bleek het kortste

duel 8 á 9 beurten op naam van Frans
van Zitteren. De finale ging uiteindelijk
tussen Van Zitteren en Wim van Loon.
Beide heren stonden goed te biljarten.
In 12 beurten was de eindstrijd ge-
speeld. Frans van Zitteren won van
Wim van Loon en die hoefde er ook
nog maar twee.
De finalisten kregen een mooie prijs als
aandenken mee naar huis. De winnaar
ontving daarbij de bijbehorende wissel-
beker uit handen van de voorzitter van
de vereniging Hans Voorjans. 
Volgend jaar in juni wordt er wederom
gespeeld in het Pentathlon toernooi.
Wilt u er dan ook bij zijn? Dat kan.
Neem dan contact op met ’t Caves.

Vlnr: Toon van Boxem, Frans van Zitteren en Hans Voorjans.
Foto: Wilmy van Boxem, www.hetcaves.nl

Zeven nieuwe arbiters voor de districten
Nijmegen en ‘s- Hertogenbosch

Het district Nijmegen heeft er weer vier
nieuwe arbiters bij, terwijl ’s-Hertogen-
bosch er drie mag toevoegen aan hun
arsenaal. Na zes cursusdagen onder
leiding van Johan Beaard, meldden ze-
ven kandidaten zich voor het examen
Arbiter-1 in Sportfoyer De Hazelaar te
Rosmalen. Examinator Peter Boers leg-
de de procedure uit van het schriftelijk
theorie-examen. Nadat alle kandidaten
dit met succes hadden afgerond is ver-
volgd met het praktijkexamen. Tussen-
tijds werd onderbroken voor een geza-
menlijke lunch. In het libre waren Anton
Lopulalan en Carlo van der Doelen de
voorspelers, terwijl Henk Laudy en Theo
Hendriks het driebanden klein voor hun
rekening namen..

Examinator Peter Boers beoordeelde de
kandidaten op zeer deskundige wijze.
Na het praktijkexamen werd de eind-
beoordeling opgesteld met als resultaat
alle zeven geslaagd. De kersverse arbi-
ters-1 kregen uit handen van districts-
voorzitter Karel Swarts het certificaat Ar-
biter-1 en de daarbij behorende badge
en KNBB zakdoek uitgereikt.
Docent  Johan Beaard feliciteerde de
geslaagden, bedankte de voorspelers
voor hun bijdrage aan de cursus en het
examen. Tevens ging er een woord van
dank richting de uitbaters van Sportfoy-
er De Hazelaar Frank en Marco voor
het beschikbaar stellen van het materi-
aal en Peter Boers voor het afnemen
van het examen.

Vlnr: Raoul Hulzink, Frans Falize, Jan Heuyerjans, Jan van Weert, Frans Bosman,
Frans Thijssen en Hélène Rust.  Foto: Karel Swartz

Toernooi voor dames met weinig of geen biljartervaring

Mariska van der Wiel de beste
in ’t Hangijzer te Bladel

Op 11 juni speelden acht dames om de
eer maar toch vooral met veel plezier in
café-bar ’t Hangijzer te Bladel. Ze had-
den weinig of geen biljartervaring want
de deelneemsters zijn de partners van
leden van vereniging De Hangijzers.
Het was een mooi en gezellig toernooi
dat prima verliep. Er is dan ook veel ge-
lachen en er waren de nodige “var-
kens”. 
De finale ging tussen thuisspeelster Sjan-
nie Lamers en Mariska van der Wiel.
Na een mooie partij was de zege voor

Van der Wiel. Volgend jaar staat op de
tweede zaterdag van juni editie vier op
het programma. 

De eindstand
1. Mariska van der Wiel
2. Sjannie Lamers
3. Loes van Beers
4. Wilma van Uythoven
5. Anke Kaptheyns
6. Yvonne van den Heuvel 
7. Ada Wouters
8. Bets van Gompel

Foto: Jan Rosmulder

Libre 5e klasse district Den Bosch

Finale in biljartcentrum JBGB 
op 3 en 4 september
In biljartcentrum JBGB aan Maassingel
474 in ’s-Hertogenbosch wordt de eind-
strijd van het district in de vijfde klasse li-
bre georganiseerd. Het gemiddelde
gaat tot 1.25 en er is sprake van inter-
val. 
Aanvang op zaterdag 3 september om
11.00 uur en zondag in overleg. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Eric Stoetman Ons Kafee 1.21 49
2. Ad Smits BBG Haarsteeg 1.15 45
3. Joke van Alebeek De Hazelaar 1.04 42
4. Hennie van Schijndel Ons Moeders Vertier 0.83 34
5. Karel Laheij Luchtschippers 0.71 30
6. Marijke Schippers Luchtschippers 0.67 28
7. Henk van Gerven De Hazelaar 0.51 22

http://www.hetcaves.nl
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café - darts - biljart

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

Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

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

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

Eddies hotel restaurant
Hof 126 128 

5571 CA Bergeijk
Tel: 0497 575501
www.eddies hr.nl

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

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

‘T HANGIJZER

Café Biljart Feestzaal 
“Biej Ton en Marij”

Dorpstraat 36 - 5995 AZ Kessel
06 2034 5561

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

www.facebook.com/biejtonenmarijbiejtonenmarij

Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.nl 

Pastoriestraat 20 - 5756 AM Vlierden
Tel. 0493-312432 - www.vlierden.com

100-jarig café
Met gerenoveerde hotelkamers

Verblijf € 26,50 p.p.p.n.
Ontbijt € 7,00 en diner vanaf € 10,00

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

Eetcafé Restaurant
Camping De Goede Hoop

www.degoedehoop.nl
Vredenseweg 12

7152 DJ Eibergen-Holterhoek
Tel. 0544-461601

Biljartcentrum Overkamp
www.biljartcentrumoverkamp.nl

Programmaboekjes
Zowel A5 als A4 formaat 

in zwart/wit en full colour
Scherpe prijzen

Vraag vrijblijvend info: 0416343819
duoprint@planet.nl

mailto:biljart@roetienen.nl
http://www.tankertje.nl
http://www.eddies%ED%AF%80%ED%B0%81hr.nl
http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarijbiejtonenmarij
http://www.cafeturfke.nl
http://www.vlierden.com
http://www.degoedehoop.nl
http://www.biljartcentrumoverkamp.nl
mailto:duoprint@planet.nl
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KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie

®

Over Communicatie en Media 

Het biljartseizoen is weer van start ge-
gaan en graag wil ik iedere biljartlief-
hebber een mooi, sportief en spannend
seizoen toewensen. 
De laatste maanden bereiken ons be-
richten dat er biljarters zijn die deelne-
men aan de dag-competitie zich niet he-
lemaal happy voelen. Iemand zei on-
langs tegen mij “het lijkt wel of wij er
maar een beetje bijhangen”. Ik vind dat
wij dit soort kritiek, terecht of onterecht,
heel serieus moeten nemen. Ik kan u ver-
zekeren dat deze kritiek fors is aange-
komen bij het bestuur van de KVC. Een
discussie voeren of deze kritiek terecht
of onterecht is daarom niet relevant.
Wat u ervaart is belangrijk en dat telt.  
De dagcompetitiespelers behoren met
name tot onze doelgroep. De laatste tijd
is het verlies aan leden juist gecompen-
seerd door een toename van biljarters
in deze belangrijke doelgroep. Er zijn
zelfs districten die daardoor zelfs qua
ledenvolume zijn gegroeid. De ge-
middelde leeftijd stijgt in Nederland en
ook de vereenzaming van ouderen
neemt hand over hand toe. Daarom kan
het biljarten juist zo’n mooie aanvulling
zijn om dit fenomeen te bestrijden.
Waar wij mee bezig zijn is vooral de
dagcompetitie verder ontwikkelen en
wij streven in deze naar een vergelijk-
baar aanbod met de avondcompetitie. 
Dat de contributie fors zal stijgen is mij
ook ten gehore gekomen. De contributie
voor dagcompetitiespelers is lager dan
de contributie voor de avondcompetitie.
Wij zijn de laatste jaren zeer terughou-
dend geweest met het verhogen van
contributies, sterker nog: wij hebben
zelfs een keer de contributie verlaagd. 
Om in deze meer eenheid te creëren is
er een “werkgroep contributie” samen-
gesteld die bezig is om ons contributie-
stelsel te hervormen en aan te passen
aan de wensen van de klant. Het is ons
streven om de districten hier ook bij te
betrekken. Wij realiseren ons goed dat

nog meer uniformiteit meer dan ge-
wenst is. Het is zeker niet onze bedoe-
ling om contributies te verhogen maar
wel inzichtelijker te maken en deze te
richten naar afname van producten.
Dus tegen al die biljarters die deelne-
men aan de dag-competitie of aan de
persoonlijke kampioenschappen die
overdag gespeeld worden wil ik zeg-
gen “er wordt hard gewerkt om de dag-
spelers een groter aanbod te bieden”.
In principe willen wij geen verschillen in
dag- en avondaanbod. Indien u vragen
of suggesties heeft,  schroom dan niet
dit aan ons kenbaar te maken. 
Buiten de KNBB districten om zijn veel
ouderen-biljartverenigingen of -bonden.
Al eerder hebben wij als KNBB aange-
geven dat wij graag bindend willen zijn
in biljartend Nederland. Bindend wil in
mijn beleving zeggen: samenwerken
om zo de biljarters aan de tafel nog
mooiere en uitdagendere competities en
kampioenschappen aan te bieden. In-
dien u bestuurder of lid bent van een
vereniging of bond buiten de KNBB en
u wilt informatie over onze plannen,
dan verstrekken wij u die gaarne. 
In het kader van bindend zijn voor bil-
jartend Nederland hebben wij een bil-
jartapp ontwikkeld. Deze mooie ontwik-
keling bevindt zich in de eindfase.  Ons
streven is om  deze app gratis en in fa-
ses aan te bieden. De verwachting is
dat eind augustus de eerste versie be-
schikbaar is. U kunt die gratis downloa-
den op uw smartphone, tablet, IPad of
laptop. De mogelijkheden van deze
app zijn enorm. Met eenvoudige han-
delingen kunt u alle uitslagen raadple-
gen en uw eigen prestaties bekijken.
Maar ook kunt u in latere fases biljartlo-
caties vinden, competities of kampioen-
schappen aanmaken, biljartinstructie en
filmpjes volgen.  Voor iedere biljarter in
Nederland (zowel binnen als buiten de
KNBB) zal dit een mooie aanvulling zijn
op zijn of haar mooie hobby of passie. 

Column Rolf Slotboom

Positiviteit
Toen ik de kans kreeg om bij de KNBB
de communicatie te verzorgen, wist ik
direct waar de grote winst was te halen.
Namelijk, bij wat communicatiemensen
omschrijven als tone of voice. Zorgen
voor positieve berichtgeving, dus!
Biljarters lijken soms een voorliefde te
hebben voor het uitsluitend benoemen
van wat slecht is, zonder ook de goede
kant te belichten. Regels zouden te
streng zijn of juist niet streng genoeg,
wedstrijden te lang of juist te kort, de
Bond zou zich te veel bemoeien of juist
te weinig, moyennes zouden te hoog
zijn of juist te laag, noem maar op. Er
wordt wat afgeklaagd! En hoewel dit
klagen vaak voortkomt uit oprechte lief-
de voor de sport, draagt het natuurlijk
niet bij aan een fris of positief imago. 
En het helpt al helemaal niet om nieuwe
spelers te interesseren voor onze sport!
Immers, waarom zou een jonge jongen
graag willen gaan biljarten als hij
steeds te horen krijgt wat hij allemaal
verkeerd doet, of dat “het zo nooit iets
gaat worden”. Terwijl die jonge jongen
misschien wel aan tafel staat vooral
voor zijn plezier, zonder enige wens
om een nieuwe Jaspers of Ceulemans te
worden.

We kennen allemaal talloze verhalen
van beginnende spelers die voor het
eerst naar een club gaan, en op dag
één worden bedolven onder allerlei on-
getwijfeld goedbedoelde adviezen van
ervaren spelers dat zijn afstoot nergens
op lijkt, of dat die bal toch écht heel an-
ders dient te worden gespeeld. Ook ik-
zelf was bijna afgehaakt door deze
‘goedbedoelde’ adviezen van spelers.
Die, terwijl ik mij concentreerde op een
afstoot, soms zelfs van drie tafels ver mij
meenden te moeten corrigeren dat ik
‘echt helemaal verkeerd stond’. En hoe-
zeer ze ook gelijk hadden in hun con-
stateringen, dit is niet de beste manier
om potentieel geïnteresseerde biljarters
een fijn gevoel te geven. Als beginner
tussen al die ervaren spelers is het alle-
maal al spannend genoeg!

Hoe het wel moet? Op één van mijn bil-
jartclubs, Hazefelder in Purmerend,
speelt een geweldige speler, Frank van
Oostveen, met een niveau waar ik nooit
van mijn leven ook maar enigszins in de
buurt zal komen. En toch, als hij op on-
ze clubavond een wedstrijdje speelt te-

gen mij of een andere minder getalen-
teerde speler, strooit hij volop met wel-
gemeende complimenten over die paar
ballen die, al dan niet toevallig, wél
eens raak zijn. Dat geeft deze recrea-
tieve spelers een zodanig goed gevoel,
dat het een garantie is voor een fijne bil-
jartavond, en een geweldige stimulans
om te blijven terugkomen.

Bij de KNBB proberen we dit ook! Hoe-
wel wij ook minder fijn nieuws altijd zul-
len brengen, ligt de nadruk op laten
zien wat onze sport zo mooi maakt.
Onze Facebook pagina is daar een
mooi voorbeeld van. Afgelopen week
hadden we drie leuke filmpjes van
prachtige stoten in kader, libre en drie-
banden. Deze filmpjes zijn elk meer
dan 20 keer gedeeld, honderden keren
geliked, en elk ruim 5000 keer beke-
ken. Ook dus door heel veel mensen die
niet tot de kleine kring van (top)spelers
behoren, en die nu mogelijk net iets po-
sitiever kijken naar het biljartspel dan
daarvoor.
Het is deze positiviteit die we met zijn
allen moeten vasthouden! Zodat ieder-
een in onze omgeving ziet wat een ge-
weldige sport biljarten eigenlijk is.

Hebt 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.

Simonis Biljartlakens en KNBB verlengen samenwerking 

VERVIERS - Iwan Simonis S.A. (Si-
monis Biljartlakens) en de Konink-
lijke Nederlandse Biljartbond
(KNBB) zijn een nieuwe overeen-
komst voor de komende drie jaar
aangegaan. Deze sponsorovereen-
komst volgt de huidige overeen-

komst op die in juli afliep. Simonis
Biljartlakens is daarmee de langst-
lopende sponsorrelatie van de
KNBB. 
De KNBB is bijzonder trots op de ver-
nieuwde samenwerking waarmee Si-
monis, wereldwijd marktleider in de bil-
jartsector de Nederlandse biljartsport
zowel financieel als materieel onder-
steunt. Simonis wordt exclusief biljartla-
ken leverancier van de belangrijkste to-
pevenementen. Omdat er vanuit de lo-
kaliteiten meer vraag om flexibiliteit
kwam zijn de competities en de NK’s
op lagere niveaus buiten deze exclusi-
viteit gehouden. Met Simonis Biljartla-
kens kiest de KNBB er voor om op de
belangrijkste evenementen in te zetten
op de hoogste kwaliteit biljartlakens en
heeft er het volste vertrouwen in dat ook
op lagere niveaus de keuze voor kwa-
liteit de doorslag zal geven. 

Simonis Biljartlakens wordt de ex-
clusieve leverancier voor: 

Masters, NK Jeugd, Bekerfinale, NK
Hoofd- en Excellent klasse Driebanden 
NK Pool heren/dames 8-ball, 9-ball,
10-ball, 14.1 
Grand Dutch, Ereklasse en Eerste klasse
Carambole 
Masters Artistiek 
Strachan lakens voor het NK Snooker 

Daarbij wordt Simonis Biljartlakens 
naamgever voor al de Ere en Eerste
klasse Carambole 
“Voor de sport, spelers en uitstraling
van de belangrijkste evenementen is de
kwaliteit in details van het grootste be-
lang. Kwalitatief het beste materiaal
zorgt dat spelers de beste prestaties
waar kunnen maken. En dat is wat met
deze samenwerking met de marktleider

in biljartlakens behaald wordt. De
KNBB staat voor kwaliteit maar luistert
ook naar haar achterban en is daarom
zeer verheugd dat Simonis bereid is om
haar exclusiviteit aan de topevenemen-
ten te koppelen. Hiermee zijn we verze-
kerd van de hoogste kwaliteit op het
hoogste niveau en verwachten wij dat
de markt ook voor de hoogste kwaliteit
zal blijven kiezen”. 
Willem La Riviere, directeur KNBB 

"Wij zijn verheugd, dat de jarenlange
samenwerking tussen de KNBB en Si-
monis voor de komende 3 sportseizoe-
nen wordt voortgezet. Door deze ver-
nieuwde samenwerking kan Simonis er-
voor zorgdragen, dat de biljarters in
Nederland worden voorzien van de
best mogelijke biljartlakens, die be-
schikbaar zijn." 
Bernard Bollette, Commercial Direction
Iwan Simonis S.A.

Willem La Riviere (L) en Bernard 
Bollette (R) bekrachtigen de overeen-
komst

mailto:rslotboom@knbb.nl
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Bandstoten dagbiljarten klasse 1-3

Drie nationaal kampioenen 
bij JBGB in ’s-Hertogenbosch

In biljartcentrum JBGB te Den Bosch
werd in drie klassen gestreden om de
Nederlandse titel bandstoten klein dag-
biljarten. In een gezellige en sportieve
sfeer, waarbij door Diny en Joke goed
voor de inwendige mens werd ge-
zorgd, is het toernooi tot en met de prijs-
uitreiking zonder enige wanklank ver-
lopen. Ook waren er veel toeschou-
wers.

Klasse 1 Vereniging Pnt Gem HS
1. Jan Stapelbroek RBC Doetinchem 6 2.43 13

2. Jan Aarninkhoff De Boerhoorn 4 2.29 13
3. Gerard van de Voort CRB Bollenstreek 2 2.66 28
4. René Ketels Paperclip 0 1.92 8
Klasse 2
1. Chris van de Laar RV Stedendriehoek 4 1.67 12
2. Henk Schreurs De Snelpost 4 1.26 8
3. Hennie Scheerder RBC Doetinchem 2 1.39 5
4. Jan ’t Hart OBV Randstad 2 1.95 10
Klasse 3
1. Gerrit Schouten De Petersborg 4 0.90 5
2. Harry van Veen De Sport 4 0.98 5
3. Leo Bruyninckx OBV 2 0.77 7
4. Kees van Bruggen HBC 2 0.60 4

Vlnr: Jan Stapelbroek, Chris van de Laar en Gerrit Schouten. 
Foto: Karel Swarts. Fotobewerking: Raymond Schothuis

Emma Solutions Open in Rosmalen

Peter Ceulemans verslaat 
Jerry Hermans in finale

Met een prijzenpot van 10.000 euro
werd bij De Hazelaar in Rosmalen voor
de tweede keer de Emma Solutions
Open gespeeld. Aan het toernooi, dat
vorig jaar op initiatief van Dick Jaspers is
gestart, namen 128 spelers deel. Op
één dag werd er op de acht biljarts in
de knock-out fase gespeeld naar 15 ca-
ramboles. Voor de finale, waarin Peter
Ceulemans en Jerry Hermans met elkaar
de strijd aanbonden, stonden er 25 tref-
fers op het programma. Ceulemans ver-
sloeg in de halve finale Dick Jaspers, ter-

wijl Jerry Hermans zich in de halve eind-
strijd van Kay de Zwart wist te ontdoen.
Hermans speelde de beste partij van het
toernooi tegen Jean van Erp, die hij in
twee beurten wist te verslaan. De hoog-
ste serie van elf kwam op naam van Van
Erp. In de finale nam Hermans met 16-
23 een duidelijke voorsprong op zijn
Belgische opponent. Ceulemans wist
echter met een slotserie van negen ge-
nadeloos toe te slaan en ging met 2.000
euro naar huis. Jerry Hermans streek al-
tijd nog 1.200 euro op.

Vlnr: Peter Ceulemans, Jerry Hermans, Dick Jaspers en Kay de Zwart. 
Foto: Paul Brekelmans

Volgend jaar vervolg in meer provincies

Peter van Erp en Anjo Krijnen winnaars 
Open Brabantse Kampioenschappen

Foto KNBB/Rolf Slotboom

De organisatoren van de Open Brabantse Kampioenschappen mogen van
een succesvol evenement spreken. De bedoeling van het laagdrempelige
toernooi was om naast de KNBB leden ook niet georganiseerde biljarters
en spelers van collega bonden te laten deelnemen. Vanwege de grote po-
pulariteit van de biljartsport in Noord-Brabant is er voor gekozen om in
deze provincie een pilot te houden. Zowel van locatiehouders als van de
spelers kwamen veel positieve reacties, die zeker om een vervolg, dan wel
uitbreiding vragen. 

Finaledag
Van de 44 ingeschreven teams hadden
er zich acht geplaatst voor de finaledag
bij ’t Hartje van Oosterhout in Ooster-
hout. 
Onder de toepasselijke naam “De Ver-
rassing” zijn Peter van Erp, en Anjo Krij-

nen de eerste winnaars geworden van
deze OPK  Zij namen hierdoor ook 250
euro mee naar huis. De Tilburgse for-
matie “Eensgezindsheid” met Davy van
Helmond en Ian Hoeve werd tweede,
terwijl “De Luchtschippers” de derde
plaats claimde.

Simonis Biljartlaken Landsfinale 
Nieuwegein weer groot biljartfeest

Evenals in de twintig eerdere edities heeft de Simonis Biljartlaken Lands-
finale in Nieuwegein weer de nodige landskampioenen opgeleverd.
Voor alle teams, die zich hadden geplaatst voor deze nationale eindstrijd,
was het een waardige afsluiting van het afgelopen seizoen. 

Deze keer zonder driebanden groot,
maar wel met de finaleronde van de ka-
derbeker. In een aparte ruimte werden
demonstraties artistiek en 5-pins gege-
ven. Velen konden voor het eerst kennis
maken met de spelsoort 5-pins, wat
vooral in België veelvuldig wordt ge-
speeld. Speciaal voor deze spelsoort
presenteerde Biljartcomputer het hier-
voor uitgebreide scorebord.

Eindstanden
Klasse B1 driebanden klein
1. Bartelshoek Twente
2. N.H.D West-Friesland
3. Door Vriendschap Sterk Veluwezoom
Klasse B2 driebanden klein
1. BV Dvs/de Zwaan 's-Hertogenbosch
2. BC Victoria Amsterdam
3. De Friesche Club Friesland
Klasse C1
1. BC Maarland Maastricht eo
2. Sombroek Langedijk N/W Nederland
3. Ons Tehuis Betuwe-Veenendaal

Klasse C2 libre
1. Moerkapelle Midden Holland
2. D.O.S. Harderwijk Eem- en Flevoland
3. BV Concordia Midden-Brabant
Klasse C3 libre
1. De Stelle West Brabant
2. De Beurs Vlietlanden
3. De Korenbeurs Het Sticht
Klasse C4 libre
1. BV Bar Bloemstede Het Sticht
2. BV Mos Berkel en Slinge
3. ABC  ’t Töpke Venlo eo
Dagcompetitie libre
1.  Gooi en Vechtstreek Het Sticht
2. RBC Doetinchem eo Doetinchem eo
3. Recr. Bilj. Bollenstreek Duinstreek
Damesbeker
1. De Plas Veen- en Rijnstreek
2. Venlo eo Venlo eo
3. B.v. Renkum Veluwezoom
Kader beker
1. Deventer 83
2. BBG Kaderteam
3. Kaderteam Almere 83
4. Carambole Kofferweb

Foto: Ad Smout

http://www.debiljartballen.nl
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Beste biljartliefhebbers,

Graag willen wij Verhoeven Marc en Ilse, alle klanten danken voor de 33 jaar lange fijne samenwerking en het vertrouwen
dat jullie in ons hebben. Jullie steun, luisterend oor en troostende woorden in de voorbije moeilijke maanden maakten ons
sterker en geven ons de moed om door te gaan!  
Daarom willen wij  aan alle biljartliefhebbers en biljartcafe’s laten weten dat ik samen met mijn vrouw, Ilse, 
met evenveel motivatie en gedrevenheid verder zullen werken onder de naam “Biljardin”! Bij “Biljardin” kan je terecht bij
“Marc Verhoeven BiljartService” voor het vervangen van biljartlakens Simonis en Royal Pro en onderhoud van alle merken
biljarts, plaatsing en verhuis van biljarts dit nog steeds met hetzelfde team Marc en Thomas, alle toebehoren kan je steeds
bij ons verkrijgen op bestelling. Superstrakke lakens, kwaliteit en service zijn onze prioriteit. 
Steeds ook bereikbaar op het telnr. +32(0) 475 90 90 66.
Terwijl je bij “Ilse tuincreaties” terecht kan voor tuinhuizen, poolhouses, carports, poorten, tuinafsluitingen, en dit alles op
maat van jouw wensen!
We helpen u vanaf heden graag verder in Poederlee, Herentalsesteenweg 56 en je kan ons steeds bereiken op 0475/90.90.66.

Nieuwe openingsuren vanaf september bij Ilse tuincreaties te Poederlee:
Woensdag t.e.m. vrijdag: 13.30u-17.30u. Zaterdag : 10.00u-16.00u. Of op afspraak
Eerste zondag van de maand maart t.e.m. augustus : 10.00u-13.00u
Biljartartikelen op bestelling.

Met vriendelijke groeten,
Marc en Ilse Verhoeven – Van Nyen

Marc Verhoeven
(L) reeds 33 jaar
actief in de 
biljartwereld
vormt samen met
zijn vertrouwde
medewerker 
Thomas Hermans
al enkele jaren
een team. 
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Eureka Billard Sinds 1897
Gespecialiseerd in alle topmerken
biljartlakens, waaronder:

 Simonis
 Bu alo Royal Plus
 Granito
 Premium Comfort

Wij monteren biljartlakens met
meer dan 100 jaar vakmanschap
en met volledige garan e

Hoogstraat 123   5258 BC Berlicum   073 5031264

www.eureka billard.nl

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

• Compact geweven en laat geen stof door
• Vocht zakt er niet doorheen
• Gemakkelijk te reinigen
• Zelf ontwikkeld na jarenlang research
• Alcohol en non alcoholische dranken zijn gemakkelijk te verwijderen
• Lange levensduur, 100% synthetisch dus minder verwarming nodig
• Sterker en dikker, je kijkt er niet doorheen
• Houdt effect tot en met de laatste band
• Zeer geschikt voor voor alle spelsoorten
• Ideaal voor klein en/of bruincafé
• Verkrijgbaar in blauwgroen, vanaf 20 augustus ook in de kleur kobaltblauw

Nu ook verkrijgbaar bij uw vakhandel in de buurt

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

Illinckstraat 6 | 6961 DM Eerbeek | Tel  :  0313 - 656 122 | Fax :  0313 - 659 915
Gsm:  06-53355131 | Email: info@a1biljarts.nl | www.a1biljarts.nlBILJARTS

Dutch Premium comfort
Het nieuwe biljartlaken

Advertorial

Team Buffalo.nl in zijn geheel 
voorzien van Buffalo keuen
Met ingang van het seizoen 2016-2017
biljarten ALLE spelers van team Buffalo.nl
met Buffalo carambole keuen. Veel reeds
op voorraad, een enkele keu zeer
binnenkort (Iceman via Eureka Billard)
voorradig.
Vraag bij uw lokale Buffalo dealer naar
de mogelijkheden

Jean van Erp
Nieuwe Buffalo ‘Iceman’ keu, verkrijg-
baar via Eureka Billard. Tevens is er een
2e model binnenkort verkrijgbaar op de
markt. Mooie ingelegde keu, strak des-
sign en prima speeleigenschappen voor
alle type spelers.

Jeffrey Jorissen
Eigen ontwerp Buffalo keu, met technisch
top eind (gelamineerd). Inleg keu.
Helemaal naar eigen smaak samenge-
steld, en als spelerskeu reeds in bezit en
wordt dus ook sinds dit seizoen mee ge-
speeld.

Herman van Daalen
The Herminator, met logo’s van zijn eigen
schildersbedrijf. Verder aangepast naar
persoonlijke wensen, zo is de keu langer
dan normaal. 
Inleg keu. Kamui tips maken hem hele-
maal af. 
Foto’s: Jan Rosmulder.Herman van Daalen

Jean van Erp

Jeffrey Jorissen

http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%82billard.nl
mailto:info@a1biljarts.nl
http://www.a1biljarts.nl


De Biljart Ballen, 20e jaargang, september 2016 pagina 13

Thuiswedstrijden in Maarssenbroek

Eureka Billard met team in 
Buffalo League

In de Buffalo League (eredivisie drie-
banden) is plotseling een nieuwe naam
opgedoken. Het team, dat eerder had
ingeschreven onder de naam De Wind-
hoek en ook de thuiswedstrijden in de
gelijknamige locatie in Utrecht zou
gaan spelen, gaat nu verder onder de
naam Eureka Billard. Als thuisbasis is
gekozen voor wijkcentrum ’t Schuurtje
in Maarssenbroek. De formatie, die be-
staat uit Dave Christiani, Raimond Burg-
man, John Tijssens en Hans van der
Wurf, heeft als reservespelers Martin
Horn, Henk Habraken, Arie Demming
en Paul Bruijstens in de gelederen. Vol-
gens teamcaptain John Tijssens zal Mar-

tin Horn zeker vier tot vijf wedstrijden in
actie komen en Henk Habraken mini-
maal twee keer. Tijssens: “Het vertrek uit
Utrecht kwam eigenlijk geheel onver-
wachts, maar we hadden snel een nieu-
we thuisbasis gevonden. Volgens insi-
ders maken we een goede kans om de
play-offs te halen. Ik ben echter niet blij
met de beslissing om geen beperking
meer op te leggen voor opstellen van
buitenlandse spelers. Dit kan volgens
mij het verloop van de competitie sterk
beïnvloeden. Ook had ik liever gezien
dat het aantal te behalen caramboles
op bord één en twee op 50 gebleven
was.”

Eureka Billard met voor vlnr.: Raymon Burgman en John Tijssens. Achter vlnr.:
Paul Bruijstens, Dave Christiani en Hans van der Wurf. Foto: Ton Smilde

Eredivisie topteams

Competitie start op 3 september

Op zaterdag 3 september begint de
eredivisie voor topteams. Acht drietallen
strijden om de opvolging van het in-
middels opgeheven A1 Biljarts/De Vee-
markt, dat op het laatste moment de titel
greep. Frédéric Caudron, de beste all-
rounder van de wereld, maakte de over-
stap naar Etikon. Deze veelvuldig kam-
pioen toont hiermee de ambities. In
sportfoyer De Hazelaar te Rosmalen
ontvangt men om 11.00 uur Wenne-
kes.nl. 
De bezoekers met teamleider Lyon Me-
gens werden kampioen in de eerste di-
visie en spelen in Het Wapen van Alb-
lasserdam de thuiswedstrijden. Marek
Faus is de nieuwe aanwinst. Gemeen-
schapshuis Iedershuus in het Limburgse
Afferden zag Benelux Biljarts/ Snellen
Horeca Service de overstap maken van-
af Carpe Diem. Met Raymund Swertz

en Michel van Silfhout werden twee spe-
lers van kampioensploeg A1 Biljarts/De
Veemarkt toegevoegd. Er staat direct
een derby op het programma want
't Ottertje uit Ottersum komt op bezoek.
Sam van Etten kwam daar als verster-
king. Over nieuweling 123 Biljarts/
BCO staat elders in deze biljartkrant
een artikel. In biljartcentrum Oegstgeest
is men gastheer voor BIOS/Blitz Optiek.
Nieuw bij de gasten is Dave Christiani.
Deventer is de stad waar The City thuis
speelt tegen Egbersbeek.nl/Biljartcen-
trum Arnhem. Wiel van Gemert verde-
digt nu de kleuren van The City. Bij de
bezoekers maakt de Belg Sonck geen
deel meer uit van het team. Zaterdag
10 september staat de volgende ronde
op het programma. De uitploegen van
de openingsronde biljarten dan in ei-
gen huis.

Sam van Etten. Foto: Henry Thijssen
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Beste Biljartliefhebbers,

Normaal gesproken is de periode tus-
sen twee competities in, behoudens het
in elkaar zetten van het wedstrijd-
rooster, een rustige periode. De afge-
lopen maanden is er toch het een en an-
der gebeurd, waardoor het voor ons be-
langrijk is dat we u even bijpraten. Van-
daar aan het begin van een nieuw sei-
zoen dus deze uitgebreide nieuwsbrief.

Competitie
Als U dit leest begint over een paar da-
gen de nieuwe competitie alweer. Hier-
voor wil ik de medewerkers van het
bondsbureau, Biljartpoint en mijn be-
stuursleden heel hartelijk danken. Er is
weer veel gebeurd en gepuzzeld om
een competite aan te bieden, waar we
zoveel mogelijk de belangen van onze
leden mee kunnen dienen. Dat dit niet
voor iedereen kan gelden betreuren wij,
maar we kunnen nu eenmaal niet ieder-
een tevreden stellen. Elk jaar weer, ko-
men er na het bekend worden van de
indelingen tientallen verzoeken binnen
van teams en individuen, of we hier of
daar rekening mee willen houden. Ver-
zoeken met betrekking tot een huwelijk
of een lokaal dat pas op een bepaald
tijdstip open gaat en zo zijn er nog di-
verse redenen meer. We hebben echter
met elkaar nieuwe regels afgesproken
en daar zijn wij als bestuur erg blij mee.
Vooral de regel dat men in de Eredivisie
voor het begin van de competitie blok-
kadedagen kan opgeven is een heel be-
langrijke regel, maar waar gewoon niet
altijd aan gedacht wordt. Door blokka-
dedagen op te geven kan men zelf al
veel problemen oplossen, zonder dat
wij er als bestuur over moeten beslissen.
Zoals elk jaar hebben een drietal teams
zich na de inschrijving toch weer terug-
getrokken, omdat we niet aan hun wen-
sen konden voldoen. Dat is jammer,
maar niet te voorkomen voor ons als be-
stuur. Het belangrijkste is dat verenigin-
gen of teamleiders/spelers, zich van te
voren gaan verdiepen in de regels en
mogelijkheden, waardoor wij niet voor
rechter hoeven te spelen. Ondanks alles

zijn we toch trots dat we weer een com-
petitie hebben kunnen samen stellen. Ik
beveel U dan ook graag de seizoens-
special van Hans Coolegem aan. Deze
hebben we vorig jaar node gemist,
maar is nu weer verkrijgbaar, Het be-
stuur wenst U dan ook alvast heel veel
plezier en mooie wedstrijden toe.

Bekercompetitie
Tijdens het afgelopen seizoen is in ons
overleg met spelers, teamleiders, lo-
kaalhouders en partners, veel gespro-
ken over de opzet van de bekercompe-
titie. Velen waren van mening dat het
niet meer was zoals we het jaren gele-
den hadden bedacht. Het animo bij
teams en topspelers nam namelijk erg
af. Na lang wikken en wegen hebben
wij besloten om toch door te gaan met
de bekercompetitie, omdat wij als be-
stuur vinden dat het een grote promotio-
nele waarde heeft in het hele land. De
lokaalhouders en teams uit lagere divi-
sies vinden het geweldig om topspelers
te mogen ontvangen en tegen deze top-
spelers te mogen spelen. Dat niet alle
topspelers er zo over denken is jammer,
maar promotie voor de sport is een
“must”. De evaluatie van de bekerfinale
2016 in Rijsbergen met de Stichting
Topbiljart Zundert, heeft ons ook tot na-
denken verplicht. Beide partijen zagen
in dat er nog veel te verbeteren valt om
het evenement een uitstraling en “boost”
te geven. Ruim anderhalve week na de-
ze evaluatie meldde de Stichting BEN
zich bij het bestuur, met de mededeling
dat ook zij interesse hadden om de be-
kerfinale te organiseren. Er volgde een
gesprek en de Stichting BEN kwam met
een compleet, op schrift gesteld plan.
Dit plan hebben wij omarmd omdat het
voldeed aan onze verwachtingen. Wij
begrijpen heel goed dat het toewijzen
van de organisatie van de KNBB beker-
finale voor het komende seizoen aan
een andere organisatie dan de Stichting
Topbiljart Zundert, een teleurstelling is
geweest voor de Stichting STZ. Vanaf
deze plaats wil ik de organisatie in Zun-
dert nogmaal danken voor de jarenlan-
ge inzet. Ik wil vooral nog benadrukken
dat de Stichting BEN nog niet in beeld
was tijdens de evaluatie met Zundert zo-
als de Stichting STZ suggereerde in eer-
der geplaatste media berichten. Deze
beslissing, die vooraf aan de Sichting
STZ is meedegedeeld, was voor ieder-
een moeilijk, maar beslissingen kunnen
en mogen alleen maar genomen wor-
den in het belang van de biljartsport en
niet op basis van persoonlijke belangen
of relaties. Wij gaan ervan uit dat we
met de Stichting BEN een goede part-
ner hebben gevonden, om de komende
drie jaren de bekerfinale, weer in “de
lift” te krijgen.

Oud bestuurslid Eric van Thiel
Het valt mij erg zwaar om dit onder-
werp onder Uw aandacht te brengen.
Het is ook niet onze gewoonte om dit te
doen, maar de berichten op Facebook
kwamen voor ons zeer onverwacht en
we hebben dit absoluut niet zien aan-
komen. Wij hadden zeer goede afspra-
ken met elkaar gemaakt. De heer Van

Thiel was door ons bestuurlijk op non-
actief gezet tot begin september. Dit
had maar één reden, en dat was dat de
heer Van Thiel de tijd en de rust te ge-
ven om aan zijn herstel te werken. Na
zijn (te vroege) terugkeer van zijn ziek-
te, bleek al snel dat hij niet meer de ou-
de was. Ik ga U niet verder vermoeien
met allerlei details, want dit is privacy
gevoelig en hier zeker niet op zijn
plaats. Zeker is het wel dat zijn reacties
ons zeer diep getroffen en geraakt heb-
ben. De berichten op Facebook gingen
zover dat we hebben overwogen, in
overleg met onze jurist, om aangifte te
doen bij de politie wegens laster en
smaad. Wij hebben hier als bestuur van
afgezien, omdat dit niet alleen maar
verliezers zou opleveren. Wel wil ik
hierbij, namens ons hele bestuur, af-
stand nemen van deze aantijgingen die
nergens op slaan. Ondanks dat er voor
de heer Van Thiel geen weg terug meer
is, heeft hij tot drie keer toe een gesprek
afgewezen, wil het bestuur hem toch
danken voor de vele jaren dat hij zich
heeft ingezet voor ons arbiterskorps.
Wij wensen de heer Van Thiel een goe-
de en gezonde toekomst toe, maar
vooral een voorspoedig herstel.

Positief nieuws
Na de vorige onderwerpen vraagt U
zich waarschijnlijk af of er ook nog wat
positiefs is gebeurd, in de laatste maan-
den? Nou dat is zeker het geval en het
heeft, ondanks de vervelende kanten,
zelfs de overhand. Op de eerste plaats
hebben we voor het eerst in de historie,
als sectie Driebanden, een overeen-
komst kunnen sluiten met Simonis en
Aramith. Omdat we geen juridische
eenheid vormen en dus niet zelfstandig
zijn, heeft onze directeur de heer W. La
Riviere deze namens onze sectie gete-
kend. Ook heeft onze directeur namens
onze sectie de onderhandelingen ge-
daan waarvoor onze dank. We zijn blij
met dit sponsorship, want het geeft ons
de komende jaren weer de nodige fi-
nanciële en materiële ondersteuning.

Het verheugd ons ook dat we in Buffalo
een partner hebben gevonden die ons
ambitieuze jeugdplan financieel gaat
ondersteunen. Dit plan, dat onderdeel
uitmaakt van ons meerjarenbeleidsplan
2017+. is een plan wat de ambities
aangeeft voor jeugd in de komende ja-
ren. Een dergelijk plan kost veel geld en
inzet. Partners hiervoor zijn een must,
gewoonweg omdat we dit uit de contri-
buties nu eenmaal niet kunnen opbren-
gen. Als tegenprestatie hebben we hen
de naamgeving gegund van onze ere-
divisie in de driebandencompetitie, ge-
naamd de Buffalo League. Een
prachtige naam voor een mooie com-
petitie lijkt mij.

De eerste stap die we in september
gaan maken is een bijeenkomst met de
bondstrainer en eventuele assistent trai-
ners om dit plan verdere invulling te ge-
ven. In de komende edities zal ik u hier-
over berichten en ons plan publiceren.
Vooralsnog hebben we hier een flinke
stap gezet, waardoor we sinds jaren

weer in staat worden gesteld om jeugd
te ontdekken, te trainen en uit te zenden
naar internationale kampioenschappen.
Hierbij gaat zeker ook onze dank uit
naar het bestuur van KVC en haar com-
missies, die met ons deze samenwer-
king op touw hebben gezet.

Wat nog rest
Vermeldenswaardig is zeker nog iets te
zeggen over onze eerste divisie kampi-
oenschappen gespeeld op 11 en 12 ju-
ni in de Veemarkt in Doetinchem. Het
was een groot succes mogen we wel
stellen. Zowel de teams, organisatie en
lokaalhoudsters waren erg tevreden
over het verloop. We gaan dan ook ze-
ker door en zijn op zoek naar partners
die ons daarbij financieel kunnen/wil-
len ondersteunen. Vanaf deze plaats al-
le kampioenen, nogmaals gefeliciteerd
en B.V. de Veemarkt, hartelijk dank voor
uw gastvrijheid.
De eerste afwijzing door NOC/NSF,
van onze subsidieaanvraag (extra cen-
tjes voor topsport) heeft ons er niet van
weerhouden om hier verder mee aan
de slag te gaan. Wederom gaan we de
uitdaging aan met NOC/NSF, waarbij
we geweldig ondersteund worden door
onze directeur, om toch voor meer sub-
sidie in aanmerking te komen. Ons zeer
ambitieuze jeugdplan moet als basis
dienen voor een nieuwe aanvraag. Dit
is, zoals wij hebben vernomen, naast
de zware eis dat er 55 landen moeten
deelnemen aan WK’s een vereiste voor
het NOC/NSF. Uiteraard houden we U
hiervan op de hoogte.

Verder heeft de sectie Driebanden ook
een eerste stap gezet, t.a.v. certificering
van de materialen die in onze competi-
tie gebruikt mogen worden. Denk hier-
bij aan lakens, ballen etc. etc. De reden
hiervoor is het feit dat er steeds meer
materialen in de markt worden gezet en
wij een zekere wildgroei willen voorko-
men. Certificering, na een grondige test-
periode van dergelijk materieel, is daar-
om erg belangrijk. We denken er nog
over na hoe we dit verder kunnen uit-
breiden, door bijvoorbeeld ook loka-
liteiten te certificeren, die NK’s of ande-
re belangrijke evenementen voor ons or-
ganiseren.

Ook gaan we de komende weken ac-
tief aan de slag met het inventariseren,
registreren en publiceren van de uitge-
deelde licenties. In de komende twee
maanden zullen wij dan ook contact
zoeken met de teamleiders van alle
teams in de verschillende divisies om dit
op de juiste wijze vast te leggen.

Tot slot wil ik U allen nogmaals een heel
mooi blijartseizoen toewensen. Ik hoop
dat U er weer veel plezier aan mag be-
leven.

Indien u nog vragen heeft, het maakt
niet uit over welke onderwerpen, ver-
wijs ik U nog naar onze helpdesk:
http://helpdeskdriebanden.knbb.nl/

Bennie Deegens
Voorzitter sectie Driebanden

Van de bestuurstafel

http://helpdeskdriebanden.knbb.nl/
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LIKE DE BILJART BALLEN (krant) op Facebook

Frans van Kuyk speelt voor Eekhoorn de beste partij. De teamcompetitie in
de Buffalo League (eredivisie driebanden) staat voor een nieuw seizoen
met nieuwe regels. De buitenlandersregeling is afgeschaft, zodat men nu
het maximale aantal buitenlandse spelers mag opstellen. De andere
spraakmakende nieuwe regel is dat de caramboles zijn teruggebracht van
vijftig naar veertig. De titelverdediger is Buffalo.nl uit Den Haag, de favo-
rieten voor het kampioenschap zijn niet op één hand te tellen.

Op de openingsdagen was zaterdag
en zondag al te zien hoe onvoorspel-
baar de competitie is. De kampioen Buf-
falo.nl ging van start met een halve mis-
stap tegen de debutant Burgmans Bil-
jarts.  A1 Biljarts, op voorhand één van
de favorieten voor de titel, werd in ei-
gen huis met zware cijfers afgetroefd
door het Brabantse Zundert (0-8). HCR
Prinsen, met Dick Jaspers als kopman,
was in eigen thuis ook kansloos tegen
Eureka Billard (0-8), met Dave Christia-
ni als opvallende winnaar tegen Dick
Jaspers. 
Buffalo.nl, op volle sterkte en met Glenn
Hofman en Jean van Erp als kopstuk-
ken, reisde met hoge verwachtingen
naar Bergeijk voor de eerste krachtme-
ting met Burgmans Biljarts. De Brabant-
se debutant ontving de titelhouder in
een ware sauna, waarin niettemin op
hoog niveau werd gecaramboleerd. Rik
van Beers, één van de spelers van de
thuisclub, zei later: ,,Ik heb vijftien jaar
gevolleybald, maar nog nooit zo ge-
zweet als vanavond.’’
Het Burgmans team stuntte met een
knappe 4-4, omdat Bert van Manen een
puike partij speelde tegen Jeffrey Joris-
sen (40-33 in 26) en Johan Roijers in
een nog beter duel Herman van Daalen
kansloos achterliet: 40-23 in 24. De
kopmannen van de Haagse formatie
konden de schade beperken. Jean van
Erp bleek de beste man van de avond
met een overwinning op Rik van Beers
(31-40 in 19), Glenn Hofman schitterde
tegen Marco Janssen met 26-40 in 20.
Zonder Roland Forthomme, die al in
Zuid Korea is voor de World Cup en
ook zonder Peter Ceulemans kwam STZ
Zundert voortreffelijk uit de startblokken
in de uitwedstrijd tegen A1 Biljarts.
Thorsten Frings kreeg een opvallend
tamme Eddy Merckx tegenover zich en
won met 40-21 in 27. Barry van Beers
zegevierde in het Brabantse onderonsje
tegen Gerwin Valentijn met 40-33 in
23. Roland Uytdewilligen versloeg Mar-
tien van der Spoel (40-38 in 33), Ray-

Buffalo League van start

Halve misstap kampioen Buffalo.nl 
bij Burgmans Biljarts in sauna van Bergeijk

wedstrijden voor A1 Biljarts), Tayfun
Tasdemir (vier keer in de eerste helft van
de competitie voor 't Hartje), Nikos
Polychronopoulos (minimaal zes keer
voor TOVV/Royal Pro), Martin Horn
(vijf partijen voor Eureka Billard), Murat
Naci Çoklu (afhankelijk van de beschik-
baarheid van de Duitse spelers bij Bou-
sema Lochem), Javier Palazón (reserve
bij het team van Buffalo.nl), Christian
Rudolph (maximaal vijf partijen voor
Burgmans Biljarts), Roland Forthomme
en Peter Ceulemans (in principe alles
voor STZ Zundert), Dion Nelin (vier keer
voor TOVV 2), Birol Uymaz (12 keer
voor TOVV 2) en Kostas Kokkoris (2
keer voor TOVV 2) en Semih Sayginer
zijn de belangrijkste publiektrekkers. 

Overzicht van de teams:

Buffalo.nl
Glenn Hofman blijft kopman bij de kam-
pioen van vorig seizoen. De drie ande-
re Nederlanders in het team zijn Jean
van Erp, Jeffrey Jorissen en Herman van
Daalen. Javier Palazón is als reserve
toegevoegd, maar zal alleen aantreden
in het geval één van de vaste spelers
ontbreekt. Dat geldt ook voor Dustin
Jäschke.

STZ Zundert
Het vaste team met Roland Forthomme,
Peter Ceulemans, Barry van Beers en
Raymon Groot zal ook dit seizoen vrij-
wel alle wedstrijden spelen. Thorsten
Frings en Roland Uijtdewillegen zijn de
bekendste namen op de reservelijst.

A1 Biljarts
Eddy Merckx is opnieuw kopman van
het sterke team, dat in zijn meest voor
de hand liggende samenstelling verder
speelt met Gerwin Valentijn, Martien
van der Spoel, Henk Blauwblomme en
Addy Wienk.

Dallinga.com
Frédéric Caudron komt in principe veer-
tien keer in actie, Jean-Paul de Bruijn
achttien keer. De Belg Steven van Acker,
die een sterk jaar achter de rug heeft,
speelt alles, Patrick Vasseur is de vierde
man die af en toe wordt afgewisseld
door Bart Ceulemans, Dan Breur of
Berry Dallinga.

TOVV/Royal Pro
In Vlaardingen houden ze een slag om

de arm met de samenstelling van het
team. Daar wil men het aantal partijen
voor Nikos Polychronopoulos (zes wed-
strijden) en Semih Sayginer (twee) ver-
hogen. Het vaste team bestaat uit Mar-
tin Spoormans, Emilio Sciacca, Frans
van Schaik en Richard Bitalis.

Eureka Billard
De nieuweling in de eredivisie speelt vijf
keer met Martin Horn, het basisteam be-
staat uit Raimond Burgman, Dave Christi-
ani, John Tijssens en/of Henk Habraken,
Adrie Demming, Hans van der Wurf.

HCR Prinsen
Kopman Dick Jaspers komt zo veel mo-
gelijk in actie (tenminste dertien keer,
twee zijn nog onzeker), Peter de Backer
is zijn vervanger in weekends dat de
Nederlandse topspeler afwezig is. Ver-
der bestaat het team uit Jelle Pijl (die
doorschuift naar positie twee), Anno de
Kleine, Dave van Geel, Raymund
Swertz en Johan Claessen.

Team Eekhoorn
Frans van Kuyk speelt op één voor de
Oosterhoutse formatie, Kurt Ceulemans,
Kenny Miatton, Jack Wijnen en Jerry
Hermans zijn de andere vaste spelers in
het team dat tot de subtoppers wordt ge-
rekend. Als jeugdspeler is de Zeeuw
Joey de Kok toegevoegd aan de selec-
tie.

't Hartje/Van Wanrooy
De Turkse spelers Tayfun Tasdemir en
Savas Bulut spelen om beurten vier keer
in de eerste helft. Vaste spelers zijn Da-
vy van Havere, Ad Koorevaar, Frank
Martens en Ad Broeders.

Bousema Lochem
Ronny Hazewinkel, de teamleider, zal
moeten improviseren, omdat de Duitsers
(Stefan en Markus Galla) vaak ook in
de Bundesliga actief zijn. Murat Naci
Çoklu, Gökhan Salman en Lars Dunch
zijn de andere buitenlanders, de Neder-
landers zijn Therese Klompenhouwer,
Stefan Spilleman en de Belg Wesley de
Jaeger.

Burgmans Biljarts
De debutant heeft twee Duitsers vastge-
legd die maximaal vijf keer spelen:
Christian Rudolph en Ronny Lindemann.
De Nederlanders en Belgen in de vaste
basis zijn Marco Janssen, Rik van Beers,
Bert van Manen en Johan Roijers.

TOVV 2
Het vast team bestaat uit Kay de Zwart,
Sander Jonen, Ger Windt en Marcel
Scheffer. Birol Uymaz staat voor twaalf
partijen gepland, Dion Nelin voor vier,
Kostas Kokkoris voor vier en Ronnie Da-
niels voor vijf.

Frans van Kuyk startte de competitie door in 15 beurten met 40-7 van 
Kay de Zwart te winnen. Foto: Paul Brekelmans

mon Groot maakte het succes compleet
met winst op Henk Blauwblomme (40-
29 in 31).
Voor Eureka Billard, op de valreep nog
verhuisd naar een nieuwe locatie, wa-
ren Dave Christiani (40-28 in 23 beur-
ten tegen Jaspers), Raimond Burgman
(40-29 in 30 tegen Jelle Pijl) en John
Tijssens (40-39 in 31 tegen Anno de
Kleine) de smaakmakers. Paul Bruijstens
won van Raymund Swertz (40-27 in
41). Dinand Prinsen had zich ongetwij-
feld een betere start gewenst, Eureka
Billard kan dit jaar uitgroeien tot een
van de smaakmakers.
TOVV/Royal Pro haalde met het eerste
team een verwachte overwinning op ’t
Hartje/Van Wanrooy (7-1), onder an-
dere door een gelijke score van Martin
Spoormans tegen Savas Bulut (in 29
beurten) en een krappe winst van Frans
van Schaik op Ad Koorevaar (40-38 in
31). Richard Bitalis was beste man van
de middag met een eclatante winst op
Frank Martens (40-20 in 20).
Frans van Kuyk opende briljant met een
winstpartij in een eenrichtingswedstrijd
tegen Kay de Zwart (40-7 in 15). Eek-
hoorn was op alle fronten sterker dan
TOVV 2 en won met 8-0. Bousema Lo-
chem en Dallinga.com deelden de
winst. Jean-Paul de Bruijn, net voor zijn
vertrek naar Korea, gaf de Deen Lars
Dunch het nakijken (40-34 in 22).

Kanshebbers
De lange en spannende titelrace eindigt
in het weekend van 18 en 19 maart. De
winterstop is tussen 11 december en 7
januari. Buffalo.nl, TOVV/Royal Pro,
STZ Zundert, A1 Biljarts en Eureka Bil-
lard worden het meest genoemd voor
de top drie posities.
Veel van de buitenlandse toppers zijn
maar voor een beperkt aantal wedstrij-
den vastgelegd. Semih Sayginer bij-
voorbeeld zal voorlopig twee keer s
pelen voor TOVV/Royal Pro. Frédéric
Caudron (14 partijen voor Dallinga.
com), Eddy Merckx (in principe alle

Wijkcentrum
‘t Schuurtje

Topbiljarten Buffalo League met alle thuiswedstrijden van 
Eureka Billard
Tevens thuishaven van:

Bvm Apollo
Senioren Biljartclub Maarsen

Ook het juiste adres voor feesten en evenementen

Zwanenkamp 1301, 3607 NZ  Maarssenbroek
Tel.: 0346-566600

info@schuurtje.org    www.schuurtje.org

mailto:info@schuurtje.org
http://www.schuurtje.org
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District Venlo 10 en 11 september

Finale driebanden klein derde klasse
In gemeenschapshuis Iedershuus, de
nieuwe locatie van vereniging ABC
’t Töpke, vindt op 10 en 11 september
de eindstrijd in de derde klasse drie-
banden klein plaats. De moyennegrens
is tot 0.400 en de partijen worden be-
slist over twintig caramboles. Aanvang

beide dagen om 11.00 uur en het
adres is Kapelstraat 7A te Afferden. 
Naam Vereniging                   Gem
1. Theo Mulders VOP/DWH 0.341
2. Thijs Peulen BC Tegelen 0.300
3. Thierry Gillissen Inaborg 0.269
4. Jack Thijssen De Maasoever N

Dé Biljartmakers
GERARD EN CEES BOCXE

PORTENGEN 51, 3628 EC PORTENGENSEBRUG (BREUKELEN)
WOENSDAG T/M. VRIJDAG 13.00 – 17.00 UUR  

ZATERDAG 9.30 – 13.00 UUR.
0648079469

www.debiljartmakers.nl

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

European Ladies Cup in Rosmalen

Dubbel Goud voor Nederlandse dames

De eerste European Ladies Cup in Ros-
malen werd zowel in het driebanden
als het libre volledig oranje gekleurd.
Niet geheel onverwacht domineerde
Therese Klompenhouwer het drieban-
den en verwees de Turkse Gülsen De-
gerner tijdens de finale in 20 beurten

met 30-16 naar de tweede plaats op
het podium. De librefinale werd met
Monique van Exter en Mirjam Pruim-Em-
mens een volledige Nederlandse aan-
gelegenheid. In de maximaal te spelen
vijftien beurten ging het goud met 126-
62 naar Pruim-Emmens.

Therese Klompenhouwer(L) en Mirjam Pruim-Emmens(R). Foto: Henry Thijssen

Derde Grand Prix van het seizoen in Oosterhout

Wie overleeft in marathon van 223 partijen?

OOSTERHOUT – De soevereine leider na twee Grand Prix toernooien,
Raimond Burgman, behoort ook weer tot de topfavorieten in het derde
toernooi van dit seizoen. Henny Wezenbeek, toernooileider van de KNBB
cyclus, verwacht het maximale veld van 112 deelnemers tussen maandag
5 en zaterdag 17 september in de biljartarena van Camping De Eekhoorn
in Oosterhout. Karel Brand en Bradley Roeten treffen elkaar in wedstrijd
nummer één van het schema, de finalisten spelen zaterdag 17 september
wedstrijd nummer 223 om 15.30 uur.
Wie overleeft de lange marathon en het
slagveld van knock-outs in deze derde
Grand Prix? Kan Raimond Burgman, de
winnaar van de twee vorige toernooien
in Vlaardingen en Rosmalen opnieuw
toeslaan? Heeft hij zijn vorm van die
eerste optredens kunnen behouden? Dat
is de grote vraag bij de start in Ooster-
hout. De aanvoerder van de ranglijst
met 160 punten heeft een ruime voor-
sprong genomen op Dick Jaspers, die
tweede staat met 92 punten. Jean van
Erp volgt als nummer drie voor Barry
van Beers, de verrassende Jeffrey van
Nijnatten, Dave Christiani, Frans van
Schaik en   Jean Paul de Bruijn.
Drie spelers uit de top twaalf, Dick Jas-
pers, Jean Paul de Bruijn en Therese
Klompenhouwer, hebben voor hun op-
treden in De Eekhoorn de World Cup in
Guri, Korea, als graadmeter achter de
rug en Klompenhouwer zelfs ook het
WK dames, waarin ze haar wereldtitel
prolongeerde. De Grand Prix cyclus be-
staat dit seizoen uit vijf toernooien:
Vlaardingen, Rosmalen en Oosterhout,
daarna volgen nog Den Haag en Ca-
pelle aan Den IJssel. Zestien spelers uit
de top van het klassement plaatsen zich
na die vijf toernooien voor de Kling
Masters.

Schema
De Grand Prix in De Eekhoorn start zo-
als gebruikelijk met het PPPP schema,
waarin onder meer Piet Blankers, Jan
Vos, Aldo Mastromatteo, Richard de
Bruin, Wim en Joey de Kok, Mirjam
Pruim-Emmens, Daisy Werdekker, Arie
Hermans en Michael Vink bekende na-
men zijn. Monique Wilkowski, ook
terug van het WK dames, Danny Mo-
lier, Ton van Heumen, Hans de Bruin
(Nederland’s teamleider op het WK),
John van Essen, Jordy de Kruijf, Henny
Wezenbeek, Wim Pelders en Jack van
Peer stromen in tijdens de PPP en PP-fa-
se. En in de laatste P-selectie komen on-
der andere Jim Anneveldt, Marcel van

Berkel, Tom Paris, Peter Berndsen, Riny
Zwier, Puck van Aart, Ruud Nieuwen-
burg, Ludo Kools, Charles Mekes en
Teus van Essen in actie.
Voor de laatste kwalificatie voor het
hoofdtoernooi zijn op voorhand ge-
plaatst: Wim van den Berg, Albert
Kooistra, Ad Koorevaar, Wil Janssen,
Paul Bruijstens, Wim van Cromvoirt,
Adrie Demming, Menno de Vries, Huub
Wilkowski, Raymon Groot, Herman
Slikker, Peter Heerkens, Jeffrey van Nij-
natten, Wilco van Wijk, Herman van
Daalen en Tom Beemsterboer.

Geplaatste spelers
De geplaatste spelers, die op woens-
dag 14 september in het toernooi ko-
men, zijn:
Poule A: Dick Jaspers, Sander Jonen
Poule B: Raimond Burgman, Jerry Her-
mans
Poule C: Jean van Erp, Roland Uijtde-
willegen
Poule D: Dave Christiani, Kay de Zwart
Poule E: Barry van Beers, Therese Klom-
penhouwer
Poule F: Jean Paul de Bruijn, Bert van
Manen
Poule G: Frans van Schaik, Martien van
der Spoel
Poule H: Jeffrey Jorissen, Glenn Hofman

Top van de ranglijst 
na twee toernooien
Naam Pnt
1. Raimond Burgman 160 punten
2. Dick Jaspers 92 punten
3. Jean van Erp 80 punten
4. Barry van Beers 64 punten
5. Jeffrey van Nijnatten 48 punten
6. Dave Christiani 42 punten
6. Frans van Schaik 42 punten
8. Jean Paul de Bruijn 38 punten
9. Martien van der Spoel 36 punten

10. Ad Koorevaar 32 punten
10. Therese Klompenhouwer 32 punten
10. Jeffrey Jorissen 32 punten
10. Sander Jonen 32 punten

Raimond Burgman. Foto: Paul Brekelmans

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Worldcup driebanden Guri kozoom.com 29 aug - 4 sept
Superprestige België kozoom.com 12-17 sept
Eurotoer pool 9-ball in Leende kozoom.com 29 sept - 2 okt
Worldcup driebanden La Baule kozoom.com 24-30 okt
Wereldkampioenschap driebanden Bordeaux kozoom.com 15-19 nov
Lausanne Billard Masters kozoom.com 2-4 dec

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

http://www.debiljartmakers.nl
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Jubileumtoernooi driebanden Grote Prijs van Nijmegen 2016

Open inschrijving kwalificatiewedstrijden
zien zij de eredivisie van de Neder-
landse driebanden-spelers aan het
werk. Als jubileumattractie kent de GPN
dit jaar eenmalig een open inschrijving
voor de kwalificatiewedstrijden richting
dit hoofdtoernooi.

De kwalificatiewedstrijden vinden eind
november/begin december plaats. De
finale is zaterdag 10 of zondag 11 de-
cember. Via poulewedstrijden, best of
5, over 9 caramboles kunnen spelers
zich voor deze finale plaatsen. De 8
beste spelers mogen meedoen met het

hoofdtoernooi van de Grote Prijs van
Nijmegen.

Hoofdtoernooi 
Het hoofdtoernooi, eveneens op 2.30
biljart, wordt gespeeld vanaf woensdag
21 december 2016 in café De Kaketoe,
Hatertseweg 166 in Nijmegen. Voor
het hoofdtoernooi wordt in het café een
heuse tribune opgebouwd. De wedstrij-
den worden tevens live uitgezonden via
de website. Meer informatie over de
Grote Prijs van Nijmegen is te vinden
op: www. kaketoebiljart.nl/gpn. 

Het eindejaars driebandentoernooi van
Nijmegen heeft in de loop van 25 jaar
de krachtige reputatie opgebouwd van
een professioneel, spannend en zeker
ook gezellig evenement. Het toernooi in

De Kaketoe is zeer toegankelijk en pro-
fessioneel van opzet. Het gaat om de
knikkers en om het spel, maar de talrijke
bezoekers kunnen ook genieten van de
gezellige sfeer. In het hoofdtoernooi

Ter viering van de 25ste editie van de Grote Prijs van Nijmegen staat de in-
schrijving dit jaar eenmalig open voor alle biljarters met een algemeen
3-banden klein moyenne vanaf 0.500. Bovendien is de inschrijving voor
dit jubileumtoernooi op het 2.30 biljart gratis. Dus, wil je spelen tegen kan-
jers als Martien van der Spoel, Raymund Swertz, Dave Christiani, Jos Bon-
gers, Henk Habraken, Kay de Zwart, Huub Wilkowski of Wilco van Wijk,
schrijf je dan snel in voor deze unieke jubileumkwalificatie.

Libre klein extra klasse 9-11 september

Nationale voorronde in d’n Babbel
te Wintelre
In café d’n Babbel aan Willibrordus-
straat 16 te Wintelre wordt van 9 tot en
met 11 september een nationale voor-
wedstrijd georganiseerd in libre klein
extra klasse. 
Moyennes van 11.00 tot 20.00 en par-
tijlengte 225 caramboles. Aanvang

openingsdag vrijdag om 19.00 uur. 

Naam Vereniging
1. Kees Castelijns Dubac
2. Ad van Mol D’n Babbel
3. Henk Rosmulder BV Mierlo
4. Willem Snijders BC Maarland

Libre 3e klasse jeugd 10 en 11 september

Nationale voorwedstrijd bij JBGB
De jeugd in de derde klasse libre heeft
op 10 en 11 september een nationale
voorronde in het district Den Bosch.
Plaats van handeling is biljartcentrum
JBGB aan Maassingel 474. Iedereen
speelt zes partijen en de gemiddeldes
gaan van 0.40 tot 0.80. Partijlengte
dertig caramboles. Aanvang zaterdag
10.00 uur en zondag in overleg. 

Naam Vereniging
1. Dylan Biemans BC Zeeland
2. Dante Dekkers JBCW
3. Max Eggenkamp De Hazelaar
4. Djovanny van Eindhoven

De Hazelaar
5. Justin Houtdijk De Hazelaar
6. Raymond Radings SVW
7. Bart van de Valk BC Zeeland

Nationale voorronde 9-11 september

Libre klein extra klasse in Lent
In café Waalzicht aan Oosterhoutsedijk
21 te Lent vindt van 9 tot en met 11 sep-
tember een nationale voorwedstrijd li-
bre klein extra klasse plaats. Partijleng-
te 225 caramboles bij gemiddeldes van
11.00 tot 20.00. Iedereen speelt zes
duels. Aanvang vrijdag 19.00 uur en
overige twee dagen om 11.00 uur. 

Naam Vereniging
1. Frank de Bruijn Moira
2. Tonnie Peeters De Treffers
3. Harry Rullmann Moira
4. Theo van der Ven KOT
5. Wim Vissers KOT
6. Riny Weemen De Zwijntjes

Artistiek in Doetinchem

Zeer geslaagd evenement in 
De Veemarkt prooi voor René Dericks

René Dericks was het meest succesvol
bij het artistiektoernooi in De Veemarkt
te Doetinchem. Het initiatief van Robert
van Veenendaal en Ellen Roelofs werd
een doorslaand succes. De uitbaters In-
grid en Manuela droegen eveneens hun
steentje bij, evenals wedstrijdleiding en
arbitrage, in de personen van Rob van

Dorp, Hans Mager, Jos Molenaar en
Mario Immink. Ook de hoffotografen
Ton Smilde en Arnoud de Vries ontbra-
ken niet. Helaas was Sander Jonen van-
wege ziekte afwezig en hij werd ver-
vangen door André Renkens. Dericks
wist met 315 punten een ruime voor-
sprong te nemen op runner-up Erik
Vijverberg. Rob Scholtes eigende zich
de derde plaats. Ook Cock Ooms
bleef met 215 boven de  tweehonderd
punten. Het trio René Dericks, Robert
van Veenendaal en André Renkens
finishte als eerste in het teamklassement.  
Naam Pnt Pog %
1. René Dericks 315 163 60.00
2. Erik Vijverberg 264 165 50.28
3. Rob Scholtes 234 168 44.57
4. Cock Ooms 215 170 40.95
5. Mark Janssen 195 174 37.14
6. Wilfrie Vermeer 192 178 36.57
7. Walter Crols 189 180 36.00 
8. Robert van Veenendaal 182 178 34.66
9. Patrick de Haan 142 185 27.04

10. Remy Sleijpen 125 191 23.80
11. Jan Jansen 116 191 22.09
12. André Renkens 110 188 20.95

Foto: Ton Smilde

Libre klein extra klasse 3 en 4 september

Nationale voorronde bij
Van Tienen in Tegelen
Vier deelnemers staan er op de uitnodi-
ging van deze nationale voorronde in
district Venlo. Moyennes 11.00 tot
20.00 en aantal caramboles 225. Aan-
vang beide dagen om 11.00 uur. Café-
biljartzaal Van Tienen is gelegen aan
Kaldenkerkerweg 19 in Tegelen. 
Naam Vereniging
1. Ferry Janssens ABC ’t Töpke
2. Marcel Schattenkerk BC Tegelen
3. Huub Schattenkerk BC Tegelen
4. Wim Strik De Maasoever

http://www.debiljartballen.nl
http://www.kaketoebiljart.nl/gpn
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Het Van Hinthum Toernooi 2016 
weer bijzonder geslaagd
Met een record
aantal deelne-
mers, veel span-
nende wedstrij-
den, een gezellige
en gemoedelijke
sfeer en een grote
belangstelling op
de dag van de fi-
nales, kan ieder-
een terugzien op
een geslaagd toer-
nooi. Door om-
standigheden
werd het evene-
ment gehouden bij
Zaal Verploegen
in Wijchen. 
De kaderfinale ging tussen Bert Thoo-
nen en Rien van Gaal. Thoonen won
met een prachtig moyenne. De eind-
strijd bij het libre was een aangelegen-
heid tussen Theo Sanders en Jo van Ber-
kom. Na een marathonpartij trok San-
ders aan het langste eind. Bij de beslis-
sing in het bandstoten stonden Geert
Janssen en Jos Looijschelder tegenover
elkaar. Met een prachtige serie zege-
vierde Janssen. Bij het driebanden ten-
slotte stond Hans van der Velden voor
het vierde opeenvolgende jaar in de fi-
nale. Ditmaal met Henk van Kuppeveld
als tegenstander. Van der Velden speel-

de een zeer sterke partij en bleef over-
tuigend aan de goede kant van de sco-
re.
De beker voor de ‘meest opmerkelijke
prestatie’ ging dit jaar niet naar een bil-
jarter, maar naar  iemand die tijdens
het gehele toernooi elke dag (vaak tot in
de kleine uurtjes) acte de présence gaf
en alle uitslagen keurig noteerde en ver-
werkte: Irene Wijnakker. Een terechte
waardering door de deelnemende spe-
lers voor het werk van Irene.
Voor Wim Vissers was dit het laatste
Van Hinthum toernooi als wedstrijdlei-
der. Hij werd hiervoor op een bijzonde-
re wijze door Helene van Aarle en
Frans Wijnakker bedankt.

Vlnr: Wim Vissers en Helene van Aarle. 
Foto: Henry Thijssen. 

Eerste divisie driebanden poule 1

Eddies hotel-restaurant in Bergeijk

Eddies hotel-restaurant is gevestigd in
het centrum van Bergeijk en staat garant
voor de Brabantse gastvrijheid. Bij Ed-
dies restaurant kunt u terecht voor een
lekker kopje koffie, een (zakelijke)
lunch, diner en-of overnachtingen. 
Daarnaast verzorgen wij op verzoek
ook brunches, buffetten en koffietafels. 
Eddies hotel beschikt over diverse faci-
liteiten zoals gratis internet, comfortabe-
le zithoek en de mogelijkheid om gratis
te parkeren bij ons hotel.

Eddies hotel-restaurant is dagelijks geo-
pend vanaf 10.00 uur.

Wij wensen jullie een sportief biljartsei-
zoen

Eddies hotel-restaurant
Hof 126
5571 CA  Bergeijk
Tel. 0497-575501
www.eddies-hr.nl

Editie 25 in De Veemarkt

Sjef Verhaegh kampioen driebanden 
van Doetinchem

Het toernooi om het kampioenschap
driebanden van Doetinchem werd dit
jaar voor de vijfentwintigste keer geor-
ganiseerd. Bij biljartvereniging De Vee-
markt begon men in juni met vijftig deel-
nemers, ingedeeld in poules, aan de
eerste ronde. De poulewinnaars plaat-
sten zich voor de finale en eind juli volg-
de de tweede ronde. Hierin speelden
de nummers twee uit de eerste ronde
om extra finaleplaatsen. Van 19 tot en
met 21 augustus volgde de eindstrijd,
met twaalf deelnemers in sterkte varië-
rend van 15 tot 40 caramboles. 
De finale werd gespeeld in twee poules
van zes spelers met daarna halve eind-
strijd en finale. 
In beide groepen was het zinderend
spannend. De laatste wedstrijd van bei-
de poules 

moest immers de be-
slissing brengen over
de eerste drie plaat-
sen. De eerste kruisfi-
nale, Sjef Verhaegh
tegen Arno Wentink
werd gewonnen
door Verhaegh. De
tweede halve eind-
strijd, Toon Koster te-
gen Rob Arendsen
was een prooi voor
Koster. De finale Sjef
Verhaegh tegen Toon
Koster was een span-
nende partij die ge-
lijk op ging. Thuis-
speler Verhaegh trok 
uiteindelijk aan het
langste eind en won
in 64 beurten. Koster
kwam slechts twee
caramboles tekort.
Het beste partijge-
middelde was met

1.290 ook voor de kampioen. De hoog-
ste serie ging met acht treffers naar Leo
Vermeiren. Bij de prijsuitreiking werd or-
ganisator en wedstrijdleider Frits Klomp
nog extra in de bloemen gezet omdat
hij dit toernooi voor de 25e keer heeft
georganiseerd.  
Naam Gem
1. Sjef Verhaegh 0.692 
2. Toon Koster 0.498                   
3. Arno Wentink  0.293                
4. Rob Arendsen 0.396                
5. Henk Huntink 0.415             
6. Erik Bloemenkamp 0.293 
7. Karel Derksen 0.374
8. Willem Barth 0.527
9. Henk Zieverink 0.498

10. George Jansen 0.261
11. Gert van Weij 0.383
12. Leo Vermeiren 0.544

Sjef Verhaegh. Foto: Jan Rosmulder

Veel waardering voor Frits Klomp 

Zoals in het artikel over kampioenschap
driebanden van Doetinchem al wordt
vermeld, was er aandacht voor Frits
Klomp. 

Hij organiseert dit kampioenschap al
25 jaar en heeft er ook bij het toernooi
bandstoten reeds bijna twintig jaar ach-
ter de rug.

Foto: Leo Vermeiren

De vrouw van Frits Klomp ontvangt bloemen uit handen van Manuela Mulderij
van café De Veemarkt. Foto: Leo Vermeiren

http://www.eddies-hr.nl
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Tijdens de jaarvergadering van 22 juni werden de jubilarissen DBB gehuldigd.
Vlnr: Harrie Gielens (40 jaar lid), Peter Fleurkens, Roos Vermeer, Jan Kroezen,
Mark van Leeuwen, Johan Verlijsdonk, Willy Bloemen, Piet van Deursen en
Frank Jonker (allen 25 jaar lid). Niet op de foto: Rinus van Otterdijk, 
Piet Thijssen en Tiny Berkers (40 jaar lid) en Gerard Geurts, Patrick Linders en
Wilfrie Vermeer (25 jaar lid). Foto: Lucie Mestrom 

Liefst 33 jaar secretaris

Leo Bukkems erelid Deurnese biljartbond
De jaarvergadering
van de Deurnese bil-
jartbond (DBB) op
woensdag 22 juni
kende een vlot ver-
loop. Leo Bukkems
uit Neerkant was af-
tredend en niet her-
kiesbaar. 
Hij is 33 jaar secre-
taris geweest van de
DBB. Voorzitter Mari
van Hout stond hier
uitgebreid bij stil en
prees Bukkems om
zijn jarenlange inzet
en zijn accuratesse
met het secretariaats-
werk.
Vervolgens verraste hij Leo Bukkems
door hem voor te dragen als erelid van
de Deurnese biljartbond. Dit voorstel
werd met luid applaus door alle aan-

wezige verenigingen aangenomen.
Daarna werd ook de vrouw van Leo,
Gertie, in de bloemetjes gezet voor de
jarenlange genoten gastvrijheid in hui-
ze Bukkems.

Vlnr: Leo Bukkems, Gertie Bukkems en voorzitter 
Mari van Hout. Foto: Lucie Mestrom.   

Driebanden in Deurne

Turfke Bokaal prooi voor Dorus Steevens

Dorus Steevens heeft editie 2016 van Turfke Bokaal driebanden op zijn
naam gebracht. In de finale bleef hij kastelein en dus thuisspeler Tonnie
Thielen de baas. Er waren in totaal 25 deelnemers. 
Op de slotavond streden nog vier biljar-
ters om de prijzen. De eerste halve fina-
le tussen Tonnie Thielen en Hans van
Dooren gaf met een remise al direct top-
spanning na 13-12 (21). Thielen bleek
in de barrage de beste. In de andere
halve eindstrijd scoorde Antoon Keunen
twee caramboles te weinig tegen Dorus
Steevens. Keunen eindigde op de derde
plaats door vervolgens Van Dooren met
11-10 na 34 beurten te verslaan. In het
beslissende duel om de titel nam Dorus
Steevens met 7-1 het initiatief. Hij had in

totaal zeventien caramboles voor de
boeg. Tegenstander Tonnie Thielen, der-
tien punten te gaan, krabbelde terug tot
10-6. Beiden waren op dat moment
nog zeven treffers verwijderd van het
kampioenschap. 
Steevens had echter via series van vier,
twee en één een ijzersterke eindsprint
en daarmee stond zijn zege met 17-6
(36) vast. Hij was daarmee opvolger
van Hans van Eijk. De hoogste serie
kwam met negen caramboles op naam
van Jan Rosmulder.

Vlnr: Dorus Steevens, Tonnie Thielen, Antoon Keunen en Hans van Dooren. 
Foto: Jan Rosmulder

Bij vereniging OVNA in Ommel

Rinie Weemen winnaar van het 
elfde Lolaar toernooi

Vlnr: Peter Nijssen (3), John Driessen (4), Rinie Weemen (1) en Albert van Heugten (2).
Foto: Foto Creatief, Leon van der Heijden
Met Rinie Weemen uit Vlierden kreeg het Lolaar toernooi bij Eijsbouts
dezelfde kampioen als in 2012. De speler van vereniging Ons Vermaak
versloeg nu in de finale Albert van Heugten. Weemen werd daarmee op-
volger van Louis van den Broek. 
Het toernooi begon met 36 deelnemers.
De kwartfinale betekende het einde
voor Leon van der Heijden, Twan Man-
ders, Hans Honing en René Verhaeg.
Een dag later verschenen de overgeble-
ven vier kanshebbers wederom aan de
start. Vooral Asten-Heusden was goed
vertegenwoordigd. In de openingspartij
maakte Peter Nijssen (50 car) in beurt
achttien en twintig twee series van ze-
ven. Toen miste hij tweemaal en Albert
van Heugten trok met een slotreeks van
vier het duel via 80-42 (22) naar zich
toe. In de andere halve finale had Rinie
Weemen veertig treffers voor de boeg
en John Driessen negentig. Het werd
een ongelijke strijd gezien de 40-39 uit-
slag na negentien beurten. Eindstrijd
dus tussen Albert van Heugten (80 car)
en Rinie Weemen (40 car). Van Heug-

ten kwam de tiende omloop op een tus-
senscore van 39 treffers. Weemen raak-
te in dezelfde beurt na een serie van ze-
ven op toeren en was met twintig hal-
verwege. Zijn tegenstander produceer-
de even later nog wel een serie van elf
maar Rinie Weemen arriveerde na 8-2-
7-3 aan de finish met 51-40 na slechts
veertien pogingen. Pedri Leenen uit
Mierlo realiseerde met 34 caramboles
de hoogste serie. 
Naam                                            Gem
1. Rinie Weemen 2.18
2. Albert van Heugten 3.55
3. Peter Nijssen 2.07
4. John Driessen 3.72
5. Leon van der Heijden 2.26
6. Twan Manders 2.92
7. Hans Honing 3.01
8. René Verhaeg 2.15

Libre 5e klasse dagcompetitie district Doetinchem

Wim Verschoor na thriller winnaar 
in de Veemarkt

Tijdens de twee tropische dagen 24 en
25 augustus werd de finale afgewerkt
bij biljartcafé de Veemarkt in Doetin-
chem. Een buitengewoon spannende
eindstrijd waarbij ook na de vierde ron-
de niet te voorspellen was wie de win-
naar zou worden. Paul Ewald van De
Harmonie was dan wel koploper met
zes uit vier, maar er waren ook nog vier
spelers met vier punten. De gelukkigste
trok aan het langste eind, Verschoor ver-
sloeg Raasing en Ewald verloor van
Schennink. Daardoor kwam Wim Ver-
schoor namens de organiserende vere-
niging door een beter caramboleper-
centage (92%) op de eerste plaats. Te-
recht overigens want hij speelde het

meest constant en
bleef redelijk in de
buurt van zijn moy-
enne. De verschillen
waren minimaal
want Ewald, die
tweede werd, eindig-
de met een percenta-
ge van 91.50 en
Willy Jansen-Vossers
sloot af met 88.80%.
Piet de Lepper, de
nestor in dit gezel-
schap, maakte de
hoogste serie van
twaalf. Een uitste-
kend toernooi met
gelukkig voldoende

arbiters. De accommodatie was voor-
treffelijk mede ook door de nieuwe la-
kens die in het weekeinde door A1 Bil-
jarts werden aangebracht. 
Wedstrijdleider was Henny Fischer die
bij de prijsuitreiking voor iedereen een
complimenterend praatje hield en de
winnaar feliciteerde. 
Wim Verschoor gaat naar de geweste-
lijke finale. 
Naam Pnt Gem HS %
1. Wim Verschoor 6 1.01 8 92.00
2. Paul Ewald 6 0.89 7 91.50
3. Willy Jansen-Vossers 6 0.71 6 88.80
4. Wim Raasing 4 0.93 7 85.50
5. Ben Schennink 4 0.92 6 83.42
6. Piet de Lepper 4 0.98 12 81.50

Foto: Manuela Mulderij
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DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid Bijmolt

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

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

ZFD/De Hazelaar (1e divisie 3bnd)

- 4 Matchtafels
- 5 Caramboletafels

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

5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

E-mail:dehazelaar@ziggo.nl

Café Zaal Eetcafé

GG EE WW OO OO NN
GG EE NN II EE TT EE NN

• biljart en darts 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

• groot terras 
voor feesten en partijen

Adres:   Voor-Oventje 32
              5411 NV Zeeland (N.Br.)
Tel:        +31(0)486 45 39 62

Internet: www.hetoventje.nl
2 grote en 3 kleine biljarts

Maandag gesloten

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

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

• 2 match tafels
• 4 carambole-biljarts
• 2 pool-biljarts
• 1 snooker tafel
• 4 dartbanen
• terras

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

BIJ PRINSEN BEN JE DE
KONING TE RIJK!
Of het nu gaat om een feestje, familiediner,
gezellige borrel, zakelijke lunch of 
heerlijke overnachting... 
bij Prinsen is het altijd vorstelijk genieten!
Kijk voor alle mogelijkheden op 
hcrprinsen.nl.

Eibergseweg 13 7273 SP Haarlo T: 0545-261232 E: info@hcrprinsen.nl I: www.hcrprinsen.nl

Clubhuis BV ”De Zwaan”

Hoogdijk 32
5091 CH Middelbeers

Tel. 013 - 5141266
Nu 2 biljarts

www.cafedezwaan.nl

Bruiloften• FeestenBruiloften• Feesten
Partijen • VergaderingenPartijen • Vergaderingen

De Zwaan
Café • Restaurant • Middelbeers

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

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig
Clublokaal van: 

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden
van groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

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

Driebanden klein 3e klasse 7-10 en 11 september

Districtsfinale in Vught
Het district Den Bosch organiseert de
eindstrijd in de derde klasse driebanden
klein. Aantal caramboles is twintig en
moyennegrens tot 0.400. Aanvang op
woensdag 7 september om 19.00 uur
en zaterdag en zondag in overleg.
Plaats van handeling is café-biljart Rio
Bar aan Eschestraat 118 te Vught.

Naam Vereniging                 Gem
1. Cor van Beers Wapen van Liempde 0.394
2. Martin Schuurmans De Linden 0.371
3. Leon Tielemans KOT 0.356
4. Wim van der Sanden KOT 0.349
5. Jozef Detisch 't Ridderke 0.304
6. Henk Hirt Rio bar 0.289
7. Ivo Smits Rio bar 0.285
8. Jo Heesakkers De Hazelaar 0.241 
Res. Ben Schepers 't Ridderke 0.287 Kaarten voor finale 

KNBB Kling Masters 2017
Evenals de afgelopen drie jaar bij de KNBB Biljartpoint
Masters is ook de toegang voor de KNBB Kling Masters op
19, 20 en 21 januari gratis. 
De organisatie, Biljart Evenementen Nederland, heeft wel
besloten om voor de finale op zondag 22 januari kaarten
in de voorverkoop te doen. Deze kaarten, die 10 euro 
kosten, geven recht op een zitplaats op de tribune. 
Om teleurstelling te voorkomen is het dus verstandig om
op deze manier tijdig vooraf te reserveren.

De kaarten zijn te bestellen via email:
duoprint@planet.nl. 
Kaarten zijn ook rechtstreeks verkrijgbaar in de showroom
van Eureka Biljarts in Berlicum.

http://www.dekuul.nl
mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
http://www.hetoventje.nl
http://www.blaakven.nl
mailto:info@hcrprinsen.nl
http://www.hcrprinsen.nl
http://www.cafedezwaan.nl
mailto:duoprint@planet.nl
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NK’s in De Veemarkt te Doetinchem

Titels voor Didden Distributie, TOVV 3
en Böhnke/Van Delft Verhuur

In biljartcafé De Veemarkt te Doetin-
chem vonden over twee dagen de af-
sluitende wedstrijden plaats om te be-
palen welke teams zich nationaal kam-
pioen mochten noemen van de tweede
tot en met vierde divisie driebanden.
Het werden leuke dagen met veel span-
ning en een grote opkomst van de toe-
schouwers.

Tweede divisie driebanden
Didden Distributie en De Molen hielden
elkaar in de rechtstreekse finale met 4-4
in evenwicht. Bij Didden uit Uden won-
nen Ronny Lindemann 1.666 en Luc de
Coster 1.029 zeer ruim. Dat compen-
seerde royaal de nederlagen van
Marty Hermse 1.142 tegen Wim van
Dijck 1.428 en Nicky van Venrooy
0.896 tegen Paul Bruijstens 1.206.
Kampioen Didden Distributie maakte in
totaal 133 caramboles en De Molen
bleef steken bij 104. 

Derde divisie driebanden
Na de halve finales ging de eindstrijd

tussen TOVV 3 en BC Tegelen. Ook hier
was de eindstand 4-4 en bracht het
aantal caramboles de doorslag. Bij de
Vlaardingers waren Danny Molier en
Mike Nijman succesvol. Voor de Lim-
burgers bleven Roland Löwe en Rudy
Evers aan de goede kant van de score.
TOVV 3 scoorde 118 keer en BC Tege-
len reikte tot 111. 

Vierde divisie driebanden
Het wordt eentonig maar de beslissen-
de ontmoeting tussen Böhnke/Van Delft
Verhuur en Teleng Schilderwerken
eindigde eveneens onbeslist. 
De ploeg, die als thuisbasis Camping
de Eekhoorn in Oosterhout heeft, trok
uiteindelijk aan het langste eind.
Böhnke/Van Delft Verhuur zag Patrick
Oelp en Peter Smans winnend over de
streep komen. Jan Vermeulen ging met
het kleinst mogelijke verschil onderuit
tegen Luc Thon. Wim Rijvers boog voor
Ludy Keuten.
In totaal produceerden de Brabanders
88 treffers en Teleng 86.

Didden Distributie met boven vlnr: Ronny Lindemann, Marty Hermse en 
Luc de Coster. Onder vlnr: Dirk Thiele, Nicky van Venrooy en Hans Paashuis. 
Foto: Ton Smilde

Böhnke/Van Delft Verhuur. Foto: Ton Smilde      

Talentenmiddagen voor de jeugd 
in Afferden en Zevenbergen
Zowel in Afferden als in Zevenbergen
zijn in begin juli talentenmiddagen voor
de jeugd georganiseerd. Op beide
plaatsen waren 18 jongens en meisjes
aanwezig. De jeugd kon daar laten
zien wat ze in hun mars hadden. Onder
het oog van de bondstrainers, Patrick
Niessen in Afferden, Raimond Burgman
in Zevenbergen en assistent-bondstrai-
ners, Frans van Hoeij, Ad Klijn en Lion
de Leeuw,  hebben de kinderen zich
van hun beste kant laten zien. 
Na de verwelkoming door Piet Verschu-
re, portefeuillehouder jeugd van KVC,
mocht de helft van het aantal kinderen
eerst inspelen om aan de tafels te wen-
nen en de eerste zenuwen onder de
knie te krijgen. De andere helft moest
een vragenlijst invullen waardoor we
meer van de kinderen te weten kwamen
op biljartgebied. De kinderen werden
voor deze middag per tweetal aan el-
kaar gekoppeld om samen de opdrach-
ten uit te voeren.  Op beide locaties wa-
ren  vier tafels beschikbaar.Het pro-
gramma voor deze middag was als
volgt: Op tafel 1 mochten ze zelf de bal-
len neerleggen om de carambole te ma-
ken. Op tafel 2 en 3 waren de bonds-
trainer en een assistent-bondstrainer ac-
tief. Zij plaatsten de ballen op tafel en
gaven de opdracht om de carambole te
maken en op tafel 4 mochten ze onder-
ling een partijtje spelen. Na een kwar-
tier spelen had men een kwartier rust.

Beoordeling
De bondstrainers en hun assistenten be-
oordeelden, op een schaal van 5 pun-
ten, op een scoreformulier de verschil-
lende onderdelen van het biljartspel.
Er werd gekeken naar: houding, keu-
voering, de afstoot, trekstoot, door-
schietstoot, amortiseren, klein- en groot
spel. Ze werden ook beoordeeld op het
oplossen van problemen. Tenslotte gaf
men nog een cijfer voor de algemene
indruk van de speler of speelster. 
Al deze gegevens werden in kaart ge-
bracht en zijn op 3 augustus met de trai-
ners besproken. Hieruit is een advies
gekomen aan de kinderen en hun ou-
ders/verzorgers. 
Dit advies kan zijn:
a. Verder trainen op clubniveau onder

leiding van een B-instructeur,
b. Regionale training onder leiding van

een A-instructeur.
c. Gewestelijke training onder leiding

van een assistent-bondstrainer
d. Nationale training onder leiding van

de bondstrainer.    
De mogelijkheid bestaat ook dat er kin-
deren zijn die zich verder willen be-
kwamen in het driebanden. Men hoeft
dan niet alle stadia te doorlopen voor-
dat men een keuze maakt tussen de
klassieke spelsoorten of het driebanden.
De bondstrainer van driebanden was
daarom ook aanwezig om de talenten
voor het driebanden er uit te halen.

In café-biljartzaal Van Tienen in Tegelen

Wederom zeer geslaagd 
Ralf Laakman Memorial artistiek
Op 27 en 28 augustus is weer het Ralf
Laakman Memorial toernooi gespeeld.
Sinds 2003 is dit een terugkerend toer-
nooi voor de artistiekspelers en voor-
heen ook wel bekend onder de naam
Tiedtke. In café-biljartzaal Van Tienen in
Tegelen werd er door 13 deelnemers
gestreden om de hoogste eer en naar
sterkte ook gekoppeld met een mede-
speler. Het gaat niet alleen om de eer
maar ook om het plezier onder elkaar
en de individuele strijd. Het was een
weekend waarin de temperatuur hoog-
tij vierde, dus met dik zweet op het voor-
hoofd werden de oude 68 figuren met
ivoor gespeeld op de kleine tafel.
René Dericks werd met 307 punten de
uiteindelijke winnaar individueel. Het
bleek tot in de laatste set nog spannend
want Jean Marie Limbourg (286 pun-
ten) volgde en kwam rap dichterbij
maar Dericks was toch te sterk en speel-
de uitstekend. De 307 punten van de
winnaar was de hoogste score ooit op
dit toernooi met ivoren ballen. 
Het winnend koppel kwam uit België en
zegevierde uiteindelijk. Pierre Scheers
en Jean Marie Limbourg waren te sterk
voor de overige duo’s waarbij gezegd
dient te worden dat zij met ivoor de
meeste ervaring hebben maar de
prestatie was er niet minder om.
Dank aan John en Sandra en er is al-
weer besproken voor 2017.

Naam Pnt Pog
1. René Dericks 307 140
2. Jean Marie Limbourg 286 154
3. Johnny van Mil 268 162
4. Benny Smits 264 157
5. Mark Janssen 230 165
6. Robert van Veenendaal 225 167
7. Cock Ooms 225 173
8. Wilfrie Vermeer 176 177
9. Pierre Scheers 169 176

10. Rob Mans 146 187
11. Jan Jansen 112 182
12. John Titselaar 94 191
13. André Renkens 78 193

Vlnr: Pierre Scheers, René Dericks en
Jean Marie Limbourg. 
Foto: John van Tienen
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Invitatietoernooi ankerkader 47/2 in Oegstgeest

Sam van Etten prolongeert titel 
In het weekend
van 19-21 au-
gustus 2016 wa-
ren de matchtafels
in de fraaie ac-
commodatie van
het Biljartcentrum
Oegstgeest gere-
serveerd voor het
inmiddels zevende
invitatietoernooi in
het ankerkader
47/2. 

Op vrijdag werd
door de deelnemers
het spits afgebeten.
Sam van Etten was
Peter de Bree net
voor en finishte via
een serie van 119 in
vijf beurten. Jim van
der Zalm (serie van
99) had negen om-
lopen nodig om De-
mi Pattiruhu te ver-
slaan. In de tweede
sessie was Ronald
Filippo na acht beur-
ten te sterk voor
Johan Devos en liet Freek Ottenhof
twaalf beurten schrijven voordat hij de
winstpunten pakte ten koste van Vincent
Veldt. Ook op zaterdag werden er
mooie poulewedstrijden gespeeld. Peter
de Bree was goed voor een serie van
117 en speelde een partij in vier beur-
ten uit. Sam van Etten sloot in twee po-
gingen met een reeks van 193 af en be-
haalde daarnaast in drie beurten winst.
Ronald Filippo maakte een serie van
129 en behaalde in vier beurten winst.

Resultaten poules 
Uiteindelijk kon de stand van de twee
poules worden opgemaakt: Poule A: 1.
Van Etten, 2. De Bree, 3. Ottenhof, 4.
Veldt. Poule B: 1. Pattiruhu, 2. Filippo,
3. Van der Zalm, 4. Devos.              
Na een overheerlijk buffet dat door Fa-
tima de Bree en Petra Filippo was ver-
zorgd, werden dezelfde dag nog de
eerste wedstrijden van de kruisfinales
gespeeld. Devos revancheerde zich
voor zijn matige start door winst in ne-

gen beurten met een serie 125. Van der
Zalm herstelde zich en won in zes beur-
ten met een serie van 99. 
Op zondag bleek wel dat de twee laat-
ste kruisfinalepartijen om de eerste vier
plaatsen ging. De Bree startte met 48
gevolgd door 152 in beurt twee; ant-
woord Pattiruhu van 107 en slechts 2 in
nabeurt. Filippo liet in de tweede beurt
135 treffers bijschrijven, waarop Van Et-
ten met 126 antwoordde en in vijf
ondernemingen de winst claimde.
In de strijd om de klassering werden al-
lemaal “revanche-partijen” gespeeld.
Ottenhof maakte een serie van 152 en
eindigde tegen Veldt met 200-86 in
acht beurten. Devos moest zich gewon-
nen geven tegen Van der Zalm die
dankzij een slotserie van 116 op 70-
200 uit zes kwam. De strijd om het
brons werd beslist in het voordeel van
Pattiruhu die met 123 gevolgd door een
slotserie van 57 de winst pakte ten koste
van Filippo. 
In de finale wilde De Bree graag zijn

Tekst en foto: Ben Duivenvoorde

Derde editie golfen voor driebanden groot spelers

Erik Vijverberg winnaar 
Burgmans Biljarts Golfcup
Bij Golfclub Gender-
steyn te Veldhoven
organiseerde Ad
Burgmans het derde
toernooi om de Burg-
mans Biljarts Golf-
cup. In 2015 eindig-
de Erik Vijverberg
nog als hekkensluiter
maar nu liet hij zich
na een fantastische
prestatie als winnaar
kronen. Hij werd
daarmee de opvol-
ger van organisator
Ad Burgmans. Vijver-
berg, uit Almelo, is
vooral bekend van-
wege zijn kwaliteiten
als artistiekspeler
maar hij staat ook in
de eerste divisie driebanden bij De Vee-
markt zijn mannetje als reserve. Runner-
up werd Marcel van Berkel. Martin
Spoormans, Jos Molenaar, René De-
ricks, Ad Burgmans, Frank van Rooij en
Joop Hastenberg maakten het deelne-
mersveld compleet op deze supergezel-
lige dag. Molenaar had de eer voor de

”neary” en Spoormans produceerde de
”longest”. Na afloop verzorgden Erik
Vijverberg en René Dericks nog een de-
monstratie artistiek op het speciaal door
Burgmans geplaatste biljart. Voor ieders
agenda: volgend jaar is het evenement
voor driebanden groot biljarters op zon-
dag 11 juni 2017.

Erik Vijverberg (l) ontvangt de Golfcup van Ad Burgmans

Coupe van Beem 2016

Nederland tweede en België derde
Het weekend van 19 tot 21 augustus
stond dit jaar in het teken van de Coupe
van Beem. Dit is een altijd spannend,
sportief en gezellig weekend waarbij al-
le jeugdkampioenen van Nederland,
België en Duitsland het tegen elkaar op-
nemen. Dit jaar werd Nederland ver-
tegenwoordigd door de volgende spe-
lers: Hans Snellen (350), Leon Dudink
(170), Roy Reutelingsperger (120), Den-
nis Engelen (110), Dennis Hoogland
(85), Kenny Boskamp (75), Justin Huijs
(44), Arno Coenradi (35) en de bege-
leiders Frans van Hoeij en Guido Kauf-
feld. Ieder jaar wordt de Coupe van
Beem georganiseerd door een van de
drie landen en dit jaar was het de beurt
aan Duitsland. Bochum was nu de gast-
stad voor dit jaarlijkse prestigieuze inter-
nationale jeugdtoernooi. 
Na lang wachten voor de deelnemers,
begon de Coupe van Beem dan einde-
lijk op vrijdag 19 augustus. In de eerste
ronde mochten Justin Huijs en Kenny
Boskamp de eerste punten voor Neder-
land proberen binnen te halen. Dit lukte
echter alleen door Huijs met winst in 40
beurten en met een mooie slotserie van
8 caramboles. In de overige negen
wedstrijden van de Nederlanders
wisten alleen Roy Reutelingsperger (22
beurten), Hans Snellen (10 beurten) en
Dennis  Engelen (20 beurten) nog te
winnen. Hierdoor sloot Nederland de
eerste dag af met vier overwinningen uit
elf wedstrijden. Hans Snellen speelde
zijn tweede partij nog bijna gelijk na
een fantastische serie in gelijkmakende
beurt. Hij maakte een slotserie van 259
caramboles, maar strandde jammer ge-
noeg op 317 treffers. 
De tweede dag zijn er door Nederland
in totaal zestien partijen gespeeld. Acht
werden er gewonnen. Hiervan twee
door de elf jarige Arno Coenradi. Deze
jonge getalenteerde biljarter boog in
een van zijn twee wedstrijden een
achterstand binnen een paar beurten
om in een voorsprong. Hij realiseerde
een serie van zeven en maakte vlak
daarna een einde aan de wedstrijd met
een slotserie van opnieuw zeven ca-
ramboles. Ook werden er twee partijen
gewonnen door de sterk spelende Roy
Reutelingsperger. Een van die twee
wedstrijden hield hij een gemiddelde
over van maar liefst 10,90. Daarbij
komt dat hij in stijl uitspeelde met een
slotserie van 48 caramboles. Dennis
Hoogland behaalde ook twee overwin-
ningen. Hoewel hij beide partijen goed
spel liet zien, beloonde hij zichzelf door
er één te  winnen in 9 beurten met een
gemiddelde van 9,44. Hans Snellen en

Leon Dudink wonnen ieder één wed-
strijd. Leon sloot de dag af met een
knappe partij in 6 beurten wat resul-
teerde in een gemiddelde van 28,33.
Zijn hoogste serie was 116.

Laatste dag
De laatste dag stonden er nog vijf wed-
strijden op het programma voor Neder-
land. Alhoewel de kans op de eerste
plek zeer klein was, was de motivatie
van de spelers nog volop aanwezig. Dit
was ook te zien in de uitslagen, want
drie van de laatste vijf wedstrijden wer-
den gewonnen en een werd er gelijkge-
speeld. Zo sloot Kenny Boskamp zijn
Coupe van Beem af met een mooie par-
tij van 27 beurten en een hoogste serie
van 8 caramboles. Arno Coenradi kon
zijn duel, ondanks zijn sterke spel, net
niet om te zetten in een overwinning.
Hij kwam slechts twee punten te kort in
19 beurten. 
Dennis Hoogland ging op dezelfde voet
verder zoals hij op zaterdag geëindigd
was. Met zijn mooi verzorgde spel won
hij in 10 beurten met een slotserie van
33. Ook Leon Dudink sloot af met een
overwinning door zijn partij in 13 beur-
ten uit te spelen en een hoogste serie
van 144 caramboles!! 
Het slotstuk was voor de onoverwinne-
lijke Roy Reutelingsperger. In een span-
nende partij tegen een sterk spelende
tegenstander speelde hij zijn partij uit in
16 beurten. De partij eindigde uiteinde-
lijk in een gelijkspel. Desalniettemin was
Roy de enige die iedere partij heeft uit-
gespeeld en dus ongeslagen bleef op
de Coupe van Beem. 
Uiteindelijk werden de inspanningen
beloond met een tweede plaats voor het
Nederlandse team. 
Naast het intense biljartweekend en de
onderlinge concurrentie tussen de lan-
den, was er ook plaats voor veel gezel-
ligheid. Er is veel gelachen en dit is
naast de sportieve prestaties natuurlijk
erg belangrijk. De Nederlandse spelers,
de Belgische spelers en de Duitse Spe-
lers hebben er gezamenlijk een niet te
vergeten weekend van gemaakt waar
iedereen mooie herinneringen aan over
zal houden. Vooral het Nederlandse
team mocht rekenen op de steun van
veel supporters die naar Duitsland zijn
afgereisd.

Eindstand
1. Duitsland 22 pnt.
2. Nederland 20 pnt.
3. België 6 pnt.

Tekst Guido Kauffeld

“vijfde ster” halen, en van Etten zijn titel
prolongeren. In de tweede beurt leek
De Bree op stoom voor een serie doch
brak na 30 af op een “resté”. Van Etten
wachtte niet af en reeg 157 punten aan
elkaar en daarmee zijn aantal van 200.
De Bree maakte er slechts drie in de
nabeurt en na deze laatste carambole
was Van Etten wéér de winnaar van dit
toernooi. 
Toen de eindrangschikking was opge-
maakt, begon wedstrijdleider Ben Dui-
venvoorde met de huldiging. Na de no-
dige dankwoorden kon worden gecon-

cludeerd dat de doelstelling was be-
reikt: de deelnemers staan weer op
scherp voor het komende seizoen.

Eindstand
Naam Moy           HS
1. Sam van Etten 55,56 193
2. Peter de Bree 43,44 152
3. Demi Pattiruhu 41,53 200
4. Ronald Filippo 29,55 135
5. Jim van der Zalm 23,38 116
6. Johan Devos 17,11 125
7. Freek Ottenhof 17,60 152
8. Vincent Veldt 13,42 50

Nationale voorwedstrijden 
bij De Hazelaar
Op 9, 10 en 11 september worden bij
De Hazelaar, TM Kortenhorstlaan 6  in
Rosmalen nationale voorwedstrijden in
de klasse libre klein extra klasse ge-
speeld. Bij de moyennegrenzen tussen
11.00 en 20.00 is het aantal te maken
caramboles 225. 
De aanvang op vrijdag is 19.00 uur.
Voor zaterdag en zondag worden

de aanvangstijden ter plaatse bepaald.

Deelnemers
Naam Vereniging
Carlo v/d Doelen De Hazelaar
André Korsten De Hazelaar
Albert Kwaks De Hazelaar
Piet Leermakers Wapen van Liempde
Ad van Nunen VOO
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Eredivisie pool

Stance na thriller Nederlands kampioen
in sportcentrum Ames te Deurne

Stance is na een zinderend slot kampi-
oen van de eredivisie pool geworden.
De ploeg uit Utrecht begon de dag met
één punt achterstand op de koploper,
Sportpub Goes. Nadat de eerste wed-
strijden van beide teams in 6-1 winst
eindigden, viel de beslissing in de laat-

ste wedstrijd van het seizoen. Stance
won deze overtuigend met 6-1 van Ha-
gue 5. Doordat Sportpub Goes met 3-4
verloor van Strokes of Genius ging de ti-
tel dus naar de formatie van captain
Lennaert Speijker, Guido Janssen, Alex
Lely, Roy Stolk en MVP Marco Teutscher.

Vlnr: Marco Teutscher, Guido Janssen, Roy Stolk en Alex Lely. Foto: Jan Rosmulder 

Acht teams kregen
een uitnodiging om
deel te nemen aan
de finale van de
KNBB Landelijke be-
ker poolbiljart. 
In sportcentrum Ames
te Deurne had Arno
Hartman de organi-
satie in handen. 
Uiteindelijk ging het
beslissende duel tus-
sen Sportpub Goes
en Strokes of Genius. 

De Zeeuwen trokken
aan het langste eind. Sportpub Goes. Foto: Arno Hartman

Deurne City Classic

Jayson Shaw verslaat Niels Feijen in 
finale sportcentrum Ames te Deurne
De Schot Jayson
Shaw kreeg de zege
in de Deurne City
Classic (DCC) 9-ball
niet bepaald ca-
deau. Vooral tegen
de Nederlanders
bleek hij op de slot-
dag nipt de meerde-
re. Het lijstje vanaf
de laatste 64. Lars
Kuckherm 9-5, Serge
Das 9-7, Nick van
den Berg 9-8, Ivo
Aarts 9-8, Karl Boyes
9-3 en tenslotte Niels
Feijen in de finale 9-
7. Na Nick van den Berg, Niels Feijen
en Alex Lely in 2016 een buitenlandse
naam als winnaar. Op zondag waren
er nog dertien Nederlanders in de
strijd. De laatste 64 betekende het ein-
de voor Tim Jonkman, Arya Sohrabi,
Michel Drenth, Marco Teutscher, Tim de
Ruyter en Sil van Venrooy. Bij de zestien-
de finales werden uitgeschakeld Marc
Bijsterbosch, Pepijn de Wit, Jan van Lie-
rop en Hoa Nguyen. De pas 16-jarige
Van Lierop baarde in zijn woonplaats

opzien door Oliver Ortmann in de voor-
gaande ronde met 9-4 te verslaan. Jos-
hua Filler bleek bij de laatste 32 met 9-
8 net iets beter. 

Side events
9-ball Kamui Challenge: 
Diana Khodjaeva
Bankpool: Jayson Shaw
One Pocket: Niels Feijen
10 Foot: Joshua Filler
Highest run: Marco Sp.  

Runner-up Niels Feijen. Foto: Jan Rosmulder

EK poolbiljart jeugd in Albanië

Landenteam behaalt zilver en ook 
drie individuele bronzen medailles

Foto: Melissa Rademakers, www.ewop.nl

Op de tweede speeldag van het EK
poolbiljart in Tirana zijn de eerste me-
dailles verdeeld. Het was Jan van Lierop
die zich verzekerde van het eremetaal
bij het straight pool pupillen. In de halve
finale moest hij buigen voor titelverdedi-
ger Fedor Gorst. Deze Rus verloor even
later van het Poolse supertalent Wiktor
Zielinski. Na het 10-ball kwam de
Oranje medailleteller op drie. Zowel bij
de junioren als bij de pupillen werd een
bronzen medaille binnengesleept. Jan
van Lierop eindigde wederom als der-
de. Hij moest in de halve eindstrijd zijn
meerdere erkennen in de latere kam-
pioen Sanjin Pehlivanovic uit Bosnië &
Herzegovina. Cyriel Ledoux mocht bij
het 10-ball junioren aantreden tegen de
Pool Daniel Maciol in de halve finale.
Op 4-3 voor Ledoux miste Maciol de
10, maar deze kwam safe te liggen. De
Nederlander concludeerde dat de safety
net zo moeilijk was als de 4-bander en

koos voor de laatste. Deze mislukte en
Maciol kon 4-4 maken. Vervolgens kan-
telde de wedstrijd en speelde Maciol su-
bliem, waardoor Ledoux de strijd om
goud aan zijn neus voorbij zag gaan
en met brons genoegen moest nemen.
Op de slotdag was er zilver voor het ju-
niorenteam Nederland. Na een ruime
zege voor het drietal in de halve finale
tegen Rusland wachtte Duitsland. Jan
van Lierop nam in het 9-ball een 4-3
voorsprong tegen Kevin Schiller maar
bleef daarna met lege handen gezien
de 4-8 nederlaag. Teamgenoot Cyriel
Ledoux leek bij het 10-ball kansloos
toen de Limburger met 2-6 achter
kwam. Hij krabbelde terug tot 5-6 maar
daarna trok Patrick Hofmann de deur
definitief dicht via 5-7. De partij tussen
Joey Haegmans en Tayfun Teber (5-4)
hoefde toen niet meer uitgespeeld te
worden. In het medailleklassement ein-
digde Nederland op de zesde plaats.

Poolbiljart in Tirana

Twee bronzen medailles voor 
Nederland tijdens EK senioren

Het Europees kampioenschap poolbiljart voor senioren leverde in Albanië
twee derde plaatsen op. Team Nederland en Jimmy Worung waren hier-
voor verantwoordelijk. 
Worung zorgde voor de eerste me-
daille en dat was in het 10-ball. In de
kwartfinale rekende hij met 7-4 af met
Jesper Schmidt. De halve eindstrijd le-
verde dezelfde cijfers op maar dan in
het voordeel van Senharip Azar, de
latere nummer twee na verlies tegen
Sandor Tot. In het 8-ball was er geen
succes. Jim Telfer bereikte de laatste
acht bij het straight pool. Hij geraakte
evenals Rienus Gennissen bij het

9-ball ook in de kwartfinale. Als team
behaalde Nederland brons. Er was
winst op Zwitserland maar vervolgens
verlies tegen Duitsland. In de verlie-
zersronde bleek men te sterk voor Tur-
kije, Finland en Italië. In de halve eind-
strijd verloren Rienus Gennissen en
Jimmy Worung. Op dat moment was
het beslist en keek Telfer al tegen een
1-6 achterstand aan tegen de latere
kampioen Hongarije.

Vlnr: Jim Telfer, Ronald van Adrichem, Rienus Gennissen en Jimmy Worung.
Foto: EPBF  Bekerfinale pool

Sportpub Goes de beste bij Ames 
te Deurne

IT partner KNBB Kling Masters 2017

http://www.ewop.nl
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