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Op 15 en 16 april

Divisiekampioenschappen 
driebanden bij de Veemarkt 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

Luc Verhoeven

Openingsuren :
maandag gesloten
dinsdag 9.30 - 12u   13 - 18u

woensdag 9.30 - 12u   13 - 18u

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

Gsm +32 (0)475 64 26 10

e-mail: renata@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: Ingrid van Hemert

Bij de Veemarkt in Doetinchem worden de nationale divisiekampioen-
schappen driebanden groot gespeeld. De kampioenen uit alle divisies, in-
clusief de beste twee teams uit de Buffalo League, duelleren om de Neder-
landse titel. Opening is zaterdag 15 april om 10.00 uur en toegang is gra-
tis.

Zie ook de achterpagina

KNBB
Bekerfinale driebanden

31 mei tot en met 3 juni 2017
Theater De Bussel, Torenstraat 10, 

4901 EJ Oosterhout

GRATIS
MEENEMEN

Lees verder op pagina 5

Het is voor het eerst dat op één locatie
wordt gestreden op een NK voor alle vijf
divisies driebanden. Vorig jaar was het
evenement een groot succes met de divi-
sies twee tot en met vier. Nu vallen er
ook de beslissingen in de Buffalo League
en eerste divisie. Toen deze krant op 29
maart op de pers ging, waren er nog

weinig kampioenen bekend. Zondag 2
april is de slotdag van de reguliere com-
petitie. Zaterdag 15 april wordt om
10.30 uur op de vier matchtafels begon-
nen met de halve eindstrijd van de derde
en vierde divisie. 
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Hoofdklasse NK libre klein jeugd

Piet Kok ijzersterk in Warmenhuizen

Tijdens het NK hoofdklasse libre voor ju-
nioren kwam Piet Kok ijzersterk naar vo-
ren. Het talent uit Lutjebroek won al zijn
partijen en onderscheidde zich met een
algemeen gemiddelde van 5.71. Zijn
beste partij speelde Kok in de vierde
ronde tegen Silvy Glissenaar. In dertien
omlopen sloot hij met een moyenne van
9.23 winnend af. Al na de eerste speel-
dag waren het Kok en Dennis Engelen
van De Hazelaar uit Rosmalen die bei-
den in ongeslagen positie een kloof
hadden geslagen. Met drie punten voor-
sprong was na drie ronden al duidelijk
dat één van hen het goud zou pakken.
Ook tijdens de vierde ronde lieten ze

geen steekje vallen.
Kok won zoals eer-
der vermeld van
Glissenaar en Enge-
len bleef Kenny Bos-
kamp voor. Het werd
dus in de beslissende
ronde een recht-
streekse confrontatie
tussen Kok en Enge-
len. Dennis Engelen
vertrok met een reeks
van achttien, maar
na zes beurten stond
het 39-39 gelijk.
Even stokte het aan
beide kanten, tot dat
Kok een serie van
vijftien liet noteren.
Na de pauze kwam

Kok al snel boven de 100 caramboles
en was niet meer te stoppen, het werd
120-64 uit 23. Onder toeziend oog
van veel clubleden, ouders en grootou-
ders kon Piet Kok op de hoogste scha-
vot van het Wilhelmus genieten. Silvy
Glissenaar legde door winst op Dennis
Hoogland beslag op het brons.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Piet Kok Horna 10 5.71 45
2. Dennis Engelen De Hazelaar 8 3.53 23
3. Silvy Glissenaar ABC ’t Töpke 5 4.44 25
4. Dennis Hoogland De Liefhebber 4 4.26 30
5. Kenny Boskamp ABC ’t Töpke 3 2.83 21
6. Marius Kroonen ABC ’t Töpke 0 1.87 11

Vlnr: Dennis Engelen, Piet Kok en Silvy Glissenaar.
Foto: Ellen Vriezen

Bandstoten klein 5e klasse

Harry Fijn van start tot finish 
koploper op NK in Westerhaar
Tijdens het NK band-
stoten klein vijfde
klasse was Harry Fijn
uit Hattem, als eerste
geplaatst dankzij mo-
yenne 1.55, vooraf
de favoriet. De speler
van vereniging DOS
maakte de verwach-
tingen volkomen
waar. Bij de Klaam-
pe in Westerhaar be-
gon Fijn op vrijdag
met zeges na slechts
achttien en twaalf
beurten. Die laatste
partij over dertig ca-
ramboles betekende
met 2.50 moyenne
al meteen het kortste duel van het NK.
De tweede dag ging Fijn middels
zestien, zeventien en eenentwintig po-
gingen vrolijk verder met grote zeges.
Na vijf ronden dus tien punten en daar-
mee twee punten voorsprong op runner-
up Niels Koper, zijn enige belager. Het
verschil in gemiddelde bleek met 1.78
om 1.16 ook nog eens aanzienlijk. Op
zondagmorgen werd het toch nog even
spannend. Fijn verloor in de voorlaatste
sessie met ruime 14-30 cijfers na twintig
omlopen van Kees van Alfen. Daardoor
kwamen Harry Fijn en Niels Koper bei-

den op tien punten. Koper zou dus bij
winst nationaal kampioen zijn maar in
het onderlinge duel met Fijn liet de 14-
30 (15) eindstand niets aan duidelijk-
heid over.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Harry Fijn DOS 12 1.63 8
2. Niels Koper Nieuw Leven 10 1.18 11
3. Kees van Alfen Ons Tehuis 6 1.06 7
4. Lex van der Vegt Leusderkwartier 6 0.96 11
5. Hans Heijenrath Niet Klossen 6 0.95 8
6. Fons Dietvorst Boulevard 6 0.87 9
7. Willy Gijswijt De Voorstad 6 0.81 6
8. Gerard Droge De Rietlander 4 1.10 8

Foto: Vereniging de Klaampe

Van 7 tot en met 9 april 2017 bij De Hazelaar

NK bandstoten eerste klasse in Rosmalen
Bij Sportfoyer De Hazelaar aan de TM
Kortenhorstlaan 6 in Rosmalen zullen
van 7 tot en met 9 april acht finalisten
strijden om de nationale titel bandstoten
eerste klasse. Deze krijgen de opdracht
100 caramboles te maken en de moy-
ennegrens is bepaald op 3.00 tot 7.00.
Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag
is de aanvangstijd om 11.00 uur. De or-
ganisatie is in handen van biljartvereni-
ging De Hazelaar.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Leo Koomen Entree 6.77
Gert-Jan Veldhuizen BV Gelre 6.58
Micha van Bochem Kaketoe ’80 6.15
Wiel van Gemert The City-Dibo 5.95
Roij van Raaij Kamper BC 5.90
Martijn Egberts Rembrandt 5.83
Robert van Stevendaal Ouden Arend 4.70
Hans Klok Bousema 4.08

Met 47 deelneemsters bij de Jol in Lelystad

Hoofdrol voor Joke Breur op eerste 
NK dames driebanden klein 
Joke Breur uit Terneuzen heeft het
eerste NK dames driebanden klein
op haar naam gebracht. Bij vereni-
ging de Jol in Lelystad versloeg ze
Sylvia Eckel in de finale met 30-27
na 57 beurten. De primeur was een
initiatief van Alex ter Weele. Met
47 speelsters werd zijn inzet prima
beloond. Opvallend was dat van
de 39 uitgeschakelde dames er op
de zondag 30 aanwezig waren. Er
hadden er zich zelfs twee afgemeld
die ook wilden komen, maar daar
door ziekte niet toe in staat waren.
Frans van Doorn stuurde als voor-
zitter van de Jol de vereniging aan
tijdens het NK. Janine Verkerk was
de initiatiefneemster van de succes-
volle Facebookpagina. Het idee
had ze (in overleg met hem) gepikt
van Ferry van der Veen die eerder
de spelers voorstelde voor de Kling
Masters driebanden. Het bleek een
groot succes. 

Er werd op vrijdag op zes biljarts be-
gonnen. In de poulewedstrijden waren
al enkele fraaie prestaties. Joke Breur
vestigde hier reeds de aandacht op
zich. In de partij tegen Cynthia van Peer
maakte ze een serie van twaalf en stond
Breur al na slechts zes beurten aan de fi-
nish van twintig caramboles. Goed voor
een moyenne van 3.333. Enkele ver-
meldenswaardige prestaties waren er
verder van Daisy Werdekker 1.429,
Monique Wilkowski 1.250 en 1.053,
Monique van Exter 1.250 en de 1.053
van Nynke Kuindersma. Bij de KO-fase
met 32 viel Ineke Kooistra dankzij
1.042 op. Na de laatste zestien succes-
vol doorlopen te hebben, betekenden
de kwartfinales het einde voor Monique
Wilkowski, Daisy Werdekker, Gerrie
Geelen en Monique van Exter. In de hal-
ve eindstrijd bleek Joke Breur via 30-20

(51) te sterk voor Brigitte Duhn. Sylvia
Eckel redde het met het kleinst mogelijke
verschil tegen Loes van Dansik gezien
de 30-29 score na 48 pogingen. Zoals
eerder vermeld werd de Zeeuwse finale
tussen Joke Breur en Sylvia Eckel een
30-27 (57) triomf voor Breur.  

De toekomst
Bijna alle dames hebben aangegeven
een volgende keer opnieuw mee te
doen omdat het zo mooi was. Er werd
op zaterdag al veelvuldig gevraagd of
er ook een tweede editie zou krijgen.
En natuurlijk komt die er en wel van 9
tot en met 11 maart 2018. Locatie on-
bekend en Ter Weele zal de organisatie
weer op zich nemen. Een druk weekend
maar fantastisch om te doen. De dames
vonden de open loting aan het begin
ook allemaal mooi en spannend. Ook
dat blijft gehandhaafd. 

Joke Breur met haar bijzonder
partijgemiddelde van 3.333. 
Foto: Jan Rosmulder

Vlnr: Sylvia Eckel, Joke Breur, Loes van Dansik en Brigitte Duhn. 
Foto: Georgina van Velzen

Van 21 tot en met 23 april

NK driebanden groot 1e klasse in Aalten
Met veel bekende gezichten begint het
NK driebanden groot eerste klasse op
vrijdag 21 april om 15.00 uur. Het ge-
middelde is 0.650 en hoger. De wed-
strijden hebben een lengte van vijfen-
dertig caramboles. Aanvang op zater-
dag en zondag 11.00 uur. De Distel Bil-
jarts is met twee spelers goed vertegen-
woordigd, namelijk Wim Pelders en
Marcel Hopmans. De organisatie is in
handen van vereniging Kronenhuis. Te

bezoeken in Setz Huiskamer aan Plein
Zuid 12 te Aalten.  
Naam Vereniging Gem
1. John Schollink BCA 1.149
2. Albert Kooistra N-joy 1.025
3. Wilco Meusen KOT '50 0.945
4. Rob Mans BC Tegelen 0.910
5. Peter Vlaar Horna 0.905
6. Charles Mekes 't Vaartje 0.867
7. Wim Pelders De Distel Biljarts 0.867
8. Marcel Hopmans De Distel Biljarts 0.860
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Wilt u ook redactionele aandacht 
in De Biljart Ballen? 

Bel: 0416-343819

Kader 38/2 tweede klasse 7-9 april

Nederlands kampioenschap in Losser
Het NK kader 38/2 tweede klasse vindt
plaats in grand-café Smit aan Brink-
straat 34-36 te Losser. Met een partij-
lengte van tweehonderd caramboles
gaan de moyennes van 12.00 tot
18.00. Piet van Dooren, de Nederlan-
der die in België woont, voert met een
gemiddelde van 17.73 de ranglijst
aan. De verschillen zijn echter gering
want Sjeng Burhenne van BC Tegelen
heeft als nummer acht een moyenne van
15.12 achter zijn naam staan. De aan-

vang is op vrijdag 7 april om 11.00
uur. Dat tijdstip geldt ook voor de overi-
ge twee dagen. 
Naam Vereniging Gem
1. Piet van Dooren Dubac 17.73
2. Wubbo Haaijer ABC '08 16.96
3. Roger Cleuskens Op de Klos 16.33
4. Wim van Westrop De Jonge Prins 15.96
5. John Erkemeij Horna 15.44
6. Peter Heutinck Ellenkamp 15.44
7. Wilbert Gantvoort De Rietlander 15.16
8. Sjeng Burhenne BC Tegelen 15.12

Van 7-9 april in Arnhem

NK libre klein hoofdklasse
De nationale finale libre klein hoofd-
klasse staat van 7 tot en met 9 april op
het programma. In deze klasse zijn de
moyennegrenzen 7.00 tot 11.00 en de
duels worden beslist over honderdvijftig
caramboles. Met een gemiddelde van
13.19 lijkt Dennis Wijers de te kloppen
man. 
De acquit is alle drie dagen om 11.00
uur. Te bekijken in biljartcentrum West

Peter aan West Peterstraat 49 te Arnhem.
Naam Vereniging Gem
1. Dennis Wijers De Burgemeester 13.19
2. Marcel Kortlever De Posthoorn 9.35
3. Albert Sol De Ster 9.25
4. Rick van den Enden De Nieuwe Brug 9.03
5. Frank Dekker DVO 8.82
6. Jerrit Veenstra De Harmonie 8.64
7. Maik Bruil 't Heukske 8.37
8. Walter Snapper BV '75 7.35

Bandstoten klein 1e klasse en libre groot 1e klasse

Peter de Bree en Fred Driessen 
worden Nederlands kampioen 
bij De Hazelaar in Rosmalen

Prakke uit Nieuw
Heeten. De overige
partijen werden
door hem gewon-
nen. 
Bij aanvang van de
laatste partij waren
er feitelijk nog maar
twee kanshebbers
op de titel over. Peter
de Bree ging met ne-
gen punten aan de
leiding voor Wiel
van Gemert met acht
punten. Wiel van
Gemert, met een be-
ter moyenne, zou zo-
wel bij winst als re-
mise en een neder-
laag van De Bree
Nederlands kampi-
oen kunnen worden.
Terwijl Van Gemert
in zijn laatste partij
tegen Robert Prakke
zeker en gestaag
naar winst liep (300
caramboles in twee
beurten), zag hij ech-
ter “live” dat op de

tafel naast hem De Bree ook zijn laatste
partij tegen Pieter van der Geest won.
Jordy Jong en Wiel van Gemert, die
beiden een partij van 300 caramboles
in één beurt uitmaakten, promoveren
naar de ereklasse.

Eindstand libre groot 
eerste klasse
Naam Vereniging Pnt Moy    HS
1. Peter de Bree Kwadendamme 11 51.45 287
2. Wiel van Gemert The City-Dibo 10 91.94 300
3. Jordy Jong Horna 10 77.28 300
4. Erik van der Linden BIOS 10 47.00 242
5. Robert Prakke Centrum ‘47 7 40.18 294
6. Pieter van der Geest BC Schagen 4 42.92 295
7. Martin Vreekamp Almere ‘83 4 38.93 223
8. Wilbert van Dijke BV De Ram 0 24.93 179

De scoremonitoren bij BV De Hazelaar in Rosmalen
kregen op 10, 11 en 12 maart 2017 geen kans op
stand-by te springen tijdens het Nederlandse kam-
pioenschap libre groot 1e klasse en bandstoten klein
1e klasse, die tegelijkertijd werden gespeeld. De oude
Romeinen citerend. Het was ‘citius, altius, fortius’ in
Rosmalen. De twee toernooien leverden samen de no-
dige drukte en dynamiek, waarin de spelers, in een
ouderwets goede biljartsfeer, om het felst streden om
de felbegeerde gouden medailles. 

Vlnr: Wiel van Gemert, Peter de Bree en Jordy Jong. 
Foto: Rinus Persons

Libre groot eerste klasse
Bij het Libre groot eerste klasse ging uit-
eindelijk Peter de Bree (Middelburg)
van de vereniging Kwadendamme met
de Nederlandse titel aan de haal. Daar
zag het na de eerste wedstrijd die De
Bree speelde tegen Wiel van Gemert
van vereniging City-Dibo niet naar uit.
Hij bleef van acquit steken op één
carambole, waarna Van Gemert de te
maken 300 caramboles in één beurt re-
aliseerde. Het gezicht van De Bree
sprak onmiddellijk na deze partij boek-
delen en ontlokte hem de uitspraak “dat
is nou libre”. Echter, na deze voor hem
dramatisch verlopen start brak de
Praagse Lente aan. Hij speelde alleen in
de vijfde ronde nog gelijk tegen Robert

Bandstoten klein eerste klasse
Bij het bandstoten klein eerste klasse
werd Fred Driessen van Almere ’83 on-
aangetast met de maximale score te-
recht gekroond tot Nederlands kampi-
oen. Driessen speelde zijn laatste partij
tegen Roland Deelen uit Helmond, die
op dat moment, met twee verliespunten
maar een beter gemiddelde nog alle
kansen had. Deelen zou bij winst dus
de titel opeisen. Lange tijd zag het daar
ook naar uit. Na tien beurten leidde de
Helmonder met 64 tegen 31. Vanaf dat
moment sloeg het zo bekende biljart
syndroom van “stilvallen” toe, terwijl
Driessen toen juist als een speer ging en

zijn nog te maken
69 caramboles in ze-
ven beurten scoorde.
In zeventien om-
lopen claimde Dries-
sen met 100 tegen
69 de winst en de
nationale titel. De
keu ging in de lucht
en hij nam met zicht-
bare vreugde vervol-
gens alle felicitaties
in ontvangst. Roland
Deelen behaalde
met 5,80 het hoog-
ste gemiddelde van

het kampioenschap. Het beste partij-
moyenne werd met 12,50 gespeeld
door Bert Vink. Limburger Theo van de
Ven maakte met 49 caramboles de
hoogste serie. 

Eindstand bandstoten klein 
eerste klasse
Naam Vereniging Pnt Moy     HS
1. Fred Driessen Almere ‘83 14 4,79 24
2. Bert Vink Zomerzorg 11 5,47 41
3. Roland Deelen BV VIOS 10 5,80 35
4. Theo van de Ven De Oase 7 4,57 49
5. Kees Jong BV Rappel 4 4,45 28
6. Edwin Tieman Centrum ‘47 4 4,40 30
7. Jim van der Starre BV Rappel 4 4,27 35
8. Martin Ros De Haven 2 4,45 33

Vlnr: Bert Vink, Fred Driessen en Roland Deelen. 
Foto: Rinus Persons

NK eerste klasse libre in Den Helder

Ludie de Veth claimt nationale titel bij 
Turnlust
De vierde ronde van
de nationale finale
eerste klasse libre in
Den Helder kreeg
een extra tintje. De
latere kampioen Lu-
die de Veth liep in
deze ronde tegen
zijn enige verliespar-
tij aan. Dat gebeur-
de in de botsing met
de latere nummer
twee Fons van Bra-
kel. Edwin Tahapary,
die ook lang in de
race bleef voor de ti-
tel, speelde in negen beurten uit en
daarmee samen met Marcel Smit het
hoogste partijgemiddelde van 13.33
behaalde. Van Brakel had in de begin-
fase flinke schade opgelopen. In de eer-
ste ronde moest hij buigen voor Roosen-
daler Rick van Hassel en de tweede ron-
de bleek Tahapary te sterk. Verder
maakte Van Brakel geen misstap meer.
Maar de kloof bleek, ondanks een beter
moyenne dan de koploper, te groot. De
Veth moest in de slotronde diep gaan
om Tahapary van zich af te schudden,
maar dat lukte uiteindelijk in 24 beur-

ten, het werd 120-102. Hiermee stelde
hij zijn titel veilig. De jubilerende vere-
niging Turnlust mag terug zien op een
geslaagd en goed georganiseerd NK.
Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ludie de Veth De Ketsers 12 6.31 41
2. Fons van Brakel Almere ’83 10 7.50 59
3. Marcel Smit OBIS 8 6.15 48
4. Edwin Tahapary Wap. Van Epe 8 5.93 48
5. Cor Lingen Amstelbron 6 7.08 42
6. Rick van Hassel De Ram 6 5.36 35
7. Feitze van der Heide De Kroeg 4 6.47 47
8. Marco Knoops De Snelpost 2 4.88 34

Vlnr: Fons van Brakel, Ludie de Veth en Marcel Smit 
Foto: Benny Beek

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Wereldbeker driebanden Luxor kozoom.com 26 mrt - 1 apr
Eurotour 9-ball Portugal kozoom.com 30 mrt - 1 apr
Europese beker clubteams klassiek Praag kozoom.com 7 - 9 apr
Franse titel driebanden + libre dames kozoom.com 8 - 9 apr
Divisiekampioenschappen driebanden kozoom.com 15 - 16 apr 
EK Brandenburg kozoom.com 28 apr - 5 mei
Driebanden Charity Halle-Zoersel kozoom.com 10 - 11 mei
WK driebanden dames Halle-Zoersel kozoom.com 12 - 14 mei

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

Vierde divisie driebanden poule 6
Serie van negen voor Cris Bakker van Carambole 2   
Stokkers – HCR Prinsen 3 4-4. De kam-
pioen had met Willie Visscher 0.967
een sterke kopman. HCR Prinsen 3 –
Steenwijk 1-7. 
Voor de gasten verzamelde Johan
Kwast de 25 treffers na   25 pogingen.
Carambole 2 – HGL 3-5. Cris Bakker

kwam in thuisbasis café-biljart 't Vossen-
hol te Daarlerveen als enige tot de volle
winst. Hij produceerde daarbij een
serie van negen en dat betekende
een evenaring van het seizoenrecord
van Micha Tiecken en René Oude
Groeniger. 
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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
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Een uitgave van

Vormgeving:

Het volgende
nummer 

verschijnt
26 april

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 19 april

Bandstoten 2e klasse 31-3
tot en met 2-4

Gewestelijke 
finale MN 2 
in Arnhem
Bij S&O PTT aan Johan de Witlaan 350
te Arnhem begint de gewestelijke eind-
strijd bandstoten klein tweede klasse
van MN afdeling twee op vrijdag 31
maart om 19.00 uur. 
Zaterdag en zondag 11.00 uur. Bij 75
caramboles gaan de moyennes van
2.30 tot 3.50.  
Naam Vereniging Gem
1. Ruud van Loosbroek Kerkzicht 3.10
2. Marc Hermsen KOT 3.03
3. John Zeelen OGC 3.01
4. Theo van Dinther SOKO 2.98
5. Geert Janssen Woezik 2.82
6. Leo Berendsen Rembrandt 2.28
7. Lucien Dumas De Vink Ede 2.26
8. Nico Mortier Rembrandt 2.21

Sensationele nationale finale 4e klasse bandstoten in Roosendaal

Paul Kolkman van ’t Ottertje zegeviert 
in zinderende slotfase bij De Ram

De nationale finale vierde klasse band-
stoten bij De Ram in Roosendaal gaat
de geschiedenis in als “de slijtageslag
in het zinderende zuiden”. Uiteindelijk
overleefde Paul Kolkman uit Gennep de
laatste zenuwslopende ronde. Bij het in-
gaan van deze finaleronde hadden
maar liefst zes van de acht deelnemers
nog kans op het Nederlands kampioen-
schap. De echte sensatie begon eigen-
lijk in de zesde ronde, toen Kolkman ge-

lijk speelde tegen Robert Kroezen. Cees
Roggeband zag zijn kansen door ver-
lies tegen Sudeshkumar Bikha kleiner
worden, terwijl Bikha hierdoor weer vol-
op in de race was. Hij trof immers in de
finaleronde Kolkman. Ook Arjèn Kies-
kamp, die als zesde eindigde, had door
winst op John Nolten de titel kunnen
grijpen. Hij verloor echter met 40-30.
Paul Kolkman en Sudeshkumar Bikha
troffen elkaar in de laatste ronde met ze-
ven en acht punten achter hun naam.
Het was Kolkman, die na 31 omlopen
met klein verschil (40-38) de winst
binnenhaalde. Ook Robert Kroezen
moest hard knokken om mede titelkan-
didaat Cees Roggeband van zich af te
schudden. Wat hem uiteindelijk in 21
pogingen met 40-37 lukte. Door dit re-
sultaat kwam Kroezen dicht bij het ge-
middelde van Kolkman, maar net niet
genoeg om deze van de titel af te hou-
den. Paul Kolkman werd gekroond als
nieuwe kampioen van Nederland. Bij
biljartvereniging De Ram en wedstrijd-
leider Peter van Dongen was de organi-
satie in goede en vertrouwde handen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Paul Kolkman ’t Ottertje 9 1.80 17
2. Robert Kroezen Phoenix 9 1.73 14
3. Cees Roggeband Windenburg 8 1.73 10
4. Jan de Wijs Carambole ’54 8 1.63 10
5. Sudeshkumar Bikha De Kroon 8 1.49 11
6. Arjèn Kieskamp Wap. Van Ede 8 1.47 9
7. John Nolten Krijt Op Tijd 5 1.50 13
8. Jan Kok Onder Ons 1 1.30 8

De acht deelnemers, met achterin in het midden kampioen Paul Kolkman.
Foto Peter van Dongen

Libre klein dames interval gewest MN 1 + 2

Chantal Veldt en Ester Kreuger 
naar Nederlands kampioenschap
Van 17 tot en met 19
maart werd in Tiel bij
biljartcafé De Burge-
meester de geweste-
lijke eindstrijd dames
libre klein gespeeld.
Vanwege het gerin-
ge aantal deelne-
mers uit Afdeling 1
van Midden-Neder-
land werden Afde-
ling 1 en 2 samenge-
voegd tot één finale.
Het spelen op inter-
val bewees zijn
waarde: niet het ge-
middelde gaf de
doorslag - Pia Helmich van BV Moira,
op papier met een moyenne van 2.62
bijna tweemaal zo sterk als de eerstvol-
gende, eindigde als vijfde - maar het
constant op of boven je niveau preste-
ren. Chantal Veldt van BV Renkum en
Ester Kreuger, namens Texsaloon, bleken
daar het beste in en stonden zodoende
in de finale tegenover elkaar. Tot ruim
over de helft van de partij was niet te
zeggen wie ging winnen, maar daarna
wist Veldt een gaatje te slaan en het du-

el naar zich toe te trekken. Beide dames
gaan door naar het NK. Het brons was
voor Corry van de Laar van KOT.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Chantal Veldt BV Renkum 12 0.97 6
2. Ester Kreuger Texsaloon 10 1.21 8
3. Corry van de Laar KOT  8 1.37 10
4. Adrie Kraan Kanaalzicht 6 0.89 9
5. Pia Helmich Moira 6 2.62 17
6. Dicky van de Herik ’t Vennetje 6 0.55 5
7. Hanny Wouterse De Burgemeester 4 1.06 7
8. Manuela van Boxtel BC Zeeland 4 1.03 8

Vlnr: Ester Kreuger, Chantal Veldt en Corry van de Laar.
Foto: Ton Stijnman

Mooie opbrengst voor missiewerken van Broeder Willy

Rini de Grauw en Frans Netten winnen 
koppeltoernooi VG biljarters

Bij Hotel Brabant in Hilvarenbeek werd
op zaterdag 25 maart een speciaal
koppeltoernooi gehouden. VG biljarters
werden daar gekoppeld aan een valide
speler. De in totaal veertien duo’s speel-
den allemaal twee wedstrijden met de
opdracht om in vijftien beurten zoveel
mogelijk caramboles te maken. Hierna
werd er gestreden om eerste en de
tweede en de derde en vierde plaats.
Vooral de biljarters van Cello uit Vught
waren in grote getalen aanwezig en
kwamen met twee busjes naar Hilvaren-
beek. Doel van het toernooi om naast
een gezellige en sportieve dag geld in
te zamelen voor de missiewerken van
Broeder Willy uit Essen. Deze Broeder
verzorgt al tientallen jaren de inzame-
ling en het transport van goederen aan
de allerarmste gebieden in onder meer
de Filipijnen. Ook worden middels gif-
ten noodzakelijke operaties bij veelal
kleine kinderen verricht. Broeder Willy
staat ervoor garant, dat er geen geld
aan de strijkstok blijft hangen. Met zijn
inzet en dat van zijn legertje vrijwilligers
komt elke euro op de daarvoor bestem-
de plaats, dus direct bij de noodlijden-
de bevolking.

Winnaars
De uiteindelijke finale ging tussen de
koppels Patrix Kastelijns/Toon van Gin-
hoven en Rini de Grauw/Frans Netten.
In een enerverende strijd onder leiding

van KNBB arbiter
Jan Versteeg trok het
duo De Grauw/Net-
ten aan het langste
eind. Als VG biljarter
mocht Rini de Grauw
dan ook de beker
behorende bij de ti-
tel in ontvangst ne-
men. Eigenlijk waren
er alleen maar win-
naars. Het was een
sportieve en gezelli-
ge dag, waaraan
nog een optreden
van Stephan Weg-
berg als imitator van
Guus Meeuwis werd
gekoppeld. Broeder
Willy mocht een en-
veloppe met 500 eu-

ro in ontvangst nemen. Dit bedrag kon
bijeen worden gebracht door inschrijf-
geld, donatie en een verloting.

Rini de Grauw controleert of hij wel de juiste beker in ontvangst
neemt. Rechts op de foto zijn koppelgenoot Frans Netten. Op de
achtergrond kijkt Broeder Willy belangstellend toe.
Foto: Marlies van Venrooij.

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

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

Burgemeester Vermetstraat 2
4456 AJ Lewedorp
Telefoon 0113-612204
Fax 0113-612773

Fam. De Kok
Privé: 0113-614157

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

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

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

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

Corjan
& 

Mitchell

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

Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

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

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

Camping Camping 

De EekhoornDe Eekhoorn
Een gezellige camping in een bosrijke omgeving

Ook kunt u bij ons terecht voor bruiloften en partijen

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

3 matchtafels en 3 tafels 230x115

Biljartcentrum
de distel

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier

18 Pooltafels
6 Biljarttafels 230x115
4 Matchtafels
5 Snookertafels

Groot eigen privé parkeerterrein voor 60 auto’s 

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

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

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

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

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

OOK OM MEE TE NEMEN

Leverancier van Mosselen, 
Oesters, Vis & Visproducten,

Zeekraal, Lamsoor en Mosselgroenten
aan groothande, horeca en instellingen

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

WWW.PIETVANOOST.NL

Wij staan dagelijks voor u klaar

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

Wijkcentrum
‘t Schuurtje

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

Bvm Apollo
Senioren Biljartclub Maarssen

Ook het juiste adres voor feesten en evenementen

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

info@schuurtje.org    www.schuurtje.org

Biljartspecialist Brabant. . .
Nieuw in uw regio

Biljartspecialist Brabant
Bisschop Zwijsenstraat 75
5021 KA, Tilburg
www.biljartspecialist.nl
info@biljartspecialist.nl

Officieel dealer van

VERHOEVEN

Bel voor meer informatie of een afspraak
met Toine van Berkel, 06-51576258

http://www.bvdeeekhoorn.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
mailto:info@biljartcentrumgoirle.nl
http://www.biljartcentrumgoirle.nl
mailto:info@schuurtje.org
http://www.schuurtje.org
http://www.biljartspecialist.nl
mailto:info@biljartspecialist.nl
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Bandstoten 2e klasse district Rotterdam

Evert de Vries maakt schijnbeweging
lers aan het vertrek lukte het echter niet
om een podiumplaats te claimen. Toch
kan men terugzien op een geslaagd en
sportief toernooi. De grote verrassing
was Evert de Vries, die als degradant
op één na laatste met een moyenne van
2.53 was binnengekomen. De eerste
partij tegen thuisspeler Marlon Stuur-
land verloor De Vries, wat later werd
aangemerkt als schijnbeweging. Verder
liet de biljarter van Hoogvliet geen steek
meer vallen. In de laatste ronde be-
vestigde hij met een overwinning op Si-
mon Smit zijn kampioenstitel.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Evert de Vries Hoogvliet 12 2.72 24
2. Gerard Plaats Buitenzicht 10 3.28 21
3. Simon Smit Rietlander 8 2.59 12
4. Rob Hogenbijl TOGB 7 3.21 19
5. Patrick van Barneveld Posthoorn 6 2.47 25
6. Andro Stelk Kralingen 6 2.40 19
7. Marlon Stuurland Kralingen 4 2.18 20
8. Danny Sam-Sin Kralingen 3 2.39 18

Het was aan biljartvereniging Kralingen
om op 3, 4 en 5 maart de districtsfinale
tweede klasse bandstoten van Rotter-
dam te organiseren. Met drie eigen spe-

Evert de Vries

Hoofdklasse libre gewest Zuid 1

Rick van den Enden grijpt titel
Rick van den Enden is in Tilburg kampi-
oen geworden in de hoofdklasse libre
van het gewest Zuid-Nederland afdeling
1. De biljarter van De Distel Biljarts heeft
hiermee een afvaardiging afgedwongen
naar de nationale finale, die van 7 tot
en met 9 april in Arnhem wordt gehou-
den. Er werd gespeeld in twee poules
van vier, gevolgd door de kruisfinales.

Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Rick van den Enden De Distel Biljarts 8 9.03 61
2. Martin van Rijt BC Goirle 6 8.72 87
3. Ivo Vastré HMS 6 7.01 67
4. Johan de Punder ALM 5 6.54 44
5. Sjaak Westdorp VEGABV 6 7.51 53
6. George Ruymbeeck De Kroon 4 5.36 27
7. Stephan van den Hoof Borduurhuis 3 5.42 29
8. Peter Brouwers Den Duvel 2 5.39 52

Tweede klasse bandstoten-klein district Duinstreek 

Jan Tolenaar kampioen 
in Biljartcentrum Oegstgeest

De als eerst geplaatste Huong Le Van
moest op vrijdagavond één partij prijs-
geven en alleen Jan Tolenaar en Fons
Moerdijk kwamen, met twee winstpartij-
en, ongeschonden uit de strijd. De za-
terdag bracht diverse mooie partijen.
Zo greep Jan Tolenaar dankzij een serie
van 22 nog net de winst ten koste van
Toon Kansen. Ook Toon Rekmans liet
met een partij in 22 beurten en een se-
rie van negentien zien dat hij in de strijd
was. Na de door de organisatie aan-
geboden lunch nam de spanning weer
toe. Doordat de koplopers steken lieten
vallen gingen vier deelnemers met zes
matchpunten het klassement aanvoeren.
Het waren Tolenaar, Rekmans, Wal-
green en Moerdijk. Aan het einde van
de dag verloren Rekmans en Moerdijk
en kwam Le Van weer terug in de strijd. 
<tussenk>Laatste speeldag
<een>Jan Tolenaar en Peter Walgreen
gingen bij het ingaan van de laatste
speeldag (zondag) aan kop met acht
punten. Rekmans, Le Van en Moerdijk
lagen nog op de loer met zes punten. In-
valler Rob Balk deed op zondag zijn
best om nog van de nul af te komen,
maar zag dit voornemen stranden en
moest met de laatste plaats genoegen
nemen. Toon Kansen maakte deze dag
zijn slechte start van de vrijdag nog wel
goed met een partij in twintig beurten
doch bleef op de zevende plek steken. 
Fons Moerdijk kon geen punten meer
aan zijn totaal toevoegen en belandde

hierdoor op de zesde plek. Huong Le
Van wist nog maar één punt te halen en
werd van mede-favoriet nu vijfde. Hij
werd voorbijgegaan door Fabian Paff
die met vrij constant spel acht punten
verzamelde. Door in de laatste ronde in
twintig omlopen van Fons Moerdijk te
winnen eigende Toon Rekmans zich het
brons toe. Nadat in de zesde ronde To-
lenaar duidelijk had gewonnen en Wal-
green net aan won van Le Van, moest
de finalepartij tussen hen de beslissing
brengen. Met zijn betere moyenne wa-
ren de papieren in het voordeel van To-
lenaar maar ook in de wedstrijd bleef
hij steeds op voorsprong. In twintig po-
gingen bevestigde de biljarter van de
organiserende vereniging zijn titel.
Namens de deelnemers sprak kampi-
oen Tolenaar een dankwoord voor ie-
der en alles wat had bijgedragen aan
dit geslaagde toernooi op prima materi-
aal. Hij liet dit vergezeld gaan met een
gevulde envelop voor het arbiterscorps
en de vereniging.
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan Tolenaar BCO 12 3.19 22
2. Peter Walgreen BCO 10 2.33 15
3. Toon Rekmans De Klipper 8 2.85 23
4. Fabian Paff Sportrust 8 2.35 17
5. Huong Le Van Sport 7 2.54 14
6. Fons Moerdijk BCO 6 2.12 19
7. Toon Kansen Onder Ons ‘67 5 2.33 17
8. Rob Balk ADO 0 1.84 11

Verslag en foto: Ben Duivenvoorde

Biljartcentrum Oegstgeest was in het weekend van 10 tot en met 12 maart
het strijdperk voor de finalisten in de hoogste districtsklasse bandstoten-
klein van de Duinstreek. Op het prima materiaal en in een echte biljar-
tambiance viel de beslissing pas in de laatste partij. De organisatie was in
handen van de biljartvereniging BCO De beste keus. 

Staand vlnr: Rob Balk, Fons Moerdijk, Toon Kansen, Toon Rekmans. 
Zittend vlnr: Peter Walgreen, Fabian Paff, Jan Tolenaar, Huang Le Van

2e klasse bandstoten district Midden-Brabant

Stephan van den Hooff 
op moyenne kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1.  Stephan van den Hooff Borduurhuis 11 2.67 20
2. Wil de Rooij HMS 11 2.50 16
3. Gerard Dikmans HMS 6 2.29  21

4. Christ de Ruijter HMS 6 2.08 19
5. Martin van de Rijt BC Goirle 4 1.94 18
6. Gerard Snoeren BSV 2 1.98 13
7.  Toon Vervoort BSV 2 1.83 12

Vierde divisie driebanden poule 1

Jorissen 2000/5 stelt top drie veilig
Speelronde 19
Koetshuis 3 – Jorissen 2000/5: 2-6.
Bradley Roeten, Ferry van der Veen en
Hans Donders wonnen voor de Haagse
bezoekers. Sportrust 2 – BVM/Apollo:
6-2. Rien Roefs zorgde er voor, dat de
gasten eervol huiswaarts konden keren.

Speelronde 20
Jorissen 2000/5 – Push And Win: 4-4.
Fred van Leeuwen behaalde thuiswinst,

terwijl René Vreeling en Hans Donders
door remise de overige twee punten in
Den Haag hielden. BVM Apollo/EDO
’83 2: 2-6. Ad Schoenmakers redde de
eer voor het thuisfront. 

Speelronde 21
Sportrust – BVM/Apollo: 8-0. Blauw Wit/
De Klos – Jorissen 2000/5: 1-7. Met dit
resultaat heeft het team van Jorissen zich
verzekerd van een plaats in de top drie.

Nationale kadercompetitie poule 2

’s Lands Welvaren 
kan kampioensfeest vieren

Speelronde 18
’s-GBC – HWA Verhaar BKS: 8-0. Post-
hoorn RBS – ’s Lands Welvaren 2: 6-2.
Sjoerd Breas redde de eer voor de
ploeg uit Kwadendamme. Posthoorn/
RBS 2 – De Ram: 0-8. Hans Snellen was
in zeven omlopen uit en daarmee de
beste speler. HWA Hotel van Krimpen –
Honky Tonk 2: 4-4. Ricardo Goud zorg-
de met 25.12 voor de beste partij. ’s
Lands Welvaren – HWA Alblasserdam:
4-4. Reijer van Kooten realiseerde in vijf
omlopen een gemiddelde van 42.00.

Speelronde 19
HWA Verhaar BKS – ’s Lands Welvaren:
0-8. De Ram – Posthoorn RBS: 5-3. De-
mi Pattiruhu presenteerde zich met
36.66 en een serie van 102. HWA
Alblasserdam – Posthoorn/RBS 2: 6-2.
Bij de thuisclub moest alleen Gerard
Johler zijn partij prijsgeven. Honky Tonk
– HWA Hotel van Krimpen: 6-2. Jan
van Krimpen redde de eer voor de be-

zoekers. ’s Lands Welvaren 2 – Honky
Tonk 2: 8-0. HWA Hotel van Krimpen –
’s Lands Welvaren 2: 4-4. Posthoorn/
RBS – HWA Alblasserdam: 2-6. Reijer
van Kooten, Gerard Johler en John van
der Zalm tekenden bij de gasten voor
partijwinst. Posthoorn/RBS 2 – HWA
Verhaar BKS: 6-2. Alleen Richard van
Luijk kon voor HWA Verhaar winnen.
Honky Tonk 2 – De Ram: 3-5. Aaron
Meeuwissen en Wilbert van Dijke be-
haalden winst voor De Ram, terwijl
Adrie Pols met remise voor het vijfde
punt zorgde. ’s Lands Welvaren – Belle-
vue/F. van Giessel slijptechniek: 5-3. 

Speelronde 21
Honky Tonk – ’s Lands Welvaren: 4-4.
Jan Goudzwaard en Peter de Bree
hadden succes voor de bezoekers. In
de laatste ronde is de formatie uit Kwa-
dendamme, met dertien punten voor-
sprong, onbereikbaar voor de concur-
rentie.

Vlnr: Danny Walhout , Jaap van der Weide, Teamleider Sjaak Walhout , 
Jan Goudzwaard, Jan Eijckenboom. Niet aanwezig: Peter de Bree, 
Robert van Stevendaal en Jaap Cijsouw. Foto Nico Peeters
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Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Meilink Biljarts
een begrip in Noord-Holland

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

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

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

Gerard van Kempen
Dé specialist in Biljart-en Dartartikelen

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

Hierbij ook ruime keuze in Pool- en Snookerkeu's

Professionele keureparaties

Het adres voor uw sportprijzen

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

Callenburgstraat 43 • Vlaardingen • 010-460 25 44 

Recreatiepark ’t Haasje bv

Vijf Eikenweg 45 • 4849 PX Dorst
0161-411626

info@haasjeoosterhout.nl
www.haasjeoosterhout.nl

Ruim 1000 m2

speelplezier

365 dagen per
jaar open

Diverse 
kinderfeestjes

en
arrangementen
vanaf € 7,75 p.p.

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

in de indoorspeeltuin

hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

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

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

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

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

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

Wij verkopen biljartartikelen in samenwerking met:

Biljartboetiek Bergen op Zoom
rechtstreeks leverbaar vanuit het café

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

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

KNBB, NBF en RBB

Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal

0165-569842
info@cafederam.nl

Naast het biljarten verzorgen wij ook uw:

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

Informeer vrijblijvend over de 
mogelijkheden

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

Derde divisie driebanden poule 3

Capelle 2/De Terp definitief op 
derde plaats
In speelronde negentien won De Rielan-
der met 8-0 van RMSC. Peter Boers vol-
bracht zijn taak in 33 beurten en ein-
digde op 0.909. Kopman Harry Elsin-

ga kwam met 1.000 tot het beste ge-
middelde. Op bezoek bij TOVV 5 wist
Capelle 2/De Terp met 2-6 aan de goe-
de kant van de score te blijven. Een
week later eindigde Capelle 2/De Terp
met 4-4 gelijk in de thuiswedstrijd tegen
Cafedepijp.nl. Stefan Osnabrug be-
haalde via een serie van negen een mo-
yenne van 1.000. Henk Weber liet zelfs
1.029 noteren. RMSC ontving De Eek-
hoorn 3/Biljartpoint.nl en moest de
Oosterhouters met 2-6 voor laten gaan.
Tijdens de voorlaatste ronde van de
competitie kreeg De Rietlander bezoek
van Capelle 2/De Terp en kwam tot 4-
4. Peter Boers toonde zich met 0.937
als beste speler. Met nog één wedstrijd
te gaan staat de derde plaats voor Ca-
pelle 2/De Terp al vast. 

http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.meilinkbiljarts.nl
mailto:seyfi@hartjevanoosterhout.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
http://www.cafederam.com
mailto:info@cafederam.nl
http://www.debiljartmakers.nl
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2e klasse bandstoten district West-Friesland

Sjaak Steltenpool 
sterkste in Zwaag
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Sjaak Steltenpool De Carambole 10 3.66 37
2. Antoon Steltenpool Gouden Hoofd 9 2.49 30
3. Martin van de Hudding Horna 8 2.88 17
4. Jan Kok De Wurf 8 2.56 19
5. Ronald Kok De Wurf 6 2.70 20
6. Peter Mak Horna 6 2.45 14
7. Johan Koomen Entree 5 2.76 20
8. Frank Kok De Wurf 4 2.67 12

Café De Ram   
10e Zomercup

Libre en driebanden
Deze zomer organiseert Café De Ram al weer voor de 10e keer de ‘De Ram Zomercup’.
Net als andere jaren worden de volgende toernooien gespeeld:

• Libre dames, deelname uitsluitend voor dames op dinsdagavond
• Libre 1e klasse v.a. 3,00 moyenne en minimaal 90 car. op maandagavond
• Libre 2e klasse tot 3,00 moyenne op donderdagavond
• Driebanden 1e klasse v.a. 0,500 moyenne en 25 car. op vrijdagavond
• Driebanden 2e klasse tot 0,500 moyenne op woensdagavond

Je kunt voor één of meer toernooien inschrijven. 
De wedstrijden worden gespeeld in Café De Ram, Kalsdonksestraat 135, 
4702 ZC Roosendaal en duren de gehele zomer. In de voorronden wordt in poules
een halve competitie gespeeld, waarbij de poulegrootte afhankelijk is van het aantal
deelnemers. Tijdens de voorronden hoort de taak van teller en schrijver uitgevoerd
te worden door alle deelnemers.
Finales: op 19 en 20 augustus.
De deelname is € 15 per persoon en/of toernooi, inclusief deelname aan de 
jubileum barbecue op zondag, te betalen voorafgaand aan het toernooi.
Voor aanmelding kun je gebruik maken van onderstaand formulier of per email
pvandongen@cafederam.nl. 

Aanmelden libre 1e klas voor 30 april, overige klassen vóór 20 mei a.s. 

____________________________________________________________________

Aanmelding De Ram Zomercup 2017

Naam: ________________________________ Vereniging: ________________________

Geb. datum: _______________ Tel: ___________ Email: _________________________

Spelsoort: ___________________  Dames / Heren *  Actueel gem.: ________________

Ik kan niet spelen op: ( weeknr(s)_____________________ of data: ________________

S.v.p. eventuele vakantieplanning opgeven ter voorkoming van wedstrijdplanning problemen
* Doorhalen wat niet van toepassing is. Het gemiddelde wordt door de organisatie gecontroleerd. 

Toernooisponsor

Emmaplein 28, Bergen op Zoom 0164-244164 www.biljart-boetiek.nl

Emmaplein 28
4615 KK Bergen op Zoom

Tel: 0164 244164
e mail: biljart1@planet.nl

www.biljart boe ek.nl

Verhoeven dealer
Wij hanteren internetprijzen

Is internet goedkoper? Wij passen de prijs aan!
Openings jden: Maandag van 13.00 tot 17.30 uur
Dinsdag t/m Donderdag van 11.00 tot 17.30 uur

Vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 1 maart tot en met 31 augustus van 10.00 tot 14.00 uur

Van 1 september tot en met 28 februari van 10.00 tot 16.00 uur.
Verder volgens afspraak

De goedkoopste biljart en dartleverancier in de regio

Derde divisie driebanden poule 4

De Geslootene Boom eindigt op 
laatste plaats
Speelronde 15
De Eekhoorn 4 – De Geslootene Boom:
8-0. Cris Tellekamp realiseerde met
0.921 de beste partij. Stolting Advoca-
tuur/De Laan – Bierwinkeltje: 8-0. De
Stene Brug – De Distel Biljarts: 1-7. Al-
leen Edwin Geluk kon voor de thuisclub
een puntje pakken. Veilingzicht – Bott-
les/Dockside: 4-4. Bij de bezoekers uit
Sas van Gent hadden Luc Wilfranck en
Raf Hofman succes.

Speelronde 16
De Distel Biljarts 5 – Veilingzicht: 8-0.
De Geslootene Boom – Stolting Advo-
catuur/De Laan: 0-8. Bottles/Dockside
– Hoog-Laag Keukens: 4-4. Raf Hofman

van de gastheren was in 31 beurten
met 0.967 aan de meet. Bierwinkeltje –
De Stene Brug: 2-6. Alleen Cees Wissel
won zijn partij voor Bierwinkeltje.

Speelronde 17
Hoog-Laag Keukens – De Distel Biljarts
5: 0-8. Bierwinkeltje – Veilingzicht: 6-2.
Joke Breur had geen tegenstander en
kreeg de punten cadeau. Stolting Advo-
catuur/De Laan – De Eekhoorn 4: 7-1.
Arie Hermans kon met remise een pun-
tje voor de gasten scoren. De Stene
Brug – De Geslootene Boom: 8-0. Met
drie forse verliezen in de laatste drie
ronden eindigt De Geslootene Boom de-
finitief op de laatste plaats.

District Rotterdam

Finale triatlon in Maasdam
Op 1, 2, 8 en 9 april wordt bij De Post-
hoorn aan de Sportlaan 30 in Maas-
dam de districtsfinale triatlon gehouden.

De finalisten spelen libre, kader en
bandstoten in twee poules met variabel
aantal te maken caramboles. Voor alle
speeldagen is de aanvang op 12.00
uur bepaald. 

Deelnemers poule A
Naam Vereniging
W. Barendregt De posthoorn
R. Hogenbijl TOGB
B. Reedijk De Posthoorn
D. van Vliet Honky Tonk

Deelnemers poule B
Naam Vereniging
J. Bijl De Posthoorn
P. Boers Honky Tonk
J. Robbemont De Posthoorn
R. Timmers Honky Tonk

mailto:pvandongen@cafederam.nl
http://www.biljart-boetiek.nl
mailto:biljart1@planet.nl
http://www.biljart%ED%AF%80%ED%B0%84boe%ED%AF%80%ED%B0%83ek.nl
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KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie

®

Over Communicatie en Media 

April 2017.

Beste biljartliefhebbers, 

Regelmatig verschijnen er in de media be-
richten over de biljarttoekomst in Neder-
land. Zoals met veel van dit soort uitingen
ook hier dus positieve en negatieve be-
richten die erg variëren. Eén ding is wel
voor iedereen duidelijk en dat is dat wij
als bestuurders ons dienen aan te passen
aan de wereld om ons heen en dat die
wereld zich niet aan ons aan zal passen.
Het promoten, stimuleren en enthousias-
meren van onze mooie sport dient aan de
basis te gebeuren, vooral bij verenigingen
(vaak met 1 tafel) in een café,  clubhuis,
wijkgebouw of sportcentrum. Aan de ba-
sis waar biljarters strijden om het club-
kampioenschap: juist daar bevinden zich
veel biljarters die best eens mee willen
doen aan een kampioenschap dat verder
reikt dan hun eigen vereniging. In iedere
regio vindt men deze kampioenschappen
waaraan vaak zestig of meer biljarters
aan deelnemen. Ik ken ook zo´n toernooi
dat jaarlijks gehouden wordt in het
Zeeuwse Wissenkerke dat ongekend po-
pulair is en waar al jaren een deelnemers-
wachtlijst gehanteerd wordt. Voor heel bil-
jartend Nederland is het belangrijk dat dit
soort toernooien gehouden worden want
juist  hier maken mensen kennis met onze
sport, soms uit nieuwsgierigheid maar
vaak ook uit interesse. De regionale media
besteedt vaak aandacht aan deze kampi-
oenschappen en zo ontstaat er een suc-
cesformule die wij moeten omarmen. Bo-
vendien verdienen al die mensen die dit
organiseren een groot compliment want
deze initiatieven dragen bij aan onze ge-
zamenlijke biljarttoekomst. Het is en het
blijft jammer dat het biljartlandschap in
Nederland zo enorm verdeeld is en ik blijf
het herhalen dat het voor iedere biljarter
belangrijk is dat hier meer structuur in aan-
gebracht wordt. Juist deze verdeeldheid
zal steeds verder leiden tot het verschralen
van onze sport en daarom pieker ik mij
vaak suf om iets te bedenken dat dit tij kan
keren. Lid of geen lid van de KNBB is hier-
in niet belangrijk want wij spelen allemaal
hetzelfde spelletje of, zoals u wilt, beoefe-
nen allemaal dezelfde sport. De vereni-
gingen staan het dichtst bij de biljarters
dus daar moet het gebeuren. Ik hoor u al
zeggen “wat moet er dan gebeuren” en
daar is maar één antwoord op mogelijk:
“het faciliteren van biljarters en bestuur-
ders in de ruimste zin van het woord”. In-
formatie over spelregels, mogelijkheden
om mee te doen aan (regionale) kampi-

oenschappen en toernooien en tevens de
mogelijkheid om mee te doen aan cursus-
sen en opleidingen. Ondersteuning op het
gebied van accommodatie en het ver-
strekken van (indien gewenst)  adviezen.
Daarom pleit ik voor een meldpunt waar
een ieder zich kosteloos aan kan melden
en daarna periodiek op de hoogte wordt
gehouden van alle relevante biljartinfo.
Zo’n aanmelding is dus zonder kosten.   
Dan heb ik ook gelezen dat er binnen de
KNBB biljarters en zelfs ook bestuurders
zijn die aangeven dat wij onze contributie
gaan verhogen. Met alle respect, maar dit
is pure nonsens. Het KNBB lidmaatschap
van de dagbiljarter bedraagt 13 euro per
jaar en de avondbiljarter betaalt 28 euro
per jaar. Wij gaan ons contributiestelsel
hervormen met als doel de contributie
naar beneden bij te stellen en niet naar bo-
ven. Omdat ik een groot voorstander ben
van open kampioenschappen hebben wij
besloten om een werkgroep in te richten
die onze 32 districten gaat ondersteunen
in het realiseren van deze open district
kampioenschappen. Meer deelnemers
aan deze open kampioenschappen zal
leiden tot mooiere kampioenschappen
met een vervolg naar provinciale kampi-
oenschappen en als kers op de taart een
nationaal kampioenschap voor alle klas-
sen. Een district dat geografisch meerdere
provincies beslaat mag zelf kiezen aan
welk provinciaal kampioenschap zij deel-
nemen. Ik hoop dat collegabonden , vere-
nigingen en de KNBB erin slagen om op
diverse terreinen samen te werken want
het moet tweerichtingsverkeer zijn en geen
éénrichting straat. De biljarter dient cen-
traal te staan en die dient er baat bij te
hebben dat hij of zij kan kiezen uit een
veelzijdig product, hetzij bij een collega-
bond alsook bij een biljartevenement dat
georganiseerd wordt door een KNBB-ver-
eniging. Een mooie bijkomstigheid is dat
deze wisselwerking en open kampioen-
schappen ongetwijfeld ook meer talenten
zullen voortbrengen. Deze talenten kun-
nen, indien zij dat wenselijk vinden, ver-
der begeleid worden naar wie weet een
mooie biljartcarrière. Ik ben benieuwd wat
biljartend Nederland vindt van mijn op-
roep tot gratis registratie en graag kom ik
daar in een volgende uitgave van deze
krant op terug. Aan de niet-leden van de
KNBB zou ik willen vragen:  “Laat u re-
gistreren, want baat het niet - het zal u ook
niet schaden.” In de volgende uitgave zal
ik aangeven waar en hoe u zich kunt re-
gistreren.  
Met speciale biljartgroeten, 
Jaap Labrujere

Column Rolf Slotboom

Biljarten: 
Ook Voor Jongeren!
Al jaren uiten biljarters hun zorgen of
we niet geleidelijk aan te veel opschui-
ven richting een sport voor oudere men-
sen. Uitgangspunt van diegenen met
zorgen: verjonging is noodzakelijk, an-
ders zal biljarten langzaamaan een
steeds kleinere rol gaan spelen.
Bij deze zorgen wordt de oplossing
veelal gezocht in de vraag: "hoe krij-
gen we jonge spelers naar onze be-
staande games?" 
Een logische vraag - maar mijns inziens
is dit uitgangspunt niet helemaal cor-
rect. Het correcte uitgangspunt zou vol-
gens mij beter kunnen zijn: laten we wat
goed is vooral goed houden, en daar-
aan dus niet te veel sleutelen. Naast dit
bestaande en goede aanbod van jaren-
lange competities en traditionele clubs,
zouden we erop kunnen inzetten dat
voor jongeren, jongvolwassenen en
niet-KNBB leden er meer biljartspelen/-
evenementen gaan komen die inspelen
op wat past bij deze jonge generatie:
kort, snel, luchtig, luidruchtig, spectacu-
lair, ongebonden, mobiel.
Kortom: laten we met allerlei initiatieven
zorgen voor een leuk, goed en laag-
drempelig aanbod buiten onze goede
competities en evenementen om, en dit
alles voor de groep die tot nu toe zo on-
bereikbaar lijkt: de jongere en onge-
bonden spelers. Op welke wijze ze
gaan biljarten, vast of recreatief, en
welke discipline ze precies gaan spe-
len, dat is dan allemaal van minder be-
lang – áls ze maar biljarten!
En dan hebben we nog de voor biljar-
ten zo belangrijke doelgroep van heren
en dames van middelbare leeftijd; zeg,
de competitieve 35-plussers. Als we de-
ze 35+ sporters die stoppen met voet-
bal of tennis deels richting ons bestaan-
de, goede product kunnen leiden, dan

is ook dit huidige biljartaanbod verze-
kerd van voldoende nieuwe aanwas, en
van mooie competities met zowel
middelbare als oudere spelers. Deze
sporters voor ons winnen moet te doen
zijn: immers, de actieve sporter die na
zijn 35e nog steeds op hoog niveau
competitief wil blijven, heeft gewoonlijk
niet heel veel meer keuzes dan biljarten,
golf, darts of enkele denksporten. En
dan zal de keuze al snel op biljarten
vallen! Immers, de gemiddelde tennis-
speler of voetballer heeft bekendheid
met (en waardering voor) carambole,
driebanden, pool of snooker, en dus is
de overstap voor hen richting de biljart-
sport gewoonlijk niet zo heel groot. 
Een win-win dus: Zo kunnen de jongere
en ongebonden spelers losser, vrijer en
sneller spelen, in hippere omgeving, en
hoeven de bestaande, veelal iets oude-
re, leden zich niet al te veel aan te pas-
sen in een richting die ze misschien niet
willen. 
Waarom is dit win-win? Omdat het
zorgt voor beter imago van biljarten on-
der jongeren, zonder dat we onze be-
langrijke traditionele achterban van ons
vervreemden, en zonder dat we iets
weg nemen van ons bestaande leden-
bestand. 

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 inzendingen krijgen een plek op de KNBB
Facebookpagina. Ook algemene suggesties om vanuit de KNBB, vanuit lokalitei-
ten of vanuit spelers verbeteringen te kunnen aanbrengen zijn van harte welkom. 

mailto:rslotboom@knbb.nl
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Nederlanders klaar voor EK 
in Brandenburg

Veel Nederlanders reizen aan het eind
van april en begin mei af naar de Duit-
se stad Brandenburg om mee te doen
aan één van de disciplines. Behalve de
kanshebbers en titelverdedigers bij het
driebanden voor landen, levert de
KNBB veel spelers af met medaillekan-
sen. Kanshebbers voor podiumplaatsen
zijn onder meer Dick Jaspers, Raimond
Burgman, Raymund Swertz, Jean Paul
de Bruijn, Sam van Etten, Dave Christia-
ni, Sander Jonen en andere kopstukken
van het Nederlandse biljarten. Therese
Klompenhouwer kan haar titel drieban-
den niet verdedigen, omdat er geen EK
voor dames wordt georganiseerd. De
wereldkampioene heeft wel een wild-
card voor het EK bij de mannen. Hier-
voor zijn Dick Jaspers en Raimond Burg-
man al geplaatst. Bij het driebanden on-
der 21 van 28 tot en met 30 april is
Joey de Kok de Nederlandse favoriet. 

Programma

Driebanden individueel, 28-30 april
Driebanden onder 21, 28-30 april
Vrij spel clubteams onder 19: 
28-30 april
Bandstoten, 29 april-2 mei
Kegelbiljart, individueel 30 april-2 mei
Vrij spel onder 21: 30 april-2 mei
matchbiljart
Driebanden onder 17: 1 mei-2 mei
Driebanden individueel, kleine tafel: 
1 mei-4 mei
Kader 47/2: 1 mei-3 mei grote tafel
Kegelbiljart teams: 2 mei-4 mei
Driebanden landenteams: 4 mei-5 mei
Driebanden clubteams, kleine tafel 
4 mei-7 mei
Artistiek: 4 mei-7 mei
Kader 71/2: 5-6 mei
Kegelbiljart onder 21: 5-7 mei.

Het deelnemersveld voor het Europees kampioenschap in alle disciplines,
dat van 28 april tot en met 7 mei wordt gespeeld in de Stahlpalast in
Brandenburg an der Havel, is door de organisatie bekendgemaakt. Het
toernooi begint met de belangrijkste spelsoort, het driebanden, waarin
Torbjörn Blomdahl zijn Europese titel probeert te prlongeren van 28 tot en
met 30 april. Het Nederlands team, met Dick Jaspers en Raimond Burg-
man, verdedigt de landentitel in het driebanden. De afsluiter is het kegel-
biljart individueel op 6 en 7 mei. De dames komen op dit Europees kam-
pioenschap niet meer in actie.

Het Nederlandse team 5-pins, René Dericks ontbreekt op de foto.
Foto: Ton Smilde

Titel dagcompetitie 
district Den Haag voor WBd 

Bij de dagcompetitie in district den
Haag is de titel behaald door WBd. Dit
team speelt de thuiswedstrijden bij bil-
jartcafé Henk en Catry Jorissen. De
Ploeg bestaat uit de spelers Peter van de
Lem, Rienk Harkema, Wim Roseboom
(teamleider), Huub van Staveren, Char-
les Disma en Puck de Jong. Na zeven
van de 28 ronden kwam het team van
WBd op kop van de ranglijst en heeft
deze positie niet meer afgestaan. Op
18 mei gaat de Haagse formatie naar
de gewestelijke finale in Warmenhuizen

om een plaats zien af te dwingen naar
de nationale eindstrijd in Nieuwegein.

Eindstand
Team Punten
1. WBd recreanten 1165
2. Hbc Recreanten 1124
3. BCCD 1 1081
4. BCCD 3 1061
5. Escamp 1046
6. Tot ons Genoegen 1034
7. BCCD 2 996
8. Morgenstond 975

Kampioen WBd

Eerste divisie driebanden poule 2

Kampioenschap wordt 1 april beslist 
bij de Veemarkt tegen Eekhoorn 2

Ook in poule twee valt de beslissing
over de titel pas in de laatste speelron-
de. De Distel Biljarts is met 32 punten
uitgeschakeld. De Eekhoorn 2 gaat met
33 punten op bezoek bij lijstaanvoerder
de Veemarkt, dat over 34 punten be-
schikt. Zaterdag 1 april valt vanaf
19.00 uur de beslissing in het onderlin-
ge duel te Doetinchem.  

Speelronde 19
De Eekhoorn 2 – Post Luchtkanalen 8-0.
Roland Uijtdewillegen gaf met 1.481
het goede voorbeeld. Constructor Staal-
bouw – De Veemarkt 4-4. De kortste
partij kwam met 40 uit 34 op naam van
bezoeker Torsten Anders. De Distel Bil-
jarts – FDV Jacoby/Schuler Cues 6-2.
Adrie Demming 1.538 en Jef Philipoom
1.481 kwamen sterk voor de dag. 

Speelronde 20
FDV Jacoby/Schuler Cues – De Eek-
hoorn 2 2-6. Bij de gasten realiseerde
Eddy Willems 1.290. Man op Maat/
't Caves – Capelle 4-4. In Wintelre
stond Raymond Ceulemans na 26 beur-
ten op 23-22 tegen Dan Breur. Toen de
Belg weer aan de matchtafel kwam, ver-
trok hij niet voordat hij een slotserie van
zeventien had gemaakt. Een prachtig

slot en dat leverde
tevens 1.481 op.
Leslie menheer reali-
seerde als tweede
man 1.250. De Vee-
markt – De Distel Bil-
jarts 4-4. De reeks
van zeventien werd
in Doetinchem op
dezelfde avond nog
overtroffen door
Kiraz Tolgahan. Hij
bracht het seizoenre-
cord op negentien
treffers. De veertig uit
negentien leverde
2.105 op. Zijn kop-
man Murat Can
Capak kwam tot

2.000. Voor De Distel Biljarts wonnen
Jan Arnouts en Adrie Demming beiden
via 1.212. 

Speelronde 21
N-Surance/De Hoog – Man op Maat/
't Caves 4-4. Serg Dianov zette 1.212
op het scorebord. Hordijk Biljartartike-
len/HWA – FDV Jacoby/Schuler Cues
4-4. Jeffrey van Nijnatten 2.105 en se-
rie van elf liet zijn klasse weer eens
zien. Teammaat Bryan Vangenechten
reikte tot 1.333. De thuisploeg van Het
Wapen van Alblasserdam speelt vol-
gend seizoen in de eerste divisie. De
Eekhoorn 2 – De Distel Biljarts 2-6. In
deze topper ging Roland Uijtdewillegen
ondanks 1.523 en reeks van tien onder-
uit tegen de 1.904 van Jef Philipoom.
Joey de Kok redde middels 1.212 de
eer. BC Arnhem – De Veemarkt 0-8. Die-
ter Grossjung 1.333 en Huub Wilkows-
ki 1.212 lieten er geen gras over groei-
en. Dustin Jäschke realiseerde een serie
van elf en ook René Dericks deed een
duit in het zakje. Constructor Staalbouw
– Hotel Stadt Lobberich/BCT 4-4. Rob
Mans 1.176 en reeks van tien bleek
evenals John van Tienen succesvol.
Capelle – Post Luchtkanalen 1-7. Marc
Celen haalde uit met 1.538.

Kiraz Tolgahan van de Veemarkt. Serie van 19 en 
moyenne 2.105. Foto: Ton Smilde

Tweede divisie driebanden poule 4

Alain Clabots brengt seizoenrecord 
op 2.500

Speelronde 19
De Molen 2 – Teleng Schilderwerken
6-2. Vierde man Ad Vermeer realiseerde
via 1.206 het beste moyenne.
Zijn teammaat Rick Sleddens reikte tot
1.166. Voegersbedrijf W. Smetsers – De
Molen 3 2-6. Namens de gasten zette
Erik van Loon 1.600 in de boeken. BC
Tegelen – Schildersbedrijf v.d. Bruggen
4-4. Roland Löwe produceerde in zijn
thuisbasis Van Tienen een serie van tien. 

Speelronde 20
Schildersbedrijf v.d.
Bruggen – De Molen
2 1-7. Ad Vermeer
was nu goed voor
1.093. 

Speelronde 21
La Plaza Hoensbroek
– De Molen 3 4-4.
Op de onderste posi-
tie verzamelde Alain
Clabots de 35 ca-
ramboles al na 14
beurten en dat bete-
kende met 2.500

een verbetering van het seizoenrecord
voor de gehele tweede divisie. Met een
reeks van dertien evenaarde Clabots de
beste prestatie van Koen van Camp en
Eric Hendrickx. Erik van Loon vertrok
met 1.290 en serie van tien op zak. De
Molen 2 – aMate Communications 6-2.
Rutger Elshof 1.212 en Rick Sleddens
1.093 waren het snelst aan de eind-
streep. BC Tegelen – DBG 't Ottertje 4-
4. Rudy Evers realiseerde 1.029 na 35
uit 34.

Erik van Loon 1.600 en 1.290. Foto: Paul Brekelmans     

http://www.debiljartballen.nl
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Biljartbeurs Oosterhout
Van 1 tot en met 4 juni 2017

Theater De Bussel
Torenstraat 10, Oosterhout

Gratis toegang

Standhouders welkom

Info: 0416343819 email: duoprint@planet.nl

café - darts - biljart

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

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

DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

District Noord-West Nederland

Finale algemeen 
libre 2017
Bij biljartvereniging Heerhugowaard
aan de Parelhof 3 in Heerhugowaard
wordt van 19 tot en met 21 april de
districtsfinale algemeen libre 2017 ge-
houden. Er wordt gespeeld met interval.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy   TMC
Cock Granneman Wier.mr. 85 1.25 20
Paul Dragt Heerhugowaard 1.50 30
Ger Groot Carambole 2.50 40
Hans Beekes Turnlust 3.50 60
Patrick Sombroek Sombroek L. 7.50 120
Ed Cornelissen ELTO 11.00 150
Tom Stolk BCS 20.00 200
Joop Roelands BCS 32.50 250
Willem Hummel KOT 45.00 300

NK derde klasse bandstoten in Beverwijk
Bij Onder Ons Beverwijk wordt van 21
tot en met 23 april de nationale finale
derde klasse bandstoten klein gehou-
den. De partijen met en lengte van 55
caramboles beginnen op vrijdagavond
om 19.00 uur, terwijl het de bedoeling
is om op zaterdag en zondag het start-
sein om 12.00 te geven. Deze tijden
zijn na overleg met Ad Klijn van de af-
deling wedstrijdzaken onder voorbe-

houd. Plaats van handelen is aan de
Adrichemlaan 3 te Beverwijk.
Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Arno de Leest Kralingen 2.86
Willem Snijders Maarland 2.70
Guus Oosting HBC 2.40
Henry de Kouwer BV ’74 2.40
Dennis Bakker De Paus 2.39
Wesley Verhagen BSV 2.36
Peter van Erp Royal Events Palace 2.17
George Schipper Entre Nous Ermelo 2.08

Brons voor zussen Rademakers

Maandagavond 27 maart speelden Tamara Peeters-Rademakers en Melissa
Rademakers de halve finale landenteams tegen Spanje. Na winst van Tamara
en verlies van Melissa ging Nederland in de enerverende verlenging helaas
onderuit. Brons dus voor de zussen Rademakers op het EK poolbiljart in 
Portugal. Rusland won goud. 

http://www.tankertje.nl
mailto:duoprint@planet.nl
http://www.hetoventje.nl
mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
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- Advertorial -

Bu alo.nl keu voor kampioensteam 2015 2016
Wat een prach g eredivisie seizoen was dat toch, 
het jaar 2015 2016.
Met Bu alo.nl het eerste jaar als nieuwe sponsor in 
Den Haag, en meteen kampioen van Nederland geworden.
Dat verdiende een eerbetoon in de vorm van hetgeen wij het
beste kunnen, en dat is keuen maken.
En beter dan deze ‘Bu alo Championship Edi on 2015 2016’
gaat het bijna niet worden!
Na de laatste dingen bijgeslepen te hebben, is hij nu dan toch
eindelijk op voorraad. Het was het wachten waard.

9961.361 – Bu alo Championship Edi on
Klassiek vlammen design, geel/groen in de kleuren van 
Den Haag, met in de top de allerbeste techniek.
Dat is Bu alo ten voeten uit, en uiteraard tegen een zeer 
concurrerende prijs.
De keu is met zijn moeilijke inlegwerk een absoluut 
geweldige keu geworden.
Inmiddels door meerdere topspelers getest, en het is 
misschien wel de beste keu die onder het merk Bu alo 
tot nu toe op de markt gekomen is.
Naast het inlegwerk beschikt de top ook over de meest 
vooruitstrevende techniek, namelijk Bu alo Tech 12.
Bu alo Tech 12 houdt in, dat de toppen gelamineerd zijn, 
overigens met een houten schroef als verbinding.
Gelamineerd houdt in, dat de top bestaat uit allemaal 
taartpuntjes, 12 in dit geval.

Deze zorgen voor extra s j eid en afwijking of deflec e 
worden tegengegaan.
Hierdoor kunt u de bal, ook over grotere afstand, preciezer 
aanspelen en houdt u daarna meer controle over de speelbal.
Biljarters die spelen met deze nieuwe techniek moeten eerst
even wennen, maar daarna willen ze niet anders meer.

De keu hee  de volgende productspecifica es:
Kamui Zwart Medium pomerans
Cerocite beentje
Houten schroef
Lengte sha : 71 cm
Lengte onderstuk: 72 cm
Lengte totale keu: 143 cm
Techniek top: Bu alo Tech 12 – 1x
Inclusief draadbeschermers
Inclusief Bu alo verlengstuk
Beschikbaar in de gewichten: 500 530 gram – 12 mm
Voorzien van nieuw Bu alo gewichtssysteem.

Ofwel, alles wat u nodig hee  voor uw volgende nieuwe keu,
zit in deze keu verwerkt.
Bu alo staat voor waar voor je geld, en dat komt bij deze keu
nadrukkelijk tot uitdrukking.
Tevens zal de keu in beperkte oplage gemaakt worden, 
dus u zult hiermee wellicht een collectorsitem aanscha en.
Voor een ieder een mooie aanvulling op zijn of haar collec e? 
Of een tastbare herinnering aan het geweldige 
kampioenschap?
Wees er dan snel bij.

Ook u kunt spelen als een kampioen, door met deze keu te
gaan biljarten.

Voor verdere specifiekere produc nforma e, kunt u terecht 
bij uw lokale biljartvakhandel.
Per direct beschikbaar aldaar. 
Zie ook onze Bu alo adverten e, inclusief deze nieuwe keu, 
op de achterpagina van deze krant.

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

Bu alo.nl – Amsterdam
www.bu alo.nl
info@bu alo.nl
+31 (0)20 6675070

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

Thissen Biljarts – Antwerpen – België
www.amusement.be
info@thissen.be
+32 (0)3 3225418

http://www.bu%ED%AF%80%ED%B0%86alo.nl
mailto:info@bu%ED%AF%80%ED%B0%86alo.nl
http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%85billard.nl
mailto:info@eureka%ED%AF%80%ED%B0%85billard.nl
http://www.amusement.be
mailto:info@thissen.be
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vanaf nu leverbaar

JB Fashion de specialist in biljartkleding
voor

Nederland en België

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

Gespecialiseerd in biljart-, dart- en muziekkleding

Fashion

mailto:info@jbfashion.nl
http://www.jbfashion.nl
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Nederland A strandt in halve finale tegen België 
na eerdere zege op Nederland B

Goud voor Korea bij wereldkampioen
schappen driebanden teams in Viersen

Twee sterspelers van het Koreaanse biljarten stonden na afloop van het
WK voor landenteams stralend op het hoogste podium. De 39-jarige Sung-
Won Choi en de 44-jarige Jae Guen Kim schreven historie met het eerste
wereldgoud voor een Koreaans team. De overwinning op België in de
finale (40-34 in 24 beurten) werd in het Aziatische biljartbolwerk recht-
streeks uitgezonden door de grootste sportzender van het land en bekeken
door meer dan 1.2 miljoen mensen.

Foto: Jan Rosmulder

Door: Frits Bakker

De nieuwe laureaten konden na afloop
hun geluk niet op. ,,Het was één van de
belangrijkste missies voor ons om dit
kampioenschap met ons land binnen te
halen. De druk was extra groot, omdat
het nog nooit eerder is gebeurd dat we
in eigen land zo massaal werden ge-
steund. We gaan weg als kampioenen
en zullen in Zuid-Korea als grote win-
naars worden begroet.''
Voor Sung-Won Choi was het zijn twee-
de wereldtitel na het individuele kampi-
oenschap in eigen land in 2014. De ze-
ge op de Belgen in de finale tekende
zich pas af op het eind van de wed-
strijd. Frédéric Caudron: ,,We hebben
een paar kansen laten liggen en weten
dat de Koreanen sterk genoeg zijn om
daarvan te profiteren.'' Roland For-
thomme: ,,Ik heb nooit het gevoel van
een lekkere wedstrijd gehad. De posi-
ties die ik liet liggen voor Fred (Cau-
dron) waren vaak heel moeilijk.
Daardoor konden we niet aan series
toekomen.''
Het podium werd gecompleteerd door
de Nederlanders Dick Jaspers en Jean
van Erp, die in de halve finale verloren
van België en de Fransen, die na een
sterk toernooi werden uitgeschakeld
door de latere winnaars.
Het toernooi, voor het eerst vanaf de
start volgens het Scotch Double, kende
een voorzichtige start met enige scepsis
op de tribunes. Toen de beste landen in
het toernooi kwamen, schoten de span-
ning, de gemiddeldes en de series om-
hoog. Het onbetwiste hoogtepunt was
de Belgische combinatie-serie van twin-
tig in de partij tegen Duitsland.
De Nederlandse regerend kampioenen
maakten de beste indruk in de voorron-
den met 2.051 gemiddeld voor Turkije

met 1.739, Zweden met 1.666, Duits-
land en België met 1.509. De Colombi-
anen en Tsjechen misten de kwalificatie
ondanks gemiddeldes van 1.702 en
1.604.
Nederland A verrichtte een kunststukje
in de kwartfinale tegen Nederland B
door van 23-6 achter terug te komen
met een prachtig slot: 34 caramboles in
acht beurten. Maar in de halve finale
tegen België konden zij een vroege
voorsprong niet vasthouden.
UMB-president Farouk Barki maakte tij-
dens het toernooi bekend dat het WK
volgend jaar weer een belangrijke mu-
tatie ondergaat. Het aantal deelnemen-
de landen wordt van 24 teruggebracht
naar 16. Het toernooi wordt in die nieu-
we samenstelling gespeeld met vier pou-
les van vier in de voorronden. De win-
naars van die poules en de vier runners-
up gaan naar de kwartfinales.
De Koreanen over hun succesvolle stra-
tegie? Sung-Won Choi en Jae Guen
Kim: ,,We hebben nooit samen ge-
traind, maar wel veel met elkaar gebeld
om over de tactiek te spreken. Het be-
langrijkste is de teamspirit. We peppen
elkaar op na elke misser en blijven vech-
ten tot het einde.''

Eindstand
Naam Moy HS
1. Zuid-Korea 1.515 9
2. België 1.701 20
3. Nederland A 1.923 10

Frankrijk 1.269 14
5. Duitsland A 1.628 13
6. Zweden 1.575 9
7. Turkije 1.424 9
8. Nederland B 1.267 6
9. Egypte 1.311 6

10. Colombia 1.604 7
11. Tsjechië 1.604 7
12. Griekenland 1.296 9

Hoge moyennes in laatste ronden eredivisie

Jean van Erp speelt met 4.444 
zijn beste partij ooit

De twee laatste ronden in de eredivisie
driebanden brachten prachtige partijen
met hoge moyennes. Zo waren partijen
van boven de twee gemiddeld geen uit-
zondering. Tayfun Tasdemir en Peter de
Backer lieten 2.857 noteren en Peter
Ceulemans was goed voor 3.076. Het
meest in het oog sprong Jean van Erp.
Tegen Birol Uymaz reikte de Brabander
tot 4.444 en realiseerde daarmee zijn
beste partij ooit. TOVV 2 en Burgmans
Biljarts spelen, zoals het er nu naar uit
ziet, volgend seizoen een klasse lager.
Eureka Billard, Medisch Centrum Breda
en A 1 Biljarts gaan uitmaken wie zich
kampioen van Nederland mag gaan
noemen.

Speelronde 21
Buffalo.nl - Eekhoorn 2-6
Herman van Daalen trof daar een in
bloedvorm verkerende Jerry Hermans,
die met 1.904 en een serie van tien de
Haagse vierde man buitenspel zette. Je-
an van Erp kwam tegen Kurt Ceulemans
niet verder dan 27-40 uit 28. Jeffrey Jo-
rissen speelde met 1.481 een goede
partij en bleef Kenny Miatton voor.
Hoogtepunt was het treffen tussen
Glenn Hofman en Frans van Kuyk. Een
duel, dat uiteindelijk in 21 beurten met
39-40 in het voordeel van Frans van
Kuyk werd beslist. Hofman maakte een
serie van dertien en Van Kuyk liet een
reeks van tien bijschrijven. 
HCR Prinsen - Burgmans Biljarts 6-2
Raymund Swertz verloor van Johan Roij-
ers, terwijl Anno de Kleine (1.481 en
serie van tien) Bert van Manen van zich
af kon houden. Jelle Pijl won van Rik
van Beers. Eerste man Peter de Backer
zette met 1.904 het beste partijge-
middelde neer. Marco Janssen had hier-
op geen antwoord.
Eureka Billard - TOVV/Royal Pro 2-6
John Tijssens kreeg Martin Spoormans
voorgeschoteld en zag deze met 1.818
winnen. Paul Bruijstens moest eerder de
winst aan Frans van Schaik laten. Ook
Raimond Burgman had geen succes en
zijn 1.454 was niet voldoende om Birol
Uymaz (1.818) te stoppen. Dave
Christiani wist wel te winnen en zette
Semih Sayginer met 40-31 uit 26 opzij.
’t Hartje van Wanrooij - 
Bousema Lochem 3-5
Frank Martens en Therese Klompenhou-
wer speelden gelijk, terwijl Davy van
Havere geen weerstand kon bieden
aan de 1.904 van Harrie van de Ven.
Savas Bulut moest eveneens op de knie-
ën en zag Gökhan Salman de winst ne-
men. Tayfun Tasdemir haalde met
2.857 flink uit en liet zijn landgenoot
Murat Naci Çoklu kansloos.
TOVV 2 - Medisch Centrum Breda 0-8
Marcel Scheffer verloor van Raymon
Groot en Ger Windt overkwam tegen
Barry van Beers hetzelfde. Sander Jonen
kwam tegen Peter Ceulemans niet verder
dan 17-40 uit 26. Kopman Kay de
Zwart kon het tij niet keren en verloor
met duidelijke cijfers van Roland Fort-
homme.
Dallinga.com - A1 Biljarts 5-3
Barry Dallinga mocht Henk Blauwblom-
me met 32-40 feliciteren en Steven van
Acker kwam met Martien van der Spoel

remise overeen. Met
de 40-15 overwin-
ning die Jean-Paul de
Bruijn in 26 omlopen
op Gerwin Valentijn
behaalde en de
40-26 (18) zege van
Frédéric Caudron op
Eddy Merckx kreeg
de ontmoeting een
wending in het
voordeel van Dallin-
ga.com.

Speelronde 22
A1 Biljarts - HCR Prinsen 6-2
Martien van der Spoel kon gezien de
40-39 eindstand ternauwernood Ray-
mund Swertz van zich af houden. Ger-
win Valentijn had na zijn optreden van
een dag eerder wat recht te zetten en
ging uit met 40-28 uit 24 ten koste van
Anno de Kleine. Michael Nilsson onder-
vond weinig weerstand van Jelle Pijl en
won gemakkelijk met 40-18. Eddy
Merckx was niet opgewassen tegen de
2.857 van Peter de Backer en verloor in
veertien beurten met 20-40.
Bousema Lochem - TOVV 2 8-0
Therese Klompenhouwer speelde 1.290
en gaf Marcel Scheffer geen schijn van
kans. Harrie van de Ven toonde weder-
om zijn waarde voor het team en won
met 40-24 van Ger Windt. Gökhan Sal-
man haalde met 2.666 flink uit en wees
een toch goed spelende Sander Jonen
terug. Murat Naci Çoklu toonde zich
gezien de 2.105 sterker dan Kay de
Zwart en won met 40-19.
Eekhoorn - ’t Hartje van Wanrooij 5-3
Jerry Hermans en Ad Broeders deelden
de punten (40-40 uit 32). Kenny Miat-
ton moest de punten aan Davy van Ha-
vere laten. In een spannend duel tegen
Savas Bulut bleef Kurt Ceulemans met
40-38 overeind. Frans van Kuyk zorgde
voor het hoogtepunt van de middag en
speelde 2.352 tegen Tayfun Tasdemir
en zegevierde met 40-16.
TOVV/Royal Pro -Buffalo.nl 3-5
Richard Bitalis kon gezien de 40-39
eindstand nipt van Herman van Daalen
winnen. Martin Spoormans moest erva-
ren, dat 1.526 niet voldoende was om
Jeffrey Jorissen met zijn 2.105 te stop-
pen. Semih Sayginer en Glenn Hofman
(serie van 12) zorgden met hun remise-
partij van 2.105 gemiddeld voor het
nodige biljartvermaak. Hoogtepunt was
zondermeer de botsing tussen Birol Uy-
maz en Jean van Erp, die maar negen
beurten duurde. Uymaz speelde niet on-
verdienstelijk en maakte zestien caram-
boles. Het optreden van Jean van Erp
was echter spectaculair, de man uit
Heeswijk-Dinther speelde via een serie
van twaalf naar een gemiddelde van
maar liefst 4.444. Van Erp speelde
daarmee zijn beste partij ooit.
Burgmans Biljarts - Eureka Billiard 6-2
Johan Roijers won duidelijk van Hans
van der Wurf en Bert van Manen reken-
de af met John Tijssens (40-36 uit 31).
Rik van Beers moest zijn punten afstaan
aan Raimond Burgman, die voor zijn 40
treffers maar 20 pogingen nodig had.
Marco Janssen was in goeden doen en
speelde met een gemiddelde van 2.000
naar winst tegen Dave Christiani.
Medisch Centrum Breda - 
Dallinga.com 6-2
In Zundert won Raymon Groot met 40-
36 van Patrick Vasseur en rekende Bar-
ry van Beers (2.105) af met Steven van
Acker, die toch goed was voor 1.736.
Peter Ceulemans zorgde voor het klap-
stuk en liet tegen Jean-Paul de Bruijn
3.076 noteren. Roland Forthomme kon
niet voldoende weerstand bieden aan
Frédéric Caudron en verloor met 30-40
uit 25.

Jean van Erp maakte 40 caramboles in negen beurten.
Foto: Paul Brekelmans

Programma KNBB Jumbo bekerfinale
De KNBB sectie driebanden heeft in
overleg met de organisatie, Biljart
Evenementen Nederland, het program-
ma vastgesteld voor de KNBB Jumbo
bekerfinale 2017. Dit evenement wordt
van woensdag 31 mei tot en met zater-
dag 3 juni gehouden in de grote thea-
terzaal van De Bussel in Oosterhout. De
wedstrijden worden gespeeld op vier
Eureka biljarts.
Op woensdag, donderdag en vrijdag
staan de poulewedstrijden op het pro-
gramma. Dan worden volgens onder-

staand tijdschema dagelijks vier sessies
gespeeld in drie sets van 15 carambo-
les. 
1e sessie: 13.00 uur
2e sessie: 15.00 uur
3e sessie 17.00 uur
4e sessie 19.00 uur
Op zaterdag speelt men met de halve
finale en de finale the best of five
1e sessie halve finale: 11.00 uur
2e sessie halve finale: 13.30 uur
De finale staat dan voor 16.00 uur op
het programma.
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Vierde divisie driebanden poule 5

Het wordt Hazelaar 3 of Hazelaar 5
Met nog enkele wedstrijden te spelen is
het al zeker dat een team van De Haze-
laar uit Rosmalen met de titel aan de
haal gaat. Hazelaar 5 heeft alle wed-
strijden (18) gespeeld en staat met 22
punten aan de leiding. Hazelaar 3
heeft met een wedstrijd minder ook 22
punten, maar komt een partijpunt tekort
op de huisgenoten.

Speelronde 19
Hazelaar 4 – Thekes Herpen 4: 4-4.
Frank van Rooij en Michael Bouwmans
wonnen voor Hazelaar. SunControls BV
– Setpoint 2: 6-2. Stephan van den
Hooff zette met 0.714 de beste partij in
de boeken. Hazelaar 5 – Thekes Her-
pen 6: 8-0. Café Molenvliet – Hazelaar
3: 5-3. Gerard Gerrits bezorgde de be-
zoekers uit Rosmalen hun enige winst-
partij.

Speelronde 20
Thekes Herpen 4 – SunControls BV:

3-5. Jan van Duynhoven eindigde in
38 beurten gelijk tegen Stephan van
den Hooff. Autobedrijf Lion van Loon –
Café Molenvliet: 6-2. Ad van Crom-
voirt speelde met 0.714 het beste ge-
middelde en redde daarmee de eer
van de gasten. Hazelaar 3 – Haze-
laar 5: 5-3. Harrie Mulders had maar
32 beurten nodig om zijn partij te win-
nen. Thekes Herpen 6 – Hazelaar 4:
4-4.

Speelronde 21
Hazelaar 4  - Hazelaar 3: 2-6. Joop
Claasen van de gastheren voorkwam
erger en won zijn partij. Hazelaar 5 –
Autobedrijf Lion van loon: 6-2. Jacky
Dekkers, Gerard van Hoorn en Ad van
Hamond hielden de punten in Rosma-
len. SunControls BV – Thekes Herpen 6:
8-0. Kamp Scheeps en constructiewer-
ken – Thekes Herpen 4: 2-6. Joep van
der Veen (0.833) speelde in 30 beurten
de kortste partij.

Tweede divisie driebanden poule 3

Bandstra Verhuur onderuit in topper
tegen Dutch Premium Comfort
Speelronde 20
Thekes/Park Tivoli – De Veemarkt 2 7-1.
Jos Bongers realiseerde 1.111 en serie
van tien. Dutch Premium Comfort – BC
Arnhem 3 6-2. Michel van Silfhout zette
1.346 op het scorebord. Café-biljart
Siemens – HCR Prinsen 2 4-4. Kopman
Eddie Siemens verzamelde de 40 ca-
ramboles na 26 beurten en dus moyen-
ne 1.538. 

Speelronde 21
Zwiers Grootkeuken/Thebo – Thekes/
Park Tivoli 4-4. Bij de thuisploeg zorgde
Johan Zwiers voor 35 uit 32. Micha van
Bochem vertrok met 1.333 naar huis.
Bandstra Verhuur – Dutch Premium
Comfort 1-7. In De Friesche Club te

Leeuwarden wist alleen Hylke Bandstra
namens de gastheren één puntje te be-
halen. Gert-Jan van der Veen ging met
1.151 nipt onderuit tegen de 1.212
van René Gerrits. Jildo Keur moest Jordy
de Kruijf voor laten gaan. Albert
Kooistra strandde met het kleinst moge-
lijke verschil tegen Michel van Silfhout.
Cruciale nederlaag voor Bandstra want
met nog slechts één speelronde voor de
boeg nam Dutch Premium Comfort de
leiding over met 29 uit 19. Bandstra
Verhuur volgt op één punt en
Thekes/Park Tivoli staat daar weer één
punt achter. Op 30 maart ontmoeten
beide teams elkaar in Herpen. Dutch
Premium Comfort ontvangt op zaterdag
1 april Carambole.  

Hoofdklasse driebanden groot

Jack van Peer imponeert bij NK 
in Arnhem

Zestien deelnemers streden in biljartcen-
trum Arnhem om de Nederlandse titel in
de hoofdklasse driebanden groot. Op
zaterdag kwamen poules C en D in ac-
tie. In poule D maakte Jack van Peer de
beste indruk met winstmoyennes van
respectievelijk 1.000, 1.296 en 1.842.
In dat laatste duel, tegen Hans Hand-
graaf, scoorde hij een serie van dertien.
Met zes punten en een algemeen ge-
middelde van 1.296 werd Van Peer
overtuigend poulewinnaar. Riny Zwiers
plaatste zich als tweede in die poule

ook voor de kwartfi-
nales. Bij de laatste
acht ging Jack van
Peer een dag later
verder met waar hij
gebleven was. Rens
Hoeba was met 35-
14 na 25 beurten
het slachtoffer. Hans
de Groot zette Riny
Zwiers met vier ca-
ramboles verschil op-
zij. Jim Anneveldt
bleef tegen Charles
Mekes via 35-23
(46) aan de goede
kant van de score.

Ook Wim van den Berg bleek succesvol
en dat was tegen Ludo Kools: 35-26
(34). In de halve eindstrijd trok Van Peer
tegen De Groot de goede lijn door met
35-20 na slechts twintig pogingen. Van
den Berg liet Anneveldt middels 35-26
na 34 omlopen achter. In de finale
showde Jack van Peer zijn goede vorm
nogmaals tegen Wim van den Berg:
35-18 na maar 24 beurten. De Neder-
lands kampioen speelde over de zes
partijen een algemeen gemiddelde van
liefst 1.400.

Jack van Peer. Foto: Paul Brekelmans.  

Speciale editie KNBB Jumbo bekerfinale
In de volgende uitgave van De Biljart Ballen, die op 26 april verschijnt, wordt een
acht pagina’s tellende uitneembare special over de KNBB Jumbo bekerfinale in-
gesloten.

Eerste divisie driebanden poule 1

Pearle Opticiens profiteert van 
kostbaar puntverlies MCR bij Treva
Over spanning valt niet te klagen in de
eerste divisie. In speelronde 21 leverde
MCR één punt in bij hekkensluiter Treva.
Pearle Opticiens maakte toen geen fout
tegen Eddies-hr.nl en nam de koppositie
over. Zaterdag 1 april valt vanaf 19.00
uur de beslissing op de slotdag. Num-
mer drie Didden Distributie (31 punten)
ontvangt in Uden dan Pearle Opticiens
(33 punten). MCR (32 punten) is bij de
Eekhoorn gastheer voor ZFD/De Haze-
laar)   

Speelronde 19
Hultermans Inst. Bedr. – De Molen 3-5.
Jack Wijnen 2.000 versloeg Paul Bruij-
stens 1.500. Pieter Kies Toptuinen –
ZFD/De Hazelaar 6-2. Rini Boeren
1.290 zorgde voor de kortste partij. W.
van der Sanden – MCR 7-1. Jack van
Peer hield Thorsten Frings na 40-40
(27) op remise. Pearle Opticiens – Jan
Brock Amusement 6-2. Kopman Eddy
Leppens verzamelde de veertig caram-
boles na achttien beurten en dat leverde
2.222 en serie van tien op. Didden
Distributie – Eddies-hr.nl 6-2. Rudy de
Laet gaf via 1.904 en reeks van twaalf
het goede voorbeeld. 

Speelronde 20
ZFD/De Hazelaar – Treva 8-0. Leslie
van Neyen zette 1.290 op het score-
bord. MCR – Pieter Kies Toptuinen 8-0.
Thorsten Frings en Wesley de Jaeger be-
haalden beiden 1.600. Eddies-hr.nl –
Hultermans Inst. Bedr. 7-1. Maarten
Janssen en Jack Wijnen bleven middels
1.212 in balans. Peter van der Heijden
realiseerde 1.290. De Molen – Pearle
Opticiens 2-6. Voor de gasten kwam
Piet Rodts tot 1.600 en serie van tien.
Jan Brock Amusement – W. van der
Sanden 4-4. Dennis Hoogakker 1.137
redde het niet tegen Marc Roofthooft
1.379 en reeks van tien. Poelier Schrau-

wen/van Beers-Son – Didden Distributie
4-4. Tom Persyn had onvoldoende aan
1.206 want Ronny Lindemann reikte tot
1.379. 

Speelronde 21
ZFD/De Hazelaar – Poelier Schrau-
wen/van Beers-Son 4-4. Van Neyen
boog nu met 1.103 voor de 1.379 van
Frank de Groof. Hultermans Inst. Bedr. –
Didden Distributie 4-4. Jack Wijnen
1.904 gaf Lindemann geen schijn van
kans. Rudy de Laet 1.290 en René Wij-
nen 1.212 beperkten het belangrijke
puntverlies voor Didden. Pieter Kies Top-
tuinen – Jan Brock Amusement 3-5. John
Schollink vertrok met een 1.428 zege
op zak. W. van der Sanden – De Molen
3-5. Jack van Peer verloor met 1.250 te-
gen de 1.428 van Erwin Hens. Pearle
Opticiens – Eddies-hr.nl 6-2. Eddy Lep-
pens kwam dankzij 1.739 niet in de
problemen. Treva – MCR 4-4. Michael
Zwakenberg en Onur Can zorgden
voor de verrassing. Degradant Treva
kreeg gezelschap van Eddies-hr.nl.

Leslie van Neyen. 
Foto: Arnoud de Vries

Eerste finalisten KNBB Jumbo 
bekerfinale melden zich

Met nog twee maanden te gaan voor
de KNBB Jumbo nationale bekerfinale
driebandenteams hebben de eerste fi-
nalisten zich gemeld. Bij het verschijnen
van deze krant hadden in poule A Eure-
ka Billiard en Burgmans Biljarts de de-
gens nog niet gekruist. In poule B ver-
loor Man op Maat/`t Caves de thuis-
wedstrijd tegen Dallinga.com met 0-8.
Daar trok vooral de botsing tussen
Raymond Ceulemans en Frédéric Cau-
dron veel aandacht. Caudron won de
drie sets met 15-6, 13-15 en 15-2. Mar-
tijn Roefs wist met 15-5 een setje te ont-
futselen bij Berry Dallinga. Op vrijdag
14 april is de return in Sluiskil, waar
Man op Maat/’t Caves voor een bijna
onmogelijke opgave staat. 
’t Hartje/Van Wanrooij is in poule C
ook bijna zeker van plaatsing. Op be-

zoek bij Sprundel 2
is daar eveneens met
0-8 gewonnen. 
HCR Prinsen werd
in poule D door
TOVV/Royal Pro met
2-6 en 0-8 uitgescha-
keld. A1 Biljarts en
Medisch Centrum
Breda gaan in poule
E uitmaken wie zich
plaatst voor het spek-
takel in Oosterhout.
Buffalo.nl wist bij Pe-
ter Kies Toptuinen
een 0-8 overwinning
te behalen. Deze re-
turn in poule F wordt
op 12 april bij café

Jorissen in Den Haag gespeeld. Buffa-
lo.nl kan zo goed als zeker aan de lijst
finalisten toegevoegd worden. TOVV 2
en BC Arnhem spelen in poule G op 7
en 21 april tegen elkaar. Bousema Lo-
chem en Eekhoorn gaan beslissen wie
zich in poule H plaatst voor de eind-
strijd in Oosterhout.

Frédéric Caudron en Raymond Ceulemans.
Foto: Ed Haneveer

Posters full colour
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50 stuks 42 x 29,7 cm

€ 29,75
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Tweede divisie driebanden poule 2

Vlag in top bij Tapperij ’s Lands 
Welvaren in Kwadendamme

Speelronde 19
De Distel Biljarts 2 – Sprundel 3: 4-4.
Cor Jaspers en Jack Buijk boekten thuis-
winst. Polka Print – Lynn-Somers: 8-0.
Koen Saver blonk in 26 omlopen uit met
1.538. Pearle Opticiens 2 – Machiel-
sen FA/Pressplate: 4-4. Piet Rodts reali-
seerde met 1.176 het beste gemiddel-
de. Hoondert de Waard – Sprundel 2:
2-6. Raymond Nicodem redde de eer
voor de gastheren. ’s Lands Welvaren –
Peter Schijven Tuinen/De Distel 3: 4-4.
René Kuijstermans speelde in 31 beur-
ten de kortste partij.

Speelronde 20
Peter Schijven Tuinen/De Distel 3: 7-1.
Sven van Orshaegen onderscheidde
zich met 1.333. Machielsen FA/Press-
plate – Hoondert de Waard: 3-5.
Richard de Bruin maakte een serie van
negen. Sprundel 2 – ’s Lands Welvaren:
3-5. Ron Luijendijk en Michael Vink

speelden in 36 omlopen gelijk. ’t Tap-
perijke – De Distel Biljarts 2: 4-4. Met
een gemiddelde van 1.428 blonk John
Brouwers uit.

Speelronde 21
Polka Print – Sprundel 2: 6-2. Koen Sa-
ver speelde in 29 pogingen met 1.379
naar winst. De Distel Biljarts 2 – Lynn-So-
mers: 4-4. Ad Terlo en Jack Buijk teken-
den voor thuiswinst. Teletronica – Peter
Schijven Tuinen/De Distel 3: 2-6. Peter
van Nassau, Marcel Hopmans en René
Kuijstermans vergaarden de punten
voor de bezoekers uit Roosendaal.
Hoondert de Waard – Pearle Opticiens
2: Raymond Nicodem speelde met
1.081 de beste partij in deze Zeeuwse
derby. ’s Lands Welvaren – Machielsen
FA/Pressplate: 8-0. Francis Forton was
de betere speler en liet 1.290 noteren.
Met dit resultaat is ’s Lands Welvaren in
de laatste ronde niet meer in te halen en
mag zich poulekampioen noemen.

Het kampioensteam van ’s Lands Welvaren met vlnr: Michel Sterckval, Francis
Forton, Michael Vink, Rinus Pankow en Tonny van Iwaarden. Foto: Nico Peeters

Vierde divisie driebanden poule 3

Champagne voor De Distel Biljarts 7 
nog even in de koeling
Speelronde 19
De Zwaan – Zandee Kloetinge: 6-2.
Martin Capelle haalde de nul weg voor
de Zeeuwse bezoekers. De Distel
Biljarts 6 – Treva 2: 2-6. Alleen Wim
Gorissen kwam voor de thuisformatie tot
partijwinst. Jacobs Mannemode –
Hydro Zorg: 2-6. Jean Louis Smulder
speelde in 32 omlopen naar winst.
’s Lands Welvaren – Stuc. Bedr. Kanters:
2-6. André Schouwenaar redde de eer
voor de gastheren. Jacobs Mannemode
2 – L&B Ledermode: 2-6. Piet Bom zorg-
de voor thuiswinst.

Speelronde 20
Hydro Zorg – De Distel Biljarts 7: 2-6.
Sjaak de Visser won in 35 beurten. Zan-
dee Kloetinge – De Distel Biljarts 6: 6-2.
Bij de bezoekers zorgde Chris Ververs

voor de enige partijwinst. Treva 2 –
Jacobs Mannemode: 4-4. Sylvia Eckel
en Chris Mijnsbergen behaalden thuis-
winst. Stuc. Bedr. Kanters – Jacobs Man-
nemode 2: 8-0. 

Speelronde 21
De Distel Biljarts 7 – Treva 2: 2-6. Alleen
Adrie van Mechelen won voor de Roo-
sendaalse kampioenskandidaat. De
race om de titel zal pas in de laatste ron-
de worden beslist. Jacobs Mannenmode
– Zandee Kloetinge: 6-2. Martin Storm
speelde met 0.810 de beste partij. De
Distel Biljarts 6 – L&B Ledermode: 2-6.
Alleen Wim Gorissen had succes voor
de thuisclub. Jacobs Mannenmode 2 –
’s Lands Welvaren 2: 5-3. Jacobs Man-
nenmode 2 heeft alle wedstrijden ge-
speeld en eindigt op de voorlaatste plaats. 

Vierde divisie driebanden poule 4

Capelle 7 en DKM Tools 2 
dragen samen rode lantaarn
Speelronde 19
Buro Balans – Café ’t Steegje 2/Cortini
Automotive: 2-6. Nick Cardon redde de
eer voor de thuisclub. Böhnke/van Delft
Verhuur – De Eekhoorn 6: 4-4. Piet den
Ridder en Peter Hendrickx wonnen voor
Eekhoorn. Capelle 7 – De Ossekop: 4-
4. Maarten van Leuteren en Marco van
der Hout verdienden de punten voor
Capelle. 

Speelronde 20
De Ossekop 2 - Böhnke/van Delft Ver-
huur: 4-4. Jan Vermeulen en Wilfred
Tempelaars wonnen hun partij voor de
bezoekers. DKM Tools 2 – Capelle 7. 2-

6. Jan de Craen redde de eer. De Eek-
hoorn 6 – Buro Balans: 7-1. Jan van
Strien kon met remise de eer voor de
gasten redden.

Speelronde 21
Böhnke/van Delft Verhuur – De Staart/
TVM: 8-0. Wilfried Tempelaars speelde
in 37 beurten de kortste partij. Buro
Balans – De Ossekop 2: 2-6. Mike van
der Veer redde de eer voor de gast-
heren. De Windhoek 2 – DKM Tools 2:
4-4. Ad Vroomens en Jan Cas wonnen
voor de bezoekers uit Oosterhout. DKM
Tools deelt nu met Capelle 7 de laatste
plaats.

NK rolstoelbiljarten driebanden

Jan Vos pakt tweede titel in Terneuzen

Jan Vos is in Terneuzen voor de tweede
keer in zijn carrière Nederlands kampi-
oen rolstoelbiljarten driebanden gewor-
den. In 2015 behaalde de kastelein uit
Daarlerveen in Dongen ook al deze ti-
tel. Vorig jaar was de Ottersumse Murat
Gercek het sterkst. Dit toernooi werd ge-
speeld met variabel aantal caramboles
en Belgische puntentelling, waarbij de

winnaar twee punten
extra kreeg. Dus per
partij maximaal
twaalf punten. 
Vos speelde uiterma-
te sterk en won zes
van de zeven partij-
en. Alleen in de der-
de ronde kwam hij
tegen Frans van Buel
twee treffers tekort.
Daarna liet hij geen
steek meer vallen en
ging recht op zijn
doel af. 
Vooral in de laatste
confrontatie met Giel
Menheere liet de
kampioen er geen
twijfel over bestaan
en speelde een moy-
enne van 1.323.
Met een algemeen
gemiddelde van
0.984 en een hoog-
ste serie van negen
bleef Vos acht pun-
ten voor op de num-
mer twee Frans van
Buel.

Eindstand
Naam Pnt Moy HS TMC
1. Jan Vos 81 0.984 9 45
2. Frans van Buel 73 0.325 4 17
3. Murat Gercek 67 0.514 6 27
4. Rudy Rousseau 66 0.398 7 21
5. Ivo Smits 62 0.227 4 15
6. Giel Menheere 60 0.501 4 27
7. Rinus Heijink 56 0.262 5 17
8. Jean Mailleur 49 0.370 4 29

Jan Vos ontvangt lovende woorden voor zijn prestatie van
bondsofficial Piet Verschure. Foto: Robert Kuiper

Tweede divisie driebanden poule 1

Total Power Europe voort spanning op
Speelronde 19
Hektisch Biljartschool/Frans van Kuyk –
EDO ’83: 4-4. Eric van Hoorn en John
Kuijken bleven voor het thuisfront aan
de goede kant van de score. Café
’t Steegje – BCO/Paeoniapassion.com:
5-3. Rens Hoeba won zijn partij voor de
gasten. Sportprijzenkampioen.nl – Aan-
nemersbedrijf Beer de Jong: 4-4. Ruud
Nieuwenburg reikte tot 1.081.

Speelronde 20
TOVV 4 – Hektisch Biljartschool/Frans
van Kuyk: 0-8.John van Essen speelde
in 32 beurten de beste partij met
1.093. BCO/Paeoniapassion.com –
Merwehof/Derogee Beveiligingen: 2-6.
En weer redde Rens Hoeba de eer voor
de thuisformatie uit Oegstgeest. TOVV
3 – Total Power Europe: 4-4. Bij de be-
zoekers wonnen Marrie Groeneveld en

Murat Hayta hun partij.

Speelronde 21
Merwehof/Derogee Beveiligingen -
Aannemersbedrijf Beer de Jong: 4-4.
Ruud Nieuwenburg en Rob Scholtes
boekten succes voor de gasten. Hek-
tisch Biljartschool/Frans van Kuyk –
BCO/Paeoniapassion.com: 4-4. John
van Essen en Ivar de Hek behaalden
thuiswinst. Sportprijzenkampioen.nl –
Total Power Europe: 3-5. Murat Hayta
speelde voor de gasten in 28 beurten
naar winst. Total Power Europe voert nu
de ranglijst aan met één punt voor-
sprong op Sportprijzenkampioen.nl en
BCO/Paeoniapassion.com. 
Op drie punten achterstand, maar met
een wedstrijd minder gespeeld volgen
TOVV 3 en Aannemersbedrijf Beer de
Jong. 

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

100-jarig café
Met gerenoveerde hotelkamers

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

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

Café 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/biejtonenmarij

http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarij
http://www.vlierden.com
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NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63
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leodewolf@hotmail.com
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www.espa-biljarts.be
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Neerrijt 51, 5575 CB Luyksgestel
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www.burgmans-biljarts.nl

Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

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

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

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

BILJARTCENTRUM
DE PLOEG

Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel
03 / 383.11.83

Thuishaven van B.C. DE PLOEG

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

www.biljartcentrumdeploeg.be

Superprestige in Hilton hotel blijft succesformule

Speler van het jaar Sanchez verslaat 
Jaspers in spannende eindspurt

Dat het concept van de Superprestige
en de verkiezing van de ‘Player of the
year’ blijft aanslaan bij het publiek, be-
wezen de ruim 400 aanwezigen in het
Antwerpse Hilton hotel. Een mengeling
van biljartfanaten en vooral leken, die
op uitnodiging van privé- en overheids-
bedrijven konden genieten van het to-
taalconcept dat de organiserende
groep rond Ludo Dielis kon aanbieden,
vulden de galazaal. In de aanloop naar
deze editie hadden de organisatoren
voor een zogenaamde professionele in-
loop gezorgd door op drie verschillen-
de locaties in het Antwerpse, promotie-
avonden in te richten. De aftrap daar-
van werd gegeven in het Zoerselse bil-
jartcentrum De Ploeg, waar de vrouwe-
lijke Benelux-top, met wereldkampioene
Thérèse Klompenhouwer voorop, partij
gaf aan gelegenheidsteams van twee
spelers. In deze duo-ontmoetingen lieten
vooral eerstgenoemde en haar Neder-
landse collega Karina Jetten zich op-
merken, maar ook onder andere Moni-
que Wilkowski, Gerrie Geelen, Jessica
Caudron en uiteraard De Ploeg-boeg-
beeld Danielle Le Bruyn lieten zich de
hele dag door gelden in deze 20-pun-
ten driebandwedstrijden. Het opzet ka-
derde in enerzijds de promotie voor het

gebeuren in het Hilton hotel, maar an-
derzijds, vooral om het WK Driebanden
bij de dames, dat in mei wordt ge-
speeld in Zoersel, in de kijker te plaat-
sen. Een dag later kon iedereen die dat
wilde, de mannelijke wereldsterren van
het driebanden, partij geven in Kapel-
len, waar  het Starrenhof de grote en de
twee kleine biljarttafels had vrijge-
maakt. Ook hier kon men rekenen op
een volle bak en daar zat zeker de
hand van Dirk Van Mechelen, promi-
nent lid van het Superprestige-organisa-
tiecomité, voor iets tussen. De samen-
werking met het plaatselijke BC Kapel-
se, leidde alvast tot het succes van deze
promo-avond. Daarmee was de kous
lang niet af, want alweer 24 uur later
werd hetzelfde concept nogmaals suc-
cesvol herhaald in Merksem. De grote
jongens maakten er hun opwachting in
Zaal De Deken, thuishaven van BC
Deurne, waar het gezicht van alweer Lu-
do Dielis, natuurlijk niemand vreemd is. 
Was de aanloop naar de gala-avond
alvast een schot in de roos, dan zou het
spektakel in het hart van de Schelde-
stad, de kers op de taart vormen. Met
wat leuke live gespeelde deuntjes op de
achtergrond, genoten de gasten, in het
prachtige interieur van de grote hotel-

zaal van het menu. Bij menig glas, wer-
den netwerken uitgebreid, afspraken
gemaakt en natuurlijk druk gediscussi-
eerd over de biljartsport. Televisie- en
internetzenders ATV en Kozoom brach-
ten inmiddels de camera’s in stelling
voor het belangrijkste moment van de
avond, waarin regerend wereldkampi-
oen Dani Sanchez, zijn opponent,
wereldbeker-winnaar Dick Jaspers zou
treffen. Sanchez won de acquitstoot en
was daarmee reeds virtueel bevoor-
deeld, maar de wedstrijd zou in haar to-
taliteit nog een vreemde wending krij-
gen. Want wie de Nederlander Jaspers
kent, weet dat hij zich niet gemakkelijk
gewonnen geeft en bij momenten
vreemd uit de hoek kan komen, eens hij
de tafel goed aanvoelt. Zo geschiedde
het ook in Antwerpen, want na de eer-
ste drie partijen, uit een maximum van
zeven naar zeven punten, leek de buit
voor de Spaanse wereldkampioen al
binnen. Tot Dick Jaspers hard en accu-

raat terugsloeg en de setborden bij 3-3
in evenwicht bracht. De beslissende en
meest spannende set, leverde geen win-
naar op en dus zouden de te spelen ‘pe-
nalty’s’ beslissen over wie de pluim van
de Superprestige 2017, op de hoed
mocht steken. Dat deed Dani Sanchez,
na de nodige penalty-ronden. Met de
trofee ter waarde van 50.000 euro als
decor, lijnden de drie genomineerden
voor de ‘Player of the year’-award op.
Frédéric Caudron en Dick Jaspers
moesten het ook voor deze nominatie
afleggen tegen winnaar van de avond,
Sanchez, die daarmee een stap dichter
staat bij de definitieve verovering van
de met diamanten belegde keu. Naar
goede gewoonte werd er nog stevig na-
gekaart bij een heerlijk dessertbuffet,
waarna de fuif met live optredens van
onder andere Jelle Cleymans, losbarstte
en de aanwezigen de dansvloer vul-
den.
Bart Van Reeth

Dani Sanchez triomfeerde in Antwerpen. Foto: Dirk Acx/Billiardsphoto.com

Met de organisatie van de ‘Ladies Challenge’ in Biljartcentrum De Ploeg, 
werd de vierdaagse rond de Supercup afgetrapt.
Foto: Dirk Acx/Billiardsphoto.com

KBBB Lier/Mechelen – Districtfinale 4de Klasse Driebanden – KB

Op De Meir mag Vertommen in de bloemen zetten
Tegen Arie Gielis (BC Duffel-Oost) ging
Guy Vertommen met één schamel puntje
verschil, onderuit. Het weerhield de Op
De Meir-speler er niet van om de twee
andere tegenstrevers, Roger Janssens
(Grobbendonkse BC) en Marcel Tuer-
linckx van het organiserende BC De
Plakkers uit Berlaar, met promotiege-

middelden van 0,578 en 0,647, wan-
delen te sturen. Door het verlies tegen
Gielis (21-22 in 46 hernemingen),
kwam de kampioen uit op een eindge-
middelde van 0,550, net onder de
grens van derde klasse.

Bart Van Reeth
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BC De Middel organiseert geslaagd jeugdtornooi

Hoog niveau levert twee promovendi op

Op zaterdag 25 februari organiseerde
BC De Middel haar jaarlijks jeugdtor-
nooi, de ‘Memorial Louis Lambregts’.
13 jeugdspelers schreven zich in. De
club was hiermee zeer tevreden want er
kon een goed gevuld programma uitge-
werkt worden. Om 10u00 ’s morgens
werd het tornooi al geopend. In sommi-
ge wedstrijden lag het niveau erg hoog
wat zorgde voor enkele  korte matchen
waardoor het tijdschema dat de Essen-
se vereniging had vooropgesteld meer
dan gerespecteerd werd. We onthou-
den bijvoorbeeld de tweede match van

Jelle Billiet van KBC
Elk Weird’hem die er
in slaagde om in 3
beurten zijn 90 ca-
ramboles te maken.
Ook Kevin Van Hees
van KBC Biljartvrien-
den liet zich opmer-
ken. Dankzij een
match in 4 en 6
beurten, behaalde
hij promotie naar
300 punten libre.
Dries Debusschere
van KBC Warden
Oom uit Hooglede
kwam niet voor niks
van zo ver. In de A-
reeks naar 30 pun-
ten werd hij de eind-
winnaar. Hij verloor

geen enkele match. In de B-reeks (90 tot
160 punten) was het Jelle Billiet van Elk
Weird’hem die aan het langste eind
trok. Bovendien behaalde hij promotie
naar 120 punten libre. Kevin Van Hees
speelde één keer gelijk en won zijn an-
dere twee matchen. Op die manier won
hij de C-reeks (160 tot 300 punten) met
bovendien promotie naar 300 punten.
Rond 18u00 sloot BC De Middel met
een tevreden gevoel en in aanwezig-
heid van burgemeester Gaston Van Ti-
chelt het 17de jeugdtornooi af. 
Jan Verhulst

Concentratie en ernst waren de sleutelwoorden tijdens dit
boeiende jeugdtornooi (foto Tony Lambregts) 

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 5de Klasse Driebanden - KB

Maximumwinst en titel voor Luc Warlop

Nog eens een goeie oude districtfinale,
met maar liefst zes deelnemers. Vier daar-
van werden geleverd door GHO Kortrijk,
en twee door DOS Roeselare. De winst

bleef bij DOS-er Luc
Warlop, die met acht
matchpunten de volle
buit binnentrok. De
hoge beurtenaantal-
len in acht genomen,
kan men niet spreken
van erg hoogstaande
partijen. Enkel de 18-
10 winst in 35 herne-
mingen van Jérémy
Himpe, De GHO-spe-
ler die vierde werd en
trouwens alleen deze
wedstrijd won, vorm-
de daar een uitzonde-
ring op. Het zilver
was voor Alex Van-
keirsbulck en brons
voor Jozef Ghesquie-
re (DOS Roeselare).

Juliaan Roeland en Dave Vermeersch slo-
ten op vijf en zes, de finaledagen af.

Bart Van Reeth

Hoogstaand biljart werd er niet gespeeld, maar dat 
verhinderde de volle winst van Warlop, allerminst.
Foto: billiardsphoto.com/Dirk Acx

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 2de Klasse Driebanden – MB

Tegenstrevers zijn
geen partij voor
sterke Philippe Leyn
De DOS-speler mag zich op de borst
kloppen. Met het maximum aan wed-
strijdpunten won Philippe Leyn in de ba-
sis van Kortrijkse BC. 
Die club had zelf Jacky Cornelissen, die
tweede werd, in het veld mogen sturen.
Naast Leyn, had ook nog een andere
Roeselaarse biljarter zich geplaatst voor
deze finale. Gino Nuyttens nam bezit
van de derde plaats en liet Pierre Equi-
part van RT Moeskroen, puntenloos ach-
ter zich. Tegen diezelfde Equipart scoor-
de Leyn trouwens de hoogste moyenne
van de dag; 0,771, na 27-14 winst in
35 beurten.
Bart Van Reeth

Ook clubgenoot Gino Nuyttens moest
de suprematie van Leyn erkennen.
Foto: billiardsphoto.com/Dirk Acx

KBBB Antwerpen – Districtfinale 4de Klasse Driebanden – KB

Van Eester naar derde klasse 
met tweemaal winst

De finale vond plaats in het Kapelse
Starrenhof en daar moest thuisspeler Jo-
han Cloots tevreden zijn  met de derde
plaats. Voor BC Avenue plaatsten zich
twee spelers. Martine Goetkint mist
maar raar of zelden een kwalificatie en
één overwinning, gekoppeld aan een
gelijkspel tegen de latere kampioen, le-
verden haar drie wedstrijdpunten en de
tweede plaats op.  Minder fortuinlijk
was haar collega Freddy De Mol, die
het finalistenrijtje afsloot, en zijn enige
partij won,… tegen Goetkint. Er werd
een sterke districtfinale gespeeld, want
alle spelers bleven in het gemiddelde,
met uitzondering van winnaar Jozef Van
Eester (DBC De Deken Merksem), die
met 0,573 algemene moyenne, promo-
veert naar de derde klasse. De beste
wedstrijd van de finale , 22-16 in 29
beurten en 0,758 gemiddelde, kwam
ook al op naam van de Merksemse
deelnemer.
Bart Van Reeth

Martine Goetkint stond haar mannetje
tussen drie gedreven heren en werd
vice-kampioen

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 3de Klasse Driebanden - MB

Vromant wint op moyenne
Met drie spelers zakte GHO Kortrijk af
naar de Roeselaarse Arena. Te kloppen
man was de vierde finalist, Georges De-
dier, die in eigen huis, de kleuren van
DOS mocht verdedigen. Komen, zien
en overwinnen. Dat is wat Marc Vro-
mant deed met vier uit zes wedstrijd-
punten, evenveel als Dedier, maar met
een gemiddelde van 0,440 tegenover
0,392. Georges Dedier werd er derde
mee. De zilveren plaats was voor
Robert Joye, die binnen de moyenne
bleef en ook André Graye, pakte op de
laatste plaats nog een puntje mee. Hij
speelde gelijk tegen Joye, 22-22 in 50.

Bart Van Reeth

Marc Vromant pakte verdiend de titel.
Foto: billiardsphoto.com/Dirk Acx

www.debiljartballen.be
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KBBB Antwerpen – Gewestfinale 4de Klasse Bandstoten - KB

Invaller en speler met gebroken 
vinger beslissen gewestfinale 

Ook nu weer stuurde Jerry Van Tilborgh
ons dit verslag vanop de eerste rij. De
Avenue-speler, pakte trouwens zelf de
begeerde gewesttitel.
Voor deze gewestelijke finale hadden
zich volgende spelers geplaatst : Con-
stant Van Den Brande van DBC De Leug
met 3,21 moyenne, Jerry Van Tilborgh
van BC Avenue met 2,65 moyenne als
beste tweede,  Peter Wouters van BC
De Coeck met 2,60 en Rudi Franck van
BC Woondecor met 2,13 moyenne.
Op woensdag 15 maart werd de ge-
westfinale 40 punten band KB gespeeld
in het lokaal van BC De Noorderkem-
pen. Iedereen was zeer ruim op voor-
hand aanwezig en had er duidelijk zin
in, behalve één iemand! Speler Peter
Wouters van het district Turnhout was
niet op de afspraak? Na contact geno-
men te hebben met de beste man, werd
vastgesteld dat de heer Wouters on-
langs een operatie ondergaan had, en
er blijkbaar een miscommunicatie ge-
weest moet zijn tussen de club en het
bestuur, maar de organisatie was dus
niet op de hoogte. Na overleg met Lou-
is Masson van het KBBB-bestuur werd
beslist om de aanwezige speler Jozef
Mathysen van BC De Noorderkempen
te laten deelnemen als vierde man. Ie-
dereen ging akkoord en met enige ver-
traging kon de finale worden aange-
vangen. Op tafel 1 startte Van Den
Brande tegen Franck en deze laatste
had duidelijk toch wat problemen om
zich aan te passen aan het biljart for-
maat van 2.30! Constant kon de partij
dan ook winnend besluiten met 40-20
in 22 beurten. Op tafel 2 startte Van
Tilborgh tegen Mathysen. Jerry speelde
met een gebroken ringvinger aan zijn
rechter hand, wat hem bij bepaalde
figuren toch enige handicap bezorgde,
maar kon de partij toch winnend afslui-
ten in 23 beurten. Eindstand 40-10. Op
tafel 1 speelde nu Rudi Franck tegen
Jerry Van Tilborgh, en ook nu kon Rudi
zijn vorm niet vinden op het groter for-
maat biljart, en moest dan ook al snel
tegen een zeer grote achterstand aan-
kijken. Eindstand in deze korte partij
40-20 in 15 beurten! Op tafel 2 was
het een heel ander verhaal. Daar kon
Jozef Mathysen zich goed verweren te-
gen de sterke Constant Van Den Brande

en bij een tussen-
stand van 35-35
was deze wedstrijd
spannend tot op de
laatste beurt. Uitein-
delijk kon Constant
het laken toch naar
zich toe trekken,
maar wel in 33 beur-
ten! Zeer ver boven
de 22 beurten om in
de moyenne te blij-
ven. Wedstrijd 3 zou
dus alles beslissen.
Jozef en Rudi waren
beiden al uitgescha-
keld zonder match-
punten en onder het
gemiddelde. Rudi
kon op tafel 1 wel
winnen van Jozef in
34 beurten, maar
meer dan een 3e

plaats zat er vandaag echt niet in voor
Rudi Franck. Jozef Mathysen zou als in-
valler laatste worden zonder matchpun-
ten. De “echte” finale werd dus uitein-
delijk gespeeld op tafel 2 en de wed-
strijd tussen Jerry en Constant zou dus
allesbepalend zijn. Beide hadden reeds
4 matchpunten op zak, dus alles was
nog mogelijk. Jerry ging van aquit en
nam vrijwel onmiddellijk een voor-
sprong van 10 punten op Constant. De-
ze voorsprong bleef zo behouden tot
32-22, maar dan sputterde de motor
van Jerry duidelijk en begon makkelijke
figuren te missen? Het is niet de eerste
keer dat dit gebeurt, en met de eind-
streep in zicht gebeurt het wel vaker dat
Jerry dan stil valt om onduidelijke re-
den. Constant kon van deze situatie pro-
fiteren en kwam via een mooie serie
terug langszij en kon de overwinning al
ruiken. Ook in de volgende beurt moest
Jerry een 0 laten noteren en nu stopte
Constant zeker niet meer, en maakte de
partij vlotjes uit in 19 beurten. Eind-
stand 38-40 voor Constant die nu met 3
op 3 de 6 wedstrijdpunten op zak had.
Wie zou het gaan worden? De wed-
strijdleiding onder het toeziend oog van
Ronny Mathysen had het er maar druk
mee, maar na enig rekenwerk werd
snel alles duidelijk! Constant zat door
zijn mindere tweede partij onder het ge-
middelde, en Jerry had welliswaar
maar 4 wedstrijdpunten maar zat wel
ruim in de moyenne wat vandaag vol-
doende was om de gewestelijke titel te
pakken. Eindstand van deze mooie en
spannende finale: op 1 Jerry Van Til-
borgh met 1,92 moyenne. Plaats 2 was
voor Constant Van Den Brande met
1,62 moyenne. Plaats 3 Rudi Franck
met 1,12 en onze verdienstelijke inval-
ler Jozef Mathysen op 4 met een ge-
middelde van 0,92. Jerry en Constant
hadden beide een hoogste reeks van
11 en de moyennes lagen wel iets lager
dan verwacht, maar op het formaat
2.30 word door ons dan ook nauwe-
lijks gespeeld. 

Dan wens ik verder de altijd immer
sympathieke familie Mathysen te be-
danken voor de hartelijke ontvangst en
de goede organisatie van deze finale,
alsook de arbitrage en medefinalisten.

Een fiere Jerry Van Tilborgh poseert met zijn dochtertje
aan zijn zijde

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 4de Klasse Driebanden - KB

Overtuigend spel leidt naar de kampioenstitel
De tegenstrevers speelden in de scha-
duw van districtkampioen Alain Callaert
(GHO Kortrijk). Driemaal winst en
0,464 algemeen gemiddelde, leverde
de titel op voor de Kortrijkzaan. Frank
Geldhof presteerde niettemin erg sterk
in het eigen lokaal van DOS Roeselare,
maar hij moest met twee overwinningen
en de 22-14 nederlaag in 49 beurten,
zijn meerdere erkennen in Callaert.

Claude Devos (ook GHO Kortrijk)
strandde op plaats drie, na winst tegen
Frank Van Acker (WO Hooglede), die
geen wedstrijdpunten kon beuren. De-
vos zorgde wel voor dé stunt van de
finale, want zijn enige winstpartij ein-
digde op 22-8 uit 24 pogingen, of een
promotiemoyenne van liefst 0,910.

Bart Van Reeth

Artistiek biljart – Rankingtornooi in BC Pocket Deerlijk
BK-winnaar Daelman moet zege aan Bax laten

Het artistiek biljart is nu eenmaal in
hoofdzaak een Antwerps onderonsje.

Het trio dat in het ‘verre’ Deerlijk op het
podium stond, kwam dan ook zonder
uitzondering uit die provincie. Evenzeer
zijn het diezelfde drie, die het spelletje
al jarenlang domineren en de gewoon-
te hebben, het hele seizoen lang, haas-
je-over te spelen. Het procentuele ver-
schil was ditmaal groot. Lagen de sets
winnaar Walter Bax het beste of had de
Turnhoutenaar gewoon zijn dagje ? Feit
is dat hij met 78,29% en 411 punten uit
147 pogingen, ruim voor nummer twee
Erik Vervliet (70,67%) bleef en ook een
merkwaardige kloof met Eric Daelman
kon slaan. Daelman hield aan dit tor-
nooi 61,52% over. In tegenstelling tot
vorige seizoenen, lijkt Patrick Vloemans
geen prikken te kunnen uitdelen. Toch
leverde een eindsaldo van 50,86% de
Kempenaar, de vierde plaats op. Benny
Smits flirtte nog even met het resultaat
van Vloemans en na hem volgden de
zeven andere deelnemers.
Bart Van Reeth

Foto: Biljartsphoto.com/Dirk Acx   

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 2de Klasse Driebanden - KB

Ook op het klein biljart haalt 
DOS-speler snoeihard uit
Op het matchbiljart zette Philippe Leyn
al een prestatie om u tegen te zeggen,
neer. Hij nam de titel mee naar de Roe-
selaarse Arena. Met een gemiddelde
van 0,803 en de promotie naar 42
speelpunten, bewijst de kampioen ook
op klein biljart een maat te groot te zijn
voor de tegenstanders. Leyn versloeg

Stephan Vanlauwe, ook speler van
DOS met 34-19 in 35 beurten (0,971
moyenne).  Vanlauwe eindigde op de
laatste plaats, en verder gingen ook
Eddy Cardon (Kortrijkse BC) en Marc
Vromant van GHO Kortrijk voor de bijl.

Bart Van Reeth  

Biljarters met een 
beperking verzamelden
weer in De Rotonde
Ook nu weer verzamelden de G-biljar-
ters van de daginstellingen uit de Ant-
werpse Noordrand in de Brasschaatse
Rotonde. Onze redactie kon helaas niet
aanwezig zijn op dit jaarlijkse topge-
beuren, dat onder het toeziend oog van
bezieler Ludo Dielis plaatsgrijpt. In de
volgende editie van onze krant, mag de
lezer een uitgebreid verslag verwachten.

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 5de Klasse Driebanden - MB

Dubbele promotie voor Mario Houssin
Dat wordt een tandje bijsteken komend
seizoen voor Mario Houssin (GHO
Kortrijk). Hij versloeg Alain Callaert,
Jean-Pierre Desprez, beide van Kort-
rijkse BC en Nicolas Latruwé, die bij
WO Hooglede aan de tafel staat. 
Twee winstmatchen met gemiddelden
van 0,441 en 0,600 brachten de Heu-
lense speler op 0,409, genoeg voor de
dubbele bevordering naar 22 speel-

De hoogste serie van de finale (5)
kwam op naam van Nicolas Latruwé
Foto: www.billiardsphoto.com/Dirk Acx

punten. Meest spectaculaire overwin-
ning was die van 15-5 in 25 innings, te-
gen Desprez.
Bart Van Reeth

http://www.ericdaelman-biljartshop.be
http://www.billiardsphoto.com/Dirk
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Derde klasse bandstoten gewest West Nederland

Dennis Bakker en Arno de Leest
naar NK
Afdeling Noord Heemskerk
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dennis Bakker De Paus 12 2.39 12
2. Ed Cornelissen ELTO 10 2.69 20
3. Cees Pijper Twisk 10 1.90 13
4. Herman Pol Turnlust 8 2.10 10
5. Sjon Zuurbier Diamonds 6 1.70 16
6. Jan Broos Velsen 6 1.69 10
7. Frank Trapman Onder Ons 2 1.59 10
8. Cees Kos Krommenie 2 1.55 13

Afdeling Zuid Rotterdam
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Arno de Leest Kralingen 10 2.86 23
2. Sjon van der Kaa Musketier 8 2.21 20
3. Emile Havers ’t Spatje 4 1.93 10
4. Mike van der Mast De Beurs 4 1.86 15
5. Romke Steenstra BCCD 4 1.76 12
6. Hans van Capel De Plas 0 1.73 12

Derde divisie driebanden poule 1

Megafa/Betty Boop 
op voorlaatste
plaats
Met nog één speelronde te gaan is
Megafa/Betty Boop verzekerd van de
voorlaatste plaats. Koetshuis 2 staat
laatste met drie punten achterstand. In
speelronde 19, op bezoek bij Vrienden-
kring, werd met 6-2 verloren. Bert ten
Haaft jr. kon daar met een winstpartij
erger voorkomen. Een week later haal-
de men in eigen huis bij ’t Schuurtje in
Maarssen met 8-0 uit tegen BV 75. Met
een gemiddelde van 0.967 blonk nu
Bert ten Haaf sr. uit. Kampioen Albert
Heijn van Rijn bleek vervolgens met 8-0
te sterk.

Gewestelijke finale 
3e klasse bandstoten Zuid 1

Wesley Verhagen
op moyenne in
Kloosterzande
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wesley Verhagen BSV 10 2.36 15
2. Luc Yzewijn Ouden Arend 10 2.33 14
3. Marco Scherbeijn De Ram 8 2.10 17
4. Jan Mol Kruisstraat 8 2.04 23
5. Rinus Buijs Onder Vrienden 8 2.03 14
6. Theo Freijzer De Kroon 6 1.72 10
7. Arno Suijkerbuijk De Ram 4 1.64 12
8. Maarten van de Ven DKS 2 1.22 10

Finale 1e klasse libre recreanten Midden-Brabant

Zege Michel van Iersel bij De Huiskamer

Tijdens de finale eerste klasse libre
van de recreanten Midden-Brabant wist
Michel van Iersel een kloof van drie
punten te slaan. Alleen in de vierde ron-
de moest de biljarter van De Vrienden-
kring uit loon op Zand de eer aan Jan
Akkerman laten. Mari van der Schans
van Ouderen Vermaak uit Sprang-
Capelle kon alleen in de eerste ronde te-
gen Toon Vervoort een puntje weg
kapen. Tijdens het toernooi werd al snel
duidelijk, dat een finalepartij tussen Van
Iersel en Toon Vervoort waarschijnlijk
was. Hoewel Jan Akkerman op de loer
lag. Het werd uiteindelijk toch de
eindconfrontatie tussen Van Iersel en

Vervoort, met acht en zeven punten ach-
ter hun naam. Na een spannende en
gelijk opgaande strijd kon uiteindelijk
Michel van Iersel na 33 omlopen met
110-103 de felicitaties in ontvangst
nemen. 
De organisatie bij De Huiskamer in
Waalwijk was in handen van biljartver-
eniging Carambole.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Michel van Iersel Vriendenkring 10 3.16 20
2. Toon Vervoort De Molenvliet 7 3.30 24
3. Jan Akkerman Den Bolder 6 2.95 18
4. Mari van der Schans Ouderen Vermaak 1 2.57 20

Vlnr: Michel van Iersel, Toon Vervoort, Jan Akkerman en Mari van der Schans

2e klasse bandstoten Zuid-Nederland afdeling 1

Gewestelijke finale bij De Ram 
in Roosendaal
De gewestelijke finale tweede klasse
bandstoten van het gewest zuid 1 wordt
op 8 en 9 april bij De Ram in Roosen-
daal gehouden. De partijen met een
lengte van 75 caramboles worden in
twee poules van vier afgewerkt, ge-
volgd door de finales. Op beide dagen
begint men om 11.00 uur. De deelne-
mers kunnen plaatsing afdwingen voor
de nationale finale, die van 19 tot en
met 21 mei in Leusden wordt gespeeld.
De organisatie is handen van biljartver-
eniging De Ram, met Peter van Dongen
als wedstrijdleider.

Deelnemers Poule A
Naam Vereniging Moy
Martin Capelle DOS 3.17
Sjaak Walhout Kwadendamme 3.07
Mathieu Ververs AVW 2.83
Wil de Rooij HMS 2.50

Deelnemers Poule B
Naam Vereniging Moy
Wilfred Buijzen Bellevue 3.07
Martin Sturm De Spinne 2.86
Stephan van den Hoof Borduurhuis 2.67
Gerard Dikmans HMS 2.29

Derde divisie driebanden poule 2

Jorissen 2000/3 gaat als vijfde 
eindigen
Jorissen 2000/3 kwam in de negen-
tiende ronde remise overeen met plaats-
genoot Café ’t Valkennest. Biljartshop
Leiden moest de buit met 3-5 aan
De Reigers afstaan. Boekbinderij Hoog-
endijk kon in speelronde 20 Biljartshop
Leiden met 6-2 van zich af houden.
Ondanks, dat De Reigers tegen Jorissen
2000/3 met een incompleet team
aantrad (één speler niet speelgerech-
tigd), kon men toch de punten in eigen

huis houden. Een week later eindigde
Biljartshop Leiden contra Voorbrood
Meubelen/De Hoog in 5-3. Jorissen
2000/3 won tuis met 6-2 van Boek-
binderij Hoogendijk. Bij Jorissen in
Den Haag pakten Chris Wensveen,
Cock Smink en Bradley Roeten de pun-
ten. 
Met nog één wedstrijd te spelen is Joris-
sen 2000/3 verzekerd van een vijfde
plaats in de eindstand.

Derde divisie driebanden poule 5

DKM Tools vroege poulekampioen

Speelronde 15
ADC Repro – BC Goirle 2: 6-2. Met een
gemiddelde van 0.921 en een serie
van zeven toonde Berry Timmermans
zich als beste speler. DKM Tools –
BH Keukens: 6-2. Harrie Cas zette
0.972 in de boeken. De Bevelanders –
The Friends/Ad’s Catering: 2-6. Rinus
Rijk redde de eer voor de gastheren.
DCM/Den Boerenstamppot – TMG
Biljartpromotie/De Distel Biljarts 4: 4-4. 

Speelronde 16
The Friends/Ad’s Catering - DCM/Den
Boerenstamppot: 4-4. Frans Goossens
speelde in 34 omlopen naar partijwinst.
TMG Biljartpromotie/De Distel Biljarts 4
– ADC Repro: 4-4. Edwin Junggeburt
liet 0.972 noteren. BC Goirle 2 – DKM
Tools: 4-4. Voor DKM Tools kon de
champagne ontkurkt worden. Met nog

twee ronden te spelen en vijf punten
voorsprong werd de titel veilig gesteld.
’t Tapperijke 2 – De Bevelanders: 4-4. 

Speelronde 17
Autobedrijf Schrauwen – BC Goirle 2:
6-2. Alleen May Hamers kon voor de
gasten een partij winnen. DKM Tools –
ADC Repro: 4-4. John Verkooijen en
Ger Koedam zorgden voor thuiswinst.
De Bevelanders – BH Keukens: 2-6.
Alfred van den Dries won zijn partij
voor De Bevelanders. DCM/Den
Boerenstamppot – ’t Tapperijke 2: 4-4.
Marco Kley en Henk Schneijdenberg
zegevierden voor de gastheren. The
Friends/Ad’s Catering – TMG Biljart-
promotieteam/De Distel Biljarts 4:
6-2.Wilfred Buijzen kon twee punten
pakken voor de bezoekers uit Roosen-
daal.

Kampioen DKM Tools met vlnr: Ronnie Joosen (arbiter), Ger Koedam, 
Piet den Ridder, Peter Smans, John Verkooijen, Harrie Cas en Anton Pals

Dames 2e klasse gewest West-Nederland

Conny van Mild 
grijpt titel
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Conny van Mild Merwehof 12 1.00 11
2. Kelly de Kleijn ’t Centrum 10 0.75 11
3. Els van Tol Jacobswoude 10 1.47 13
4. Trudy Huisenga Hazefelder 10 1.10 7
5. Evelyne van Toledo Schollevaar 6 0.79 6
6. Thea Coenders OVA 6 0.55 6
7. Jolanda van de Corput Merwehof 2 1.45 10
8. Mariëlla van den Eng Impuls 0 0.61 5

Vierde divisie driebanden poule 2

Jorissen 2000/4 stelt feestje uit
nodig om het kampioensfeest te kunnen
vieren. Capelle 6 – Ladies First: 2-6. De
dames Gerrie Geelen, Femke Verheul-
Matze en Monique Rosier hadden suc-
ces in deze huislijke derby. De Does
Trappen – Countryclub 019: 6-2. Lode-
wijk Bruins kon een partij voor de
gasten winnen.

Speelronde 19
De Maasstad – Ladies First: 6-2. Alleen
Monique van Exter kon voor de dames
een partij winnen. Capelle 6 – Café De
Pijp: 2-6. Joop van Beek speelde in 35
beurten naar winst en Aad Kik maakte
een serie van zeven. Jorissen 2000/4 –
Country Club 019: 2-6. Jimmy Hender-
son kon de eer voor de Haagse gasthe-
ren redden.

Speelronde 20
Country Club 019 – De Uitspanning 4:
6-2.  Gill Taytelbaum zette 0.833 in de
boeken. Café De Pijp –Jorissen
2000/4: 4-4. Dennis Lewis kwam tot
0.869, terwijl Willem Hofman goed
was voor 0.806. Ladies First – TOVV 7:
4-4. Bij de dames hadden Joke Breur en
Monique van Exter succes.

Speelronde 21
Jorissen 2000/4 – De Rietlander 2: 4-4.
Jorissen 2000/4 heeft nu nog één punt
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Vlnr: Mika van Berkel (8), Tim Jonkman (1) en Kian Ooijen (16). 
Foto: www.spcwoensel.nl

Poolbiljart 14.1

Niels Feijen zorgt voor eerste 
gouden medaille bij EK in Portugal 
Op dag twee van
het EK poolbiljart
in Portugal heeft
Nederland zijn
eerste gouden plak
al binnen. Bij het
onderdeel straight
pool was Neder-
lands beste pool-
speler Niels Feijen
in de finale met
grote overmacht
Tomasz Kaplan uit
Polen de baas. Het
werd 125-13. Het
palmares van Feijen is indrukwekkend. Al in 2002 werd hij Europees kam-
pioen in deze spelsoort. Hij won die titel vervolgens liefst vier keer in een
tijdsbestek van zes jaar. Ook werd hij in 2008 wereldkampioen bij het 14.1.
De overige Nederlandse deelnemers bij
de mannen haakten in een eerder stadi-
um af. Marco Teutscher, Ivar Saris en
Nick van den Berg struikelden bij de
laatste 32. De verliezerskwalificatie be-
tekende eerder al het einde voor Marc
Bijsterbosch. De afvaardiging van de
dames bestaat uit Melissa Rademakers,
Tamara Peeters-Rademakers, Megan
Rademakers en Lynn Pijpers. Een bij-
zondere samenstelling, omdat Melissa
en Tamara zussen zijn, Megan de doch-
ter van Melissa, en Lynn een goede
vriendin/pupil. Pijpers en Peeters-Rade-

Vlnr: Niels Feijen en Kristina Tkach. Foto: EPBF/DK

makers hadden de verliezerskwalificatie
als eindpunt. Megan Rademakers ge-
raakte tot verliezersronde twee. In de
eerste verliezersronde werd Melissa Ra-
demakers uitgeschakeld door haar zus
Tamara. Kristina Tkach won het beslis-
sende duel om de Europese titel tegen
Jasmin Ouschan met 75-45. 
Bij het EK in de Algarve nemen 175
spelers uit 34 Europese landen deel in
disciplines als 14.1 straight pool, 10-
ball, 9-ball, 8-ball en teamcompetitie.
Categorieën zijn heren, dames & rol-
stoel.

RPC 9-ball finaledag

Oelewappers en de Prins winnaars 
bij SPC Woensel in Eindhoven

Nadat de reguliere 9-ball competitie van de RPC was gespeeld, kwamen
de beste vier teams uit elke divisie bij elkaar in Eindhoven bij snooker &
poolcentrum Woensel. Daar werd iedereen welkom geheten door Janice,
Liza en Danny die de hele middag voor een hapje en een drankje zorgden.
Bij de 9-ball eindstrijd gaan de beste
vier teams uit elke divisie onderling strij-
den voor het prijzengeld met de daarbij
behorende beker. Om stipt 12.00 uur
begon de finaledag. De ploegen uit de
winnaarsronde spelen tegen de teams
uit de verliezersronde. De winnaars spe-
len uiteindelijk voor de eerste plaats en
de verliezers voor de derde plek.
Bij alle twee divisies bleek het spelni-
veau van een behoorlijk niveau en was
de strijd en passie merkbaar. Met over-
tuiging ging in de eerste divisie het team
van de Oelewappers overtuigend door
naar de finaleronde. Dit samen met de
formatie van Woensel dat het sterke
Rack ’n Roll nipt de baas was met 32-
30. In de tweede divisie was de strijd
tussen Ames en de Prins  ongemeend
spannend waarbij de Prins aan het
langste eind trok. Ook het andere duel
tussen Pooligans en The Hustlers leverde
spanning en sensatie op en die werd
beslecht door The Hustlers. 

De eindstrijd en ook de troostfinale le-
verden mooie en spannende wedstrij-
den op. Daarbij kwam het team van de
Oelewappers als sterkste uit de finale.
In de tweede divisie ging De Prins er
met de winst vandoor. De wedstrijdlei-
ding was in handen van Edwin, Silvy en
Sonny.
Het eerstvolgende eindtoernooi is op
zondag 18 juni, het betreft dan de be-
kerfinaledag allround in Helmond bij
Snookertown.

Eindstand 1e divisie
1. Oelewappers
2. Woensel
3. Rack ’n Roll
4. Break in One

Eindstand 2e divisie
1. De Prins
2. Pooligans
3. Ames
4. The Hustlers

Archieffoto Oelewappers. Vlnr: Daan van Eerden, Hank van der Wal, Stefan
van Weerden, Jan Mous en Bas van Hal. Foto: Wim van den Bosch

Poolbiljart 10-ball

Marc Bijsterbosch pakt goud op EK 
in Portugal

Nederland schoot bij het EK poolbiljart
in Portugal als een komeet uit de start-
blokken. Na de winst van Niels Feijen
bij het eerste onderdeel, het straight
pool, was het woensdagavond 22
maart Marc Bijsterbosch die het 10-ball
op zijn naam schreef. 
Cadeau kreeg Bijsterbosch het zeker
niet. Want in de kwartfinale stond hij
tegen niemand minder dan de win-
naar van het straight pool, wereldtop-

per Niels Feijen.
Bijsterbosch klopte
Feijen met 10-8 in
een meeslepende
match. En vervol-
gens stoomde hij
door naar de titel.
Eerst 10-6 winst in
de halve eindstrijd te-
gen Francisco San-
chez Ruiz en vervol-
gens ook 10-6 in de
finale tegen Christi-
an Sparrenloev-Fi-
scher. 
Een geweldige
prestatie van Bijster-
bosch en een belo-
ning voor het gedre-

ven spel van de Nederlanders. Een
prachtig succes ook voor snooker- en
poolcentrum Woensel. In Eindhoven is
namelijk de basis gelegd voor liefst drie
van de vijf Nederlandse mannelijke
deelnemers aan het Europees kampi-
oenschap: Marc Bijsterbosch, Ivar Saris
en Marco Teutscher. Twee disciplines
gespeeld bij het EK poolbiljart in Albu-
feira en twee keer goud voor Neder-
land!

Marc Bijsterbosch. 
Foto: Alison Chang, www.alison-chang.com

Op vrijdagavond 8 en 9-ball

Tim Jonkman winnaar Woensel’s 
Friday-night pool Ranking

De vrijdagavond Ranking is goed ver-
lopen met Tim Jonkman uiteindelijk als
winnaar. Hij behaalde in snooker-en
poolcentrum Woensel te Eindhoven 139
punten en deed aan 21 toernooien
mee. Jonkman bleef Gijs van Westen-
brugge en Marco Teutscher voor.
Spelsoort 9-ball in de oneven weken en
8-ball in de even weken. Ook voor het
side-event was weer veel animo. Het
was elk toernooi hoog niveau, van be-
ginner tot aan de eigen profs Marco
Teutscher en Ivar Saris. Opvallend wa-
ren de twee jeugdkanonnen Kian Ooij-
en en Mika van Berkel. Beiden wonnen
ze het side event een aantal keer. Ze
kwamen ook regelmatig ver in het toer-
nooi met als uiteindelijke beloning top
zestien plaatsen. Mika van Berkel eiste
de achtste plaats op in de eindstand en
Kian Ooijen finishte als zestiende. De
top zestien van de Ranking kreeg geld
uitgekeerd.

Nieuwe cyclus
Op vrijdag 17 maart werd er weer met
een nieuwe Ranking begonnen: Woen-
sel’s Friday-Night Poolranking. Deze is
gekoppeld aan de nationale KNBB Ran-
king en er wordt gebruik gemaakt van
Cuescore. Spelsoort 9-ball oneven week
en 8-ball even week. Melden 20.00 uur

en start 20.15 uur. Na 20.30 uur kom
je in de verliezerronde. Inschrijfgeld
standaard € 11,--, dames of jeugd <16
jaar € 6,--. De Ranking loopt tot vrijdag
15 december 2017 met een zomerstop
in juli en augustus. Aantal toernooien:
32. Top 16 van de Ranking deelt mee in
de eindpot (minimaal 16 toernooien
spelen om in aanmerking te komen voor
de prijzenpot). Er wordt DKO gehan-
teerd tot halve finale. Vanaf 30 spelers
DKO tot kwartfinale. Side-event: verlie-
zers uit de eerste twee ronden kunnen
gratis aanmelden voor side-event. BO3
single KO.
Naam Pnt Gem Pnt Toern
1. Tim Jonkman 139 6.6 21
2. Gijs van Westenbrugge 126 5.7 22
3. Marco Teutscher 115 7.7 15
4. Stravros van de Kerkhof 81 5.1 16
5. Ivar Saris 79 8.8 9
6. Frans Ooijen 76 4.8 16
7. Kevin Bos 72 3.6 20
8. Mika van Berkel 70 3.2 22
9. Martin Sawicki 66 4.4 15
10. Bram van Dijk 65 4.1 16
11. Jordy Pruymboom 65 3.0 22
12. Ayhan Ozver 45 5.0 9
13. Aziz Moussati 41 4.6 9
14. Hans van Aalst 41 2.0 21
15. Arek Skorski 39 2.8 14
16. Kian Ooijen 39 2.1 19

http://www.spcwoensel.nl
http://www.alison-chang.com
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Kader 38/2 tweede klasse

Uitslag nationale voorronde bij 
Van Tienen in Tegelen
Met twee spelers eindigend op acht pun-
ten en drie op zes punten bleken de ver-
schillen klein tijdens nationale voorwed-
strijden 38/2 tweede klasse. In café-bil-
jartzaal Van Tienen in Tegelen was het
Sjeng Burhenne van de organiserende
vereniging BC Tegelen die als beste uit
de bus kwam. Roger Cleuskens verza-
melde twee punten minder maar reali-
seerde via 16.34 wel het beste moyen-

ne. De hoogste serie kwam met honderd
caramboles op naam van runner-up Wim
Strik van vereniging de Maasoever. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Sjeng Burhenne BC Tegelen 8 15.12 81
2. Wim Strik De Maasoever 8 12.03 100
3. Roger Cleuskens Op de Klos 6 16.34 77
4. Ger van Deur 't Klötske 6 15.08 56
5. Maicol Thiecke 't Ottertje 6 10.81 66
6. Leon Elbers De Vriendenkring 2 14.78 81 

Beslissing gevallen in de eerste divisie topteams

Viaanse Molen vroegtijdig kampioen
Op bezoek bij BC Bousema claimde De Viaanse Molen met 0-6 en 2-4
twee overwinningen. Door dit resultaat kon, met nog twee speelronden te
gaan de kampioensvlag al worden uitgehangen.
In Biljartcentrum Goirle moest Topteam
Goirle- groothandel Nemeco in beide
confrontaties de eer met 2-4 en 1-5 aan
Van den Broek Biljarts/Almere laten. Ro-
bert van Stevendaal kwam bij het band-
stoten tot 10.71. Topteam Verploegen –
Terborgse Wijncentrale/Veltins eindigde
in 0-6 en 4-2. Bij de bezoekers realiseer-
de Matthijs Bakker in zes pogingen met
29.16 de beste kaderpartij. Exalto/
HWA won de eerste ontmoeting (6-0)
met De Hazelaar. Het tweede treffen ein-

digde met 3-3 gelijk. Gerard Johler ze-
gevierde twee keer bij het libre. Hektisch
Biljartschool/BV ’75 liet de winst met 0-6
en 2-4 aan Moira/Hartog Afdichtings-
systemen. Nico van Hanegem kon met
een winstpartij bij het libre de eer red-
den. ’s Lands Welvaren/Reedijk liet in de
eerste wedstrijd de winst met 2-4 aan Top
Team BCA 2. Ad Koorevaar kwam in
acht beurten tot winst bij het bandstoten.
De volgende wedstrijd werd het tij, ge-
zien de 4-2 eindstand, gekeerd.

Kader poule 8

ABC ’t Töpke in Iedershuus 
te sterk voor VIOS/Van Esch Biljarts
ABC ’t Töpke – BouwCenter Van Hoppe
2-6. De kortste partij, van zeven beurten,
eindigde in een 170-180 remise tussen
Jeffrey van Heesch en Piet van Dooren.
VOP/De Witte Hoeve – VIOS/Van Esch
Biljarts 7-1. Jan Brueren versloeg Willem
Wesseling via 110-42 na negen pogin-
gen. Ames/Optiek van Gool/De Peel –
VOP/De Witte Hoeve 5-3. Noud Jans-
sen bleek middels 130-64 (6) een maat-
je te groot voor Piet van Rengs. ABC
’t Töpke – VIOS/Van Esch Biljarts 6-2. In
gemeenschapshuis Iedershuus te Affer-
den waren de verschillen niet groot.
Roland Deelen speelde dankzij 20.40

het beste moyenne maar verloor met
170-204 na tien beurten van Jeffrey van
Heesch. Ger van Deur zag Harry Vogels
op drie caramboles van de finish stran-
den. Alexander Geene bleek een fractie
beter dan Jan Noten. Peter van der Lin-
den redde de eer. VOP/De Witte Hoeve
– Op de Klos 6-2. Bezoeker Eddy Ber-
ger verzamelde de honderdzeventig tref-
fers al na vijf pogingen. Jan Zanders
was met 110 uit 9 de beste bij de ploeg
uit Venray. Na twintig speelronden is
BC Maarland/ Arrows Dakservice de
koploper. Op de Klos geldt als de be-
langrijkste achtervolger. 

Kader poule 3

Remise BVM Apollo/Etikon in 
wijkcentrum 't Schuurtje te Maarssen

BVM Apollo/Etikon – De Poedel 4-4.
Kopman Jacques de Beurs was de uit-
blinker met 220 caramboles na vijf
beurten. Dat leverde tegen Geurt Veer
een moyenne op van 44.00. Ronald
van der Made versloeg Eep Veer. Voor

de gasten bleken Cor van de Groep, se-
rie van 104, en Harry Smink succesvol.
BVM Apollo/Etikon – BIOS/Blitz Optiek
4-4. In wijkcentrum 't Schuurtje te
Maarssen bleven Frank Verhoef en Hen-
nie Claessens aan de goede kant van
de score. Voor de bezoekers lieten Erik
van der Linden en Gert van Beek geen
steken vallen. BVM Apollo/Etikon is
middenmoter. Na negentien speelron-
den gaat Kaderteam Almere '83 met
106 punten aan de leiding. De Poedel
geldt met 99 punten als de enige con-
current.

Jacques de Beurs. 
Foto: Paul Brekelmans   

Nationale kadercompetitie poule 1

BCO De beste keus verzamelt punten
In poule 1 van de nationale kadercom-
petitie behaalde BCO De beste keus in
speelronde 18 tegen De Musketiers/
Beemsterkaas een klinkende 8-0 over-
winning. Een ronde later was het weer
raak en werd op bezoek bij Rappel/

Meier Installatie techniek met 2-6 ge-
wonnen. In Biljartcentrum Oegstgeest
ontving men vervolgens het Haagse Sa-
monda en speelde 4-4 gelijk. Met deze
resultaten is een plaats in de bovenste re-
gionen van de eindstand goed mogelijk.

Eredivisie topteam 

Koploper Etikon pakt zaterdag 
1 april de titel in de Hazelaar 

Op zaterdag 25 maart omzeilde
lijstaanvoerder Etikon bij Benelux
Biljarts/Snellen Horeca Service een
lastige klep. Etikon won met 0-6 en
2-4. Na 22 speelronden heeft de
ploeg uit Rosmalen 39 punten.
Maar liefst acht punten meer dan
naaste achtervolger BIOS/Blitz Op-
tiek. Op zaterdag 1 april ontvangt
men in thuisbasis de Hazelaar te
Rosmalen vanaf 11.00 uur hekken-
sluiter 123 Biljarts/BCO. Met nog
zes duels, dus drie dubbele speel-
ronden te gaan, kan dan het kam-
pioensfeest losbarsten voor Etikon.  

Speelronde 21 en 22
Benelux Biljarts/Snellen Horeca Service
- Etikon 0-6 en 2-4. In gemeenschaps-
huis Iedershuus te Afferden deed de
toenmalig nummer twee er alles aan om
de spanning weer iets terug te brengen.
Raymund Swertz ontbrak echter bij de
Limburgers. De bezoekers uit Rosmalen,
die dit keer weer eens aantraden met
Frédéric Caudron, wonnen zeer overtui-

gend. De thuisploeg zakte door dit re-
sultaat naar de derde plaats. In de eer-
ste wedstrijd hadden de biljarters onder
leiding van Michel van Silfhout geen en-
kele kans. Guido Kauffeld verloor met
25-200 na vijf beurten in het 47/2 van
Patrick Niessen. Demi Pattiruhu werd in
het 71/2 via 13-150 (3) afgetroefd
door Caudron. Bij het onderdeel band-
stoten zag Michel van Silfhout dat Jean-
Paul de Bruijn excelleerde dankzij series
van 22, 38 en 40. Ook dit keer liet De
Bruijn weer zien, dat de grote vorm nog
steeds aanwezig is en dat hij tot één
van de favorieten behoort in het komen-
de EK te Brandenburg.  
Het tweede onderlinge treffen was wat
spannender. Wederom zegevierde
Niessen en nu na vier pogingen en se-
rie 191 tegen Kauffeld maar de marge
was klein. Het werd 170 tegen 200.
Frédéric Caudron en eigenlijk het voltal-
lige publiek dachten dat hij de partij te-
gen Pattiruhu in de wacht gesleept had.
In twee omlopen maakte de Belg de
honderdvijftig punten vol. Pattiruhu, die
de nastoot had, miste op 145 en dus
vijf caramboles van de eindstreep. Mi-
chel van Silfhout zorgde voor het enige
dagsucces voor zijn ploeg. In een
prachtig gespeeld duel won hij in
slechts vier beurten met 100 tegen 82
van Jean-Paul de Bruijn. 
BIOS/Blitz Optiek – Wennekes.nl 6-0
en 6-0. René Tull rekende na zeven en
vijf pogingen af met Jim van der Zalm.
Dave Christiani kwam niet in de proble-
men tegen Ian van Krieken. Dick Jaspers
was bij het bandenspel via moyennes
van 9.09 en 10.00 veel te sterk voor
Lyon Megens. The City – Topteam 't Ot-
tertje 4-2 en 2-4. Arnd Riedel zette
Robert Prakke beide keren opzij. Char-
les de Bie kon niet tegen Sam van Etten
op. Dennis Timmers produceerde eerst
20.00 moyenne bij het bandstoten om
vervolgens in de tweede ontmoeting te-
gen 25.00 gemiddeld en reeks van 59
van Micha van Bochem op te lopen.
123 Biljarts/BCO – Egbersbeek.nl/
Biljartcentrum Arnhem 0-6 en 2-4. 

Micha van Bochem namens 't Ottertje.
Foto: Paul Brekelmans

Kader poule 7

Jan Brock Biljarts onderuit 
tegen HCR Prinsen 
Jan Brock Biljarts – HCR Prinsen 2-6.
Namens de bezoekers verzamelde kop-
man Brian ter Braak de honderdzeven-
tig caramboles na slechts vier beurten.
Goed voor een moyenne van 42.50 en
serie van 88. Ook Paul Wissink en
Peter Heutinck vertrokken met de winst.
Remco Schothuis redde in eigen streek-
restaurant 't Sterrebos te Beuningen de
eer. Billardcafé de Veemarkt – Kabel-
rups.com/Kronenhuis 2-6. Enkele da-
gen eerder was Willem Siebelink met
honderdzestig uit negen de enige die
onder de tien beurten bleef in Doetin-
chem. De Driehoek/Willemsen Bestra-
tingen – Jan Brock Biljarts 8-0. Timo
Peters na 160 uit 5 en Roy Gierkink
130 uit 7 gaven het goede voorbeeld.
Zandweerd – Billardcafé de Veemarkt
4-4. Bart Siebelink stak er met een moy-
enne van 22.00 met kop en schouders

bovenuit. HCR Prinsen – Zandweerd 2
6-2. Brian ter Braak produceerde nu
honderdzeventig treffers na acht om-
lopen. Billardcafé de Veemarkt –
Pelikaan 1-7. Willem Siebelink tegen
Michel van Silfhout leidde tot de remise:
160-280 (9). Voor de gast een serie
van 158. Zijn teamgenoot Frans Koster
scoorde met 20.00 gemiddeld ook
prima voor een speler op positie vier.
Jan Brock Biljarts – Kabelrups.com/Kro-
nenhuis 0-8. De thuisploeg zakte na
twintig wedstrijden  af naar de voor-
laatste plaats, die het deelt met billard-
café de Veemarkt. HCR Prinsen – De-
venter '83 2-6. Voor de winnende ploeg
verzamelde Sjors Petter de honderd-
twintig treffers na vijf beurten. Lijstaan-
voerder Pelikaan heeft met 111 punten
en nog twee duels te gaan uitstekende
papieren. 

Succesvolle 
Marc Bijsterbosch
speelt met extension
Zoals op pagina 21 is te zien, speelt
Marc Bijsterbosch bij het voor hem zo
succesvolle EK poolbiljart met een lan-
gere keu. Hij gebruikt deze extension
sinds twee maanden en het bevalt
hem prima. De verlengde keu geeft
een vollere stoot en meer massa aan
de bal. Extension weegt 98 gram en
is twintig centimeter lang.
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Kader beker 3e ronde

VOP/De Witte Hoeve naar vierde ronde

De Engel/Van der Aart – VOP/De Wit-
te Hoeve 4-4. In Noordwijk bleven Cas

Juffermans en Frank Duivenvoorden
voor de thuisploeg aan de goede kant
van de score. Guido Kauffeld en Jan
Zanders hadden er lange partijen voor
nodig maar namen de punten mee naar
huis. VOP/De Witte Hoeve – De En-
gel/Van der Aart 8-0. Kauffeld en Zan-
ders maakten weer geen fout. Ook Piet
van Rengs en Jan Brueren bleken in Ven-
ray succesvol. HWA/Hotel van Krimpen
– Kaderteam Almere '83 4-4. In Het
Wapen van Alblasserdam hielden Dimi-
tri Katsis en Wilfried van Beek de pun-
ten in hun thuisbasis. Martin Vreekamp
en René van Aerle wonnen hun uitduel.
Omdat de heenwedstrijd ook in een re-
mise was geëindigd, moest het percen-
tage de beslissing brengen. Kaderteam
Almere '83 was de gelukkige en gaat
naar de vierde ronde. De laatste acht
teams strijden dan tussen 6 maart en 30
april om vier plaatsen tijdens de beker-
finale.

Guido Kauffeld, kopman van VOP/
De Witte Hoeve. Foto: Jan Rosmulder  

Nationale kadercompetitie poule 4

Nog volop kanshebbers voor ereplaatsen
Met nog twee ronden te gaan zijn er
nog volop kanshebbers om een plaats
bij de eerste drie te bemachtigen. Het
Wapen van Liempde leidt dan wel de
dans met in hun kielzog BBG kaderte-
am, maar Hazelaar 3 en Hazelaar 1
liggen op de loer. 

Speelronde 17
Hazelaar – DOS ’71: 2-6. Alex Ulijn
wist in vijf omlopen zijn 250 carambo-
les via een serie van 131 te verzame-
len. Hazelaar 3 – Hazelaar 2: 3-5. Eric
Dericks blonk uit en speelde in drie
beurten met een gemiddelde van 80.00
en een reeks van 153 naar winst.

Speelronde 18
Hazelaar 2 – Moira Lith: 6-2. Eric

Dericks, Theo Korsten en Carlo van
der Doelen behaalden thuiswinst.
Wapen van Liempde/Regio Bank –
Hazelaar 3: 2-6. Harold Meegens van
de gasten kwam met 36.66 en een
serie van 148 tot het beste resultaat.
’t Centrum – Hazelaar: 2-6. 
Voor de gastheren redde Burkey Sibtsen
de eer.

Speelronde 19
Hazelaar 2 - Wapen van Liempde/Re-
gio Bank: 4-4. Bij de bezoekers maakte
Cees van Eindhoven in twee beurten uit.
Hazelaar 3 – DOS ’71: 2-6. Peter van
Beljouw wist Hazelaar van de nul af te
houden. Moira Lith – Hazelaar 1: 4-4.
Alex Ulijn zette met 23.87 de beste
prestatie neer.

Poolbiljart 8-ball

Zilver voor Marc Bijsterbosch en 
brons Tamara Peeters-Rademakers

Na zijn geweldige Europese titel in het
10-ball eerder in de week, stoomde
Marc Bijsterbosch vrijdag 24 maart
door in het 8-ball. In de finale kwam hij
net iets tekort tegen Jani Uski: 7-10 voor

de Fin. Bijsterbosch
kwam na 4-8 nog
wel terug tot 7-8.
Dat hij die eindstrijd
haalde was al ge-
weldig, want bij de
laatste zestien balan-
ceerde de speler die
zijn opleiding ge-
noot bij SPC Woen-
sel in Eindhoven op
de rand van uitscha-
keling. Hij stond 3-7
achter tegen Koniar
(SVK), waarna de
Nederlander alsnog
met 8-7 wist te win-
nen. 
Bij de 8-ball dames
was er brons voor
Tamara Peeters-Ra-
demakers. Zij verloor
hill-hill (7-6) van Jas-
min Ouschan, die

vervolgens met 7-0 goud won in de fi-
nale. Bij de dames is het de eerste me-
daille sinds 2013. Destijds was het ook
Tamara Peeters-Rademakers die twee
keer brons behaalde.

Vlnr: Tamara Peeters-Rademakers en Marc Bijsterbosch.
Foto: EPBF-DK

Marc Bijsterbosch in vorm van zijn leven: na titel in 10-
ball nu zilver in 8-ball. Tamara Peeters-Rademakers
mist finale dames 8-ball op een haar en legt beslag op
mooie bronzen plak tijdens EK poolbiljart in Portugal. 

NK Snooker in Maassluis

Gebroeders Oei winnen bij 
junioren en kadetten

gelijk het initiatief
met een break van
25 en daarmee was
het gat geslagen.
Toch duurde het nog
tot de bruine bal (op
de kleuren) totdat
van Houten de hand-
doek moest gooien.
Kevin Karbet en Tijn
Drieshen werden
derde. Ondanks een
mager deelnemers-
veld hebben de ka-
detten toch aange-
toond dat het niveau
nog steeds omhoog
gaat. Na de winst
van broertje Ken-
drew bij de kadetten
pakte Kevin met een
4-0 winst de titel bij
de junioren. On-
danks het sterke

tegenspel van Mike Ebbe was Kevin on-
genaakbaar. In het vierde frame stond
Ebbe zelfs 61-48 voor, maar door het in
één beurt wegpotten van alle kleuren
(27) stelde Kevin de winst zeker. Jasha
Kiers en Man Hee Tang werden derde.

De Oei dynastie regeert in Snookerend Nederland. De
gebroeders Kevin en Kendrew Oei wisten in SC de
Loods in Maassluis beslag te leggen op de Nederland-
se titels bij de junioren en de kadetten. 
In een spannende finale wist Kendrew
Oei pas in het laatste frame de beslis-
sende afstand te nemen van Hugo van
Houten. Oei kwam 2-0 voor, maar van
Houten pakte frame 3 en 4, tweemaal
op zwart. In het laatste frame nam Oei

De broertjes Oei. Foto: Annet van Riel

Driebanden groot 2e klasse

Prachtige finale levert Martijn Roefs 
nationale titel op in Venlo

Steenbakkers om de
Nederlandse titel en
Klaassen versus Jans-
sen om plek drie.
Dat werden allebei
memorabele duels.
Martijn Roefs ging
met drie caramboles
van acquit en had
constant een lichte
voorsprong. Na der-
tien pogingen stond
het 9-8. In de zeven-
tiende omloop pro-
duceerde Steenbak-
kers een serie van
vijf en kreeg met 16-
18 het initiatief. Dat
duurde maar kort
want Roefs ant-
woordde al in beurt
negentien met een
reeks van zes: 22-
19. In de twintigste
omloop kwam Mar-

tijn Roefs voor het eerst op 24 maar hij
miste en deed dat ook bij de volgende
poging. Christian Steenbakkers leek te
profiteren toen hij na een reeks van vier
op matchbal kwam. Ook hij scoorde
niet waardoor het 24-24 bleef. Roefs,
die aan een remise voldoende had,
maakte vervolgens in beurt 22 een ein-
de aan de illusies van Steenbakkers.
Die maakte nog wel de nastoot
waardoor hij als tweede eindigde. Toe-
vallig kreeg de andere partij even later
hetzelfde scenario. Jac Janssen produ-
ceerde tegen Arno Klassen de ontbre-
kende carambole in de nabeurt en won
daarmee brons. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martijn Roefs NAS 11 0.681 6
2. Christian Steenbakkers Karper '83 9 0.838 6
3. Jac Janssen TOP 9 0.595 7 
4. René Berg Midwolda '79 8 0.602 7
5. Arno Klaassen Rembrandt 7 0.598 7
6. Tekin Akyol Excelsior 5 0.487 4
7. Fred Leusink De Viersprong 4 0.557 5
8. Willie Siemens Midwolda '79 3 0.512 5

Steenbakkers vestigde al de aandacht
op zich in de beginfase. Terwijl Roefs in
de openingsronde met 23-25 na dertig
beurten onderuit ging tegen Janssen,
finishte de speler van Karper '83 uit
Mierlo-Hout al na 28 pogingen tegen
kastelein Willie Siemens uit Midwolda.
Siemens versloeg Jac Janssen in sessie
twee en Christian Steenbakkers trok met
25 uit 23 de goede lijn door. Zaterdag-
morgen zorgde de Helmonder voor de
klapper door de vijfentwintig carambo-
les al na veertien pogingen te verzame-
len. Dankzij 1.785 als moyenne de ver-
uit beste partij van het toernooi. In ron-
de vier en vijf verloor Steenbakkers
waardoor de stand toen als volgt was.
Jac Janssen en Martijn Roefs acht pun-
ten. Christian Steenbakkers, veruit beste
gemiddelde, als derde met zes punten
en dat gold ook voor Arno Klaassen. In
de voorlaatste sessie wonnen Roefs en
Steenbakkers terwijl Janssen en Klaas-
sen onderuit gingen. Dat leverde in de
slotronde fraaie affiches op. Roefs tegen

Met elf punten na zeven partijen werd Martijn Roefs
als Nederlands kampioen driebanden groot tweede
klasse gehuldigd. Hij had twee punten voorsprong op
Christian Steenbakkers en Jac Janssen. Op papier een
redelijke marge maar de ontknoping bij BC Venlo was
bloedstollend. 

Vlnr: Christian Steenbakkers, Martijn Roefs en Jac Janssen.
Foto: Jan Rosmulder  

Dames libre interval Gewest Zuid-Nederland 1 en 2

Chantal Arntz onverslaanbaar 
in Sprang-Capelle
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Chantal Arntz Paesjstal 14 1.89 16
2. Mirjam Hensen Landzicht 10 1.15 11
3. Annie van Heumen Landzicht 10 1.07 7
4. Angeline van Endschot KOT 8 0.79 5

Naam Vereniging Pnt Moy HS
5. Elfriede Achten BC Vors 6 1.31 13
6. Lucie Lahalije Los Band 4 2.39 27
7. Marlies Kuijpers SVW 4 0.39 4
8. Riek Willems De Zwaan 0 0.67 5
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Keu & tas!




