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Van 31 mei tot en met 4 juni in De Bussel

Oosterhout wordt 
weer biljartstad

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

In de periode van 31 mei tot en met 4 juni bruist het in de Brabantse stad
Oosterhout van de biljartactiviteiten. Theater De Bussel staat dan in het te-
ken van vier toonaangevende biljartevenementen. Verschillende wereld-
kampioenen zullen daar hun opwachting maken. 

Zie ook de achterpagina

GRATIS
MEENEMEN

Lees verder op pagina 2

Meest in het oog springt de KNBB Jumbo
nationale bekerfinale voor driebanden-
teams. Hiervoor staan in de grote thea-
terzaal met 400 zitplaatsen vier Eureka
matchtafels opgesteld. Deze begint op
woensdag 31 mei met de poulewedstrij-

den en eindigt op zaterdag 3 juni met de
finale. In de acht teams, die zich voor dit
toernooi plaatsten bevinden zich ver-
schillende spelers die tot de wereldtop
behoren.

In deze krant 
een speciale 

uitneembare bijlage

KNBB

bekerfinale driebanden

31 mei tot en met 3 juni 2017

Theater De Bussel
Torenstraat 10

4901 EJ Oosterhout

Zie ook 
pagina 4
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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

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Vormgeving:

Het volgende
nummer 

verschijnt
9 juni

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 31 mei

NK dames libre interval bij de 
Ponderosa in Bergen op Zoom
Van 28 tot en met 30 april wordt bij  Café
de Ponderosa in Bergen op Zoom de na-
tionale finale dames libre klein met interval
gehouden. De organisatie is in handen van
biljartvereniging SVW. Wedstrijdleider Pe-
ter Rens heeft de zware taak om over acht
dames de baas te blijven. Op vrijdag-
avond 28 april begint men om 19.00 uur.
Voor zaterdag en zondag staat de aan-
vangstijd voor 12.00 op de rol. De wed-
strijden worden gespeeld aan de Fluwe-

lenbroekstraat 47 in Bergen op Zoom.
Deelneemsters
Naam Vereniging Moy   TMC
Chantal Arntz Paesjsjtal 1.89 59
Anke Heutinck Ellenkamp 1.67 53
Mirjam Hensen Landzicht 1.30 44
Renate Jansen-Albers Scholtenhof 1.21 41
Ester Kreuger Texsaloon 1.18 38
Conny Mild Merwehof 0.96 33
Chantal Veldt Renkum 0.84 29
Kelly Kleijn ’t Centrum 0.73 27

Goud en zilver tijdens Internationaal 5-pins toernooi in 
Theater De Bussel

Uniek internationaal biljarttoernooi 
in Oosterhout

Kader 38/2 tweede klasse

Wilbert Gantvoort op moyenne 
de beste bij NK in Losser

Van 2 t/m 4 juni
wordt tijdens de
biljartbeurs in
Theater De Bussel
te Oosterhout een
promo internatio-
naal 5-Pins toer-
nooi georgani-
seerd. Hieraan
zullen uit vier lan-
den elk twee spe-
lers deelnemen.
Het wordt een in-
dividueel- en een
teamtoernooi. De
deelnemers zullen
met uit elk land
één speler per
poule, een halve
competitie afwer-
ken op twee kleine
tafels, waarna
kruisfinales en de
finale volgen. Tij-
dens het teamtoer-
nooi zullen de
partijen bestaan
uit twee enkels en
een dubbel. 
De Italiaanse broers Domenico en Gio-
vanni Forino veroverden in 2015 goud
en zilver tijdens het Europees kampi-
oenschap 5-pins voor spelers onder de
21. Harold Loosschilder en Roberto Di
Ventura, die zoals de namen al aange-
ven Nederlandse en Italiaanse roots
hebben, komen namens Duitsland in ac-
tie. Alain Clabots, de nummer twee van
het Belgisch kampioenschap, en Mathy
Monnissen zullen proberen namens on-
ze zuiderburen een gooi naar de titel te
doen. Gastland Nederland vaardigt de
Nederlands kampioen Biljart Artistiek,
René Dericks af. Hij moet samen met
Alex ter Weele, die het spel in Neder-
land op de kaart gaat zetten, proberen
de tegenstanders zoveel mogelijk het
scoren te beletten, want dat laatste is
juist de essentie van de in Nederland
nog relatief onbekende discipline.
De Belgische heren Dirk Acx en Robert
Monnissen zullen streng maar recht-
vaardig de partijen arbitreren en wor-

den daarin bijgestaan door de spelers.
Op vrijdag en zaterdag wordt begon-
nen om 11.00 uur. Zondag is dat een
half uur eerder. De finales staan zondag
om 13:00 en 14:00 uur gepland.
Mede door de deelname van vijf
Nederlandse spelers (o.a. Dave Chris-
tiani, René Dericks en Michel van Silf-
hout) aan het Europees kampioenschap
in Brandenburg en de organisatie van
dit invitatietoernooi hoopt de het bestuur
van de KNBB Vereniging Carambole
spelers voor dit mooie tactische spel te
enthousiasmeren en hen uit te dagen
deel te nemen aan het allereerste offici-
ële NK dat voor april 2018 op de ka-
lender is geplaatst.
Meer informatie over 5-Pins is op de
speciaal door de KNBB in het leven ge-
brachte website www.5-pins.nl te vin-
den.

De Italiaanse broers Domenico en Giovanni ForinoTijdens de nationale finale kader 38/2
tweede klasse maakte Wilbert Gantvoort
al in de openingsronde zijn bedoelingen
duidelijk. Hij verzamelde de tweehon-

derd caramboles
reeds na acht beurten
en kwam daarmee
aan de leiding. Dat
stond Gantvoort na
vier sessies nog altijd
ondanks een neder-
laag toen tegen Piet
van Dooren. Sjeng
Burhenne bleek in de
vijfde ronde ook een
maatje te groot
waardoor Peter Heu-
tinck en Piet van Doo-
ren op dat moment

met acht punten de koppositie bezetten.
Op zondagmorgen ging Heutinck met
159-200 na vijftien pogingen onderuit te-
gen Gantvoort. Van Dooren redde het na
180-200 (18) niet tegen John Erkemeij,
die daardoor van de nul geraakte. Ge-
volg was drie deelnemers met acht pun-
ten: Wilbert Gantvoort (13.39), Peter
Heutinck (10.54) en Piet van Dooren
(10.31). Heutinck wees Van Dooren in
de slotronde middels 200-95 na twaalf
beurten terug. Gantvoort kwam tegen
Wim van Westrop niet in de problemen:
200-86 (11). De speler uit Spijkenisse
met het beste algemeen gemiddelde dus
Nederlands kampioen. Wubbo Haaijer
realiseerde in de slotronde via tweehon-
derd uit vier de kortste partij. Tegenstan-
der Roger Cleuskens maakte tegen hem
met 166 de hoogste serie. De organisa-
tie was in vertrouwde handen van vere-
niging Pomerans 1928 uit Losser. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wilbert Gantvoort De Rietlander 10 13.97 101
2. Peter Heutinck Ellenkamp 10 11.15 62
3. Piet van Dooren Dubac 8 10.08 57
4. Sjeng Burhenne BC Tegelen 8 9.93 82
5. Wubbo Haaijer ABC '08 6 12.12 105
6. Roger Cleuskens Op de Klos 6 12.01 166
7. Wim van Westrop De Jonge Prins 6 10.34 75
8. John Erkemeij Horna 2 8.87 82

Vlnr: Peter Heutinck, Wilbert Gantvoort en Piet van Dooren.
Foto: Olaf Belitz

Bandstoten klein 2e klasse 19-21 mei

Nederlands 
kampioenschap in
Leusden
Vereniging BV '75 organiseert dit NK
aan Bavoortseweg 17b te Leusden. De
als derde geplaatste Tom Gerbranda
hoeft niet ver te reizen want hij is af-
komstig uit Leusden. Aart de Laak heeft
zich met 3.97 als beste weten te plaat-
sen. In deze klasse zijn de moyenne-
grenzen 2.30 tot 3.50 en de partijen
worden beslist over vijfenzeventig ca-
ramboles. 
Aanvang vrijdag 19 mei om 19.00 uur. 
De eerste twee ronden worden op vier
biljarts gespeeld. Aanvang zaterdag en
zondag om 11.00 uur. 

Naam Vereniging Gem
1. Aart de Laak Deventer '83 3.97
2. Ruud van Loosbroek Kerkzicht 3.22
3. Tom Gerbranda BV Leusden 3.17
4. Cor de Ree De Ketsers 3.16
5. Sjaak Steltenpool De Carambole 3.05
6. Klaas Bakker Phoenix 3.02
7. Wim Zijderveld Amstelbron 2.97
8. Wil de Rooij HMS 2.87

Oosterhout wordt
weer biljartstad
Vervolg van de voorpagina

In deze krant is een speciale acht pagi-
na’s tellende bijlage in full coulor geheel
gewijd aan dit evenement. Van 1 tot en
met 4 juni is er in foyer van het theater
doorlopend een biljartbeurs met veel
nieuwe snufjes en artikelen. Op deze
beursvloer presenteert KVC een promo-
tioneel vierlandentoernooi 5-pins. Aan
dit evenement, dat van 2 tot en met 4
juni wordt gespeeld, nemen duo’s deel
uit België, Nederland, Duitsland en Ita-
lië. Het is de bedoeling om het biljart-
publiek kennis te laten maken met deze
voor Nederland nog vrijwel onbekende
mooie spelsoort. Als afsluiting wordt er
op zondag 4 juni in de grote theater-
zaal een interland Nederland – België
gespeeld. Aan deze unieke krachtme-
ting nemen de driebandentoppers uit
beide landen deel. In deze uitgave van
De Biljart Ballen treft u volop informatie
over de genoemde evenementen.

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
http://www.5-pins.nl
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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


De Biljart Ballen, 21e jaargang, mei 2017 pagina 4

Kader poule 3

BVM Apollo/Etikon sluit af met 
verlies en titel Almere '83
Carambole/Rademaker – BVM Apollo/
Etikon 6-2. Jurgen de Ridder versloeg
Dennis Heffty met 180-88 na acht beur-
ten. Frank Verhoef redde de eer na
honderddertig treffers en zeven pogin-
gen. Hij realiseerde daar een serie
van 106 bij. BVM Apollo/Etikon –
Carambole/R&H kassa 2-6. Bezoeker
Gunay Yildiz scoorde 110 uit 8. BVM
Apollo/Etikon eindigde met 78 punten

na 21 duels net buiten de play-offs.
Daar plaatsten zich wel voor runner-up
De Poedel, aangevuld met nummers
drie en vier: Padoc en Carambole/
Rademaker. Poulewinnaar Kaderteam
Almere '83 gaat direct naar de halve
finale. 
In de competitie zorgde Cor van de
Groep voor het beste partijmoyenne
van 115.00 en hoogste serie 229.

Primeur op EK Brandenburg

Scorebord van Biljartcomputer 
speelt met sets

Scoreborden van 
Biljartcomputer
Biljartcomputer produceert sinds 2010
elektronische scoreborden voor de Bil-
jartsport. Dit scorebord bestaat uit een
kleine computer die aangesloten wordt
op een monitor of TV scherm. De com-
puter is zo klein dat deze heel gemak-
kelijk achter het beeldscherm ‘verstopt’
kan worden. Met de draadloze radio-
grafische afstandsbediening wordt alles
bediend tot en met het invoeren van na-
men. 
Er wordt veel meer informatie aan de
spelers en toeschouwers gegeven tij-
dens en na de wedstrijd, het is zelfs mo-
gelijk automatisch een e-mail te sturen
van de resultaten van de wedstrijd. Te-
vens zijn ook andere spelsoorten te spe-
len, waarbij bijvoorbeeld op tijd ge-
speeld wordt. Door middel van updates
kan dit scorebord steeds aangepast
worden, zo is onlangs het 5 Pins / 5 ke-

gel spel toegevoegd. Via zelf in te bren-
gen reclame (100 stuks) kan dit systeem
zichzelf weer terugverdienen.

Spelen met sets
Op verzoek van zowel Nederlandse en
Belgische gebruikers kan nu ook met
sets worden gespeeld. Hierbij kan de
gebruiker zelf het aantal te spelen sets
instellen en worden de setstanden op
het scorebord weergegeven.
Bij het spelen met sets worden meerdere
kortere partijen gespeeld. Hierdoor
heeft een speler die een grote achter-
stand heeft opgelopen in een volgende
set weer kans om te winnen. Ook bij dit
spel kan naar keuze met of zonder af-
stoottijd (shottime) gespeeld worden, zie
balk onderaan. 

Nagenoeg alle informatie kan via het
instellingenmenu weer uitgeschakeld
worden.

Europese kampioenschappen 
Brandenburg an der Havel
(Duitsland)
Van 28 april tot en met 5 mei worden in
Brandenburg de Europese kampioen-
schappen gespeeld van alle carambole-
spelsoorten inclusief 5 Pins. Ook Neder-
land en België zullen goed vertegen-
woordigd zijn in alle spelsoorten. 
Tijdens deze dagen is Biljartcomputer
met een stand aanwezig en wordt uitleg
geven over de verschillende spelsoorten
die op dit scorebord mogelijk zijn.

Zelfde prijs
De aanschafprijs van het scorebord is
hetzelfde en zal inclusief alle functiona-

liteiten, alle spelsoorten, reclamemodule
en radiografische afstandsbediening €
359,- inclusief btw kosten (€ 297,- excl.
btw). U heeft geen laptop of computer
nodig, het enige waarvoor uzelf moet
zorgen is een (bestaand) beeldscherm
met HDMI ingang.

Meer informatie
Voor meer informatie: 
0031 (0)13-4634703
Website: www.biljartcomputer.nl,  
www.biljartcomputer.be,  
www.billardcomputer.de
E-Mail : info@biljartcomputer.nl,  
info@biljartcomputer.be,  
info@billardcomputer.de

Teamfinale jeugd Zuid-Nederland

SVW uit Bergen op Zoom 
gewestelijk kampioen
Vier jeugdteams stre-
den op zondag 23
april in het biljartcen-
trum van JBV Amorti
te Zevenbergen voor
het gewestelijk kam-
pioenschap. Voor de
nummers één en
twee lag er tevens
een ticket klaar voor
de nationale finale,
die op 27 en 28 mei
ook bij Amorti wordt
gehouden. Met Me-
rijn van Nispen, Sha-
ron en Raymond Ra-
dings, bleek SVW
over de langste adem te beschikken.

De uitslagen
De uitslagen waren Amorti - SVW 2-4,
Amorti - Inaborg 6-0, Amorti - ABC 't
Töpke 0-6, ABC 't Töpke - SVW 0-6,

Inaborg - SVW 0-6 en ABC 't Töpke -
Inaborg 6-0. De eindstand was: 1.SVW
6 mp, 2. ABC ‘t Töpke 4 mp, 3. Amorti
2 mp, 4. Inaborg 0 mp. De teams van
SVW  en ABC 't Töpke hebben zich hier-
door geplaatst voor de nationale finale.

Kampioen SVW met vlnr: Merijn van Nispen, Raymond 
en Sharon Radings

Driebanden 2e klasse district Nijmegen 2017-2018

Marco Kersten op de eerste plaats 
in 't Ottertje te Ottersum
In biljartcentrum 't
Ottertje waren de
verschillen gering in
de districtsfinale Nij-
megen in het drie-
banden klein tweede
klasse 2017-2018.
Kampioen Marco
Kersten behaalde
tien punten en een
algemeen moyenne
van 0.576. Nummer
twee Rik Hooghof
sloot ook af met tien
punten maar bleef steken bij 0.470. Dat
bleek overigens een knappe prestatie
want Hooghof was in eerste instantie
niet geplaatst. Toen tweede en eerste re-
serve en vervolgens invaller. Namens
de Kuul eiste Hans van Tooren de derde
plek op. Thuisspeler Jan Damen werd
vijfde maar realiseerde wel het beste al-
gemeen gemiddelde van 0.596. De bil-
jarter van ’t Ottertje zette via 1.136 te-
vens de kortste partij op het scorebord.

Kees van der Zijden was met zeven ca-
ramboles goed voor de hoogste serie. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Marco Kersten De Corner 10 0.576 6
2. Rik Hooghof Kaketoe '80 10 0.470 6
3. Hans van Tooren De Kuul 8 0.589 5
4. Kees van der Zijden De Klok 8 0.471 7
5. Jan Damen 't Ottertje 6 0.596 6
6. Geert-Jan Peters-Rit Luctor 6 0.422 4
7. Karel Pattiruhu 't Ottertje 6 0.387 3
8. Jan Bilo Caramba 2 0.349 3

Vlnr: Rik Hooghof, Marco Kersten en Hans van Tooren.
Foto: Riekie Libregts, www.ottertje.nl

http://www.ottertje.nl
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Europa Cup voor klassieke topteams in Praag

Sam van Etten in Praag naar 
Europees goud met Bochum 

Tekst: Frits Bakker
Het team van het Duitse Bochum, met Ludger Havlik (48), Thomas Nocke-
mann (45) en het 20-jarige Nederlandse toptalent Sam van Etten, heeft
voor het eerst in de achtjarige historie van de Europa Cup voor klassieke
clubteams de gouden medaille veroverd. De vreugde na de overwinning in
de finale tegen het Franse Ronchin (4-2) was tot ver buiten de biljartzaal in
Praag te horen. Ludger Havlik, de routinier, liet na afloop zingende sup-
porters horen. Sam van Etten vertelde: ,,We hebben heel wat Duitse sup-
porters meegenomen en mijn twee opa's en mijn oma waren ook meege-
reisd. De sfeer na de winst was echt geweldig.'' 

Het Duitse team, dat in alle acht edities
heeft meegedaan in de Europa Cup,
werd drie keer tweede en kon nu einde-
lijk de kroon op het werk zetten. De
twee Duitsers, Havlik en Nockemann,
zijn de boegbeelden van het team. De
jonge Noord-Hollander Sam van Etten
kwam drie jaar geleden en speelde zijn
derde Europa Cup. Hij was de onbe-
twiste uitblinker van het trio met kader-
partijen (47/2) in twee keer één beurt,
één keer twee en in de finale winst in
drie beurten. Dat bracht hem op een
toernooigemiddelde van 142.85. 
Het thuisteam van Vitkov Praag, dat de
cup twee jaar op rij won, werd door
Bochum onttroond in de halve finale.
Sam van Etten won in één beurt van
Eddy Leppens (250-0) en Thomas
Nockemann versloeg Marek Faus via
200-94 na vijf pogingen, met een serie
van 156. Dick Jaspers, die als debutant
voor Vitkov Praag een voortreffelijk toer-
nooi speelde in de spelsoort bandsto-
ten, was de enige winnaar voor Vitkov
in de halve finale door Ludger Havlik te
verslaan met 120-26 in zeven beurten. 
Sam van Etten: ,,Het was natuurlijk ver-
rassend dat wij in de laatste poulewed-
strijd verloren van Ronchin en daardoor

al in de halve eindstrijd tegenover
Vitkov Praag stonden. Maar achteraf
was dat niet zo slecht, we hebben ons
prima hersteld. Voor mij was het een
ideaal scenario tegen Eddy Leppens.
Hij miste de acquit, ik moest eerst een
paar moeilijke posities oplossen, maar
kreeg ze daarna goed op de lijn. Ik
kwam nog één keer in de problemen,
rond de 200e, maar kon het uiteindelijk
toch in één beurt afmaken.'' 
De jonge Nederlander, die op het
komende Europees kampioenschap
voor het laatst als junior speelt, was in
de finale weer superieur tegen Brahim
Djoubri. Hij miste nog wel een keer op
212 en zelfs in de tweede beurt ook
nog op één carambole van het einde,
maar Djoubri kon hem niet bedreigen.
Ludger Havlik verloor het bandstoten van
Bernard Villiers, die ongeslagen bleef,
met 120-35 en een slotserie van 78.
Maar toen Thomas Nockemann in de
tweede poging uitspeelde tegen Jean
Francois Florent (series van 90 en 110),
kwam het alleen nog op de nabeurten
van de twee Franse kaderspelers aan.
Djoubri miste bij een totaal van 89,
Florent op 58, waarna het Duits/Neder-
landse feestje kon losbarsten.

Vlnr: Henk van Etten (opa), Sam van Etten, Dirk de Reus (opa) en Carla de Reus
(oma). Foto: Horst Wiedemann. 

Eerste divisie topteams

Mooie prestaties van Danny Belaey 
en Matthijs Bakker in De Veemarkt

Nadat De Viaanse Molen zich al
eerder als kampioen had gemeld
en DOS Hattem/Popma Biljartser-
vice al zeker was van de laatste
plaats, werden in speelronde 29 en
30 de overige plaatsen in het klas-
sement verdeeld. Horna eindigde
als tweede, terwijl ’s Lands Welva-
ren Reedijk de derde plaats veilig
stelde.

In de eerste confrontatie tussen Terborg-
se Wijncentrale/Veltins en Hektisch Bil-
jartschool/BV ’75 trof Boudewijn Alink
een in supervorm verkerende Danny Be-
laey en zag deze bij het libre in één
beurt met 7-250 zegevieren. Matthijs
Bakker had bij het kader een passend
antwoord en zette Jacques de Beurs in
twee omlopen opzij  (175-12 en serie
van 166). Willem Siebelink verloor bij
het bandstoten nipt met 73-75 van
Edgar de Hek, waardoor de eindstand

op 2-4 kwam. In het tweede treffen
waren de partijen wat langer en bleven
alle punten bij de thuisclub in Doetin-
chem (6-0). Tussen HPS Industrial en
Verploegen Party- en Congrescentrum
werd het 2-4 en 4-2. Frank Vermeulen
tekende voor de kortste kaderpartij van
negen beurten en Marco Kivits was met
5.00 de beste bandstoter. Topteam BCA
2 wees Exalto/HWA twee keer met 4-2
terug. De Hazelaar Rosmalen boekte in
de eerste ontmoeting met Topteam Goir-
le/groothandel Nemeco een 6-0 over-
winning. De daarop volgende kracht-
meting eindigde in 4-2. Peter Vandeloo
speelde in drie pogingen naar libre-
winst. ’s Lands Welvaren/Reedijk bleek
tot twee keer toe met 4-2 te sterk voor
BC Bousema. Francis Forton moest een
partij bandstoten aan Hans Klok laten
en Bas Reedijk verloor een librepartij.
Van den Broek Biljarts/Almere ’83
dubbelde met 4-2 tegen BIOS/Blitz
Optiek 2. Martin Vreekamp had twee
keer succes bij het libre.

Danny Belaey. Foto: Willem Siebelink

Matthijs Bakker. Foto: Willem Siebelink

Wilt u ook redactionele aandacht 
in De Biljart Ballen? 

Bel: 0416-343819

Paul Brekelmans en Christel van 
Reekum in kernploeg arbitrage 
Tijdens de wedstrijd
123 Biljarts/BCO te-
gen the City van de
eredivisie topteam-
competitie, die zater-
dag 22 april werd
gespeeld in biljart-
centrum Oegstgeest,
deden Christel van
Reekum (Apeldoorn)
en Paul Brekelmans
(Veldhoven) examen
voor de cursus
Arbiter 4 (voorheen
nationaal arbiter). 

Drie seizoenen gele-
den zijn 16 arbiters
ingedeeld op een
gewestelijke ranking
en werden tijdens diverse Nederlandse
kampioenschappen beoordeeld. Na
een theoretische test in november 2016
zijn Brekelmans en Van Reekum uitge-
nodigd voor een praktijkexamen. 

Onder begeleiding van Hans Berkhout
en Ad Broekman werd er voorafgaand
enkele weken “geoefend”. Eerder, bij
de eredivisiewedstrijd Eekhoorn-
’t Hartje/Van Wanrooy, legden de kan-
didaten het examen driebanden al met

goed gevolg af. In Oegstgeest werd er
geëxamineerd in de spelsoorten band-
stoten, ankerkader 47/2 en ankerkader
71/2. Ook dit doorstonden de kan-
didaten met goed gevolg, zodat exa-
minator Anja Groeneveld naast de
felicitaties ook de oorkonde en de bij-
behorende badges kon overhandigen.  

Christel van Reekum en Paul Brekelmans
behoren vanaf heden bij de kernploeg
Arbitrage van KVC.

Paul Brekelmans en Christel van Reekum
Foto: Anja Groeneveld

Europese cupfinale voor clubteams

Buffalo.nl via Athene naar finale in Porto

Buffalo.nl plaatste zich voor de Europe-
se cupfinale voor clubteams. De Haag-
se formatie werd in Athene met zeven
punten uit vier wedstrijden poulewin-
naar. Het Belgische BC Deurne eindig-
de op partijpunten als poulewinnaar in
Porcia. 

De finale wordt van 8 tot en met 11 juni
in Porto gespeeld.
Poule A:
Gaziantepspor
BK Gröndal
Buffalo.nl
BC Deurne

Poule B:
FC Porto
CetSi Morangis
Gunduz Spor
Varde BK

Foto: Carl Verhoeven
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Libre klein hoofdklasse

Dennis Wijers laat er geen gras 
over groeien bij NK in Arnhem

Na drie ronden nestelde Dennis Wijers
zich aan kop tijdens het NK libre klein
hoofdklasse bij vereniging F-Eckt in
Arnhem. Hij was toen als enige nog
zonder puntverlies. Na vijf sessies was
al duidelijk dat de titel naar Tiel zou
gaan. Wijers had niet alleen minimaal
twee punten voorsprong maar ook nog

eens veruit het beste
gemiddelde. Winst
in de voorlaatste ron-
de betekende de be-
slissing. 
Dat hij het slotduel
verloor, bleef dan
ook zonder gevol-
gen. De kampioen
zorgde via honderd-
vijftig treffers na zes
pogingen tevens
voor de kortste par-
tij. De hoogste serie
van 97 caramboles
kwam eveneens op
naam van Dennis
Wijers. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Dennis Wijers De Burgemeester 12 12.53 97
2. Marcel Kortlever De Posthoorn 12 9.18 56
3. Jerrit Veenstra De Harmonie 8 9.04 38
4. Frank Dekker DVO 7 9.06 66
5. Albert Sol De Ster 7 8.11 51
6. Rick van den Enden De Distel Biljarts 4 7.37 31
7. Walter Snapper BV '75 4 6.64 62
8. Maik Bruil 't Heukske 2 7.40 53

Vlnr: Marcel Kortlever, Dennis Wijers en Jerrit Veenstra.
Foto: Angela van de Ven

NK Bandstoten 1e klasse in Rosmalen

Wiel van Gemert schept vroegtijdig 
duidelijkheid bij De Hazelaar

Het Nederlands kampioenschap eerste
klasse bandstoten groot kreeg met Wiel
van Gemert een vroegtijdige kampioen.
De speler van The City-Dibo wist in de
eerste zes ronden al zijn partijen te ver-
zilveren en stond bij het ingaan van de
laatste krachtmetingen vier punten voor
op thuisspeler Eric Dericks. De confron-
tatie tussen Van Gemert en Dericks kon
dus geen invloed meer op hebben op
de verdeling van het goud en zilver. Het
was in deze partij wel Dericks, die met
100-82 aan het langste eind trok. De-
ricks had eerder zijn tweede partij aan

Robert van Steven-
daal moeten afstaan
en zag in ronde vijf
de punten naar
Micha van Bochem
gaan. Martijn Eg-
bers stelde met remi-
se tegen Gert-Jan
Veldhuizen in de
laatste ronde de der-
de plaats veilig. Van
Gemert zette tegen
Van Bochem zijn
beste treffen neer en
won deze via een
serie van 82 in acht
beurten. De kortste

partij werd gespeeld door Leo Koomen,
deze won hij in vijf omlopen van
Martijn Egbers. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wiel van Gemert The City-Dibo 12 6.37 82
2. Eric Dericks De Hazelaar 10 4.96 32
3. Martijn Egbers Rembrandt 7 4.77 39
4. Robert van Stevendaal Ouden Arend 6 6.51 43
5. Leo Koomen Entree 6 5.61 55
6. Ferry Jong Horna 6 5.31 39 
7. Micha van Bochem Kaketoe ’80 5 6.38 66
8. Gert Jan Veldhuizen BV Gelre 4 4.96 39

Wiel van Gemert. Foto: Henry Thijssen

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
EK Brandenburg kozoom.com 28 apr - 7 mei
Driebanden Charity Halle-Zoersel kozoom.com 10 - 11 mei
WK driebanden dames Halle-Zoersel kozoom.com 12 - 14 mei
Eurotour Sankt Johann 9-ball kozoom.com 18 - 21 mei 
Driebanden Beker van België Hooglede kozoom.com 19 - 21 mei
Wereldbeker driebanden Vietnam kozoom.com 22 - 28 mei
KNBB Jumbo bekerfinale driebanden kozoom.com 31 mei - 3 juni
Interland Nederland – België driebanden kozoom.com 4 juni
EK clubteams driebanden Porto kozoom.com 8 - 11 juni
NK driebanden groot jeugd Sluiskil kozoom.com 10 - 11 juni
Spaanse GP driebanden La Coruna kozoom.com 19 - 25 juni 
Crazy Billiards SIS Open Rosmalen kozoom.com 24 juni 

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

Tweejaarlijks Europees kampioenschap biljarten 
van 28 april tot en met 7 mei in Brandenburg

Nederlanders op EK, de kansen,
de spelers en het programma
BRANDENBURG – Met een totaal
van 500 biljarters uit twintig lan-
den, onder wie 32 Nederlandse
spelers en Therese Klompenhouwer
als enige Nederlandse vrouw, gaat
het Europees kampioenschap bil-
jarten in alle disciplines van start.
Het tweejaarlijkse toernooi wordt
gehouden in Brandenburg an der
Havel (Duitsland), waar in de sport-
hal van de Stahlplatz twaalf match-
tafels en acht kleine biljarts staan
opgesteld. Het EK gaat van start op
vrijdag 28 april en duurt tot en met
zondag 7 mei.

Door: Frits Bakker

De Nederlandse afvaardiging, met een
aantal kanshebbers op de medailles, is
indrukwekkend. Dick Jaspers en Rai-
mond Burgman verdedigen de Europe-
se teamtitel die twee jaar geleden werd
veroverd. Dick Jaspers, nummer één
van de wereld in het driebanden, doet
ook een gooi naar goud in het drieban-
den individueel. Raymund Swertz is een
uitgesproken kanshebber in de kader-
spelen, Jean Paul de Bruijn in het band-
stoten en Sam van Etten bij de junioren.
Sander Jonen en Jop de Jong in het ar-
tistiek biljart. Ook andere Nederlanders
behoren zeker tot de favorieten op me-
dailles. Het toernooi staat onder alge-
mene leiding van de Europese bonds-
voorzitter Bennie Deegens uit Neder-
land.

Debutant
Een opvallende debutant is het natio-
naal team kegelbiljart onder leiding van
Alex ter Weele, dat zijn opwachting
maakt op het EK. Dave Christiani is de
bekendste in het team, waarvan de spe-
lers ook aan het individuele toernooi
meedoen. De grootste afvaardiging
doet mee aan het kampioenschap drie-
banden op de kleine tafel, dat zowel in
clubverband als individueel wordt ge-
speeld. De dames komen op dit Euro-
pees kampioenschap niet meer in actie.
Therese Klompenhouwer is als wereld-
kampioene bij de dames wel geplaatst
voor deelname aan het kampioenschap
driebanden bij de mannen.
Het toernooi is verspreid over tien da-
gen en in totaal worden 800 wedstrij-
den gespeeld.
Het totale prijzengeld ligt rond de
100.000 euro. Op het programma
staan twaalf individuele kampioen-
schappen en vier teamkampioenschap-
pen. Op het toernooi komen zestig ar-
biters in actie, onder wie 9 Nederlan-
ders. Dat zijn namens de Vereniging
Carambole René Peters, Peter Huve-
naars, Jac van de Ven, Ad van den
Brand, Ewald Holzhaus, Henry Thijs-
sen, Ad Broekman en Willem Hofman.
Nemens de Sectie driebanden wordt

Paul Brekelmans afgevaardigd door de
KNBB.
Willem Hofman en Paul Brekelmans zijn
inmiddels ook aangesteld als arbiters
bij de World Games in Wroclaw, Po-
len, waar het driebanden van 26 tot en
met 30 juli wordt gespeeld.
De disciplines in volgorde 
van opkomst
Driebanden individueel, 
28 april-30 april
De voorronden beginnen op 28 april.
Op 29 april zijn de wedstrijden tot en
met de kwartfinales, de halve finale en
finale zijn op 30 april. Deelname van
64 spelers, 48 spelers en 16 geplaatst.
Partijlengte: 30 punten in de poules, 40
in de finaleronden.
De geplaatste spelers: Torbjörn Blom-
dahl, Dick Jaspers, Frédéric Caudron,
Dani Sánchez, Roland Forthomme,
Eddy Merckx, Nikos Polychronopoulos,
Murat Naci Coklu, Marco Zanetti,
Christian Rudolph, Eddy Leppens,
Tayfun Tasdemir, Adnan Yüksel, Jérémy
Bury, Raimond Burgman, Jérôme
Barbeillon.
Twee wildcards voor de voorronden:
Therese Klompenhouwer en Gülsen
Degener.
- Driebanden onder 21: 28-30 april.
- Vrij spel onder 17, 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.
- Driebanden onder 17: 1 mei-2 mei.
- Driebanden individueel, kleine tafel:            
1 mei-4 mei.

- Kader 47/2: 1 mei-3 mei.
- Kegelbiljart teams: 2 mei-4 mei.
- Driebanden landenteams volgens
Scotch Double systeem: 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.

De Nederlandse deelnemers 
in de verschillende 
spelsoorten
Driebanden groot
Jean van Erp, Therese Klompenhouwer,
Dave Christiani, Barry van Beers in
voorronden.
Bij laatste 32: Dick Jaspers.

Driebanden groot onder 21
Joey de Kok
Vrij spel onder 19 clubteams kleine tafel
Horna met Jordy Jong, Leon Dudink,
Nick Dudink
Vrij spel onder 17 kleine tafel
Leon Dudink, Nick Dudink
Bandstoten
Raymund Swertz, Jean Paul de Bruijn,
Michel van Silfhout
Kegelbiljart individueel
René Dericks, Roy van Wietmarschen,
Dave Christiani, Alex ter Weele
Vrij spel onder 21:
Sam van Etten, Jordy Jong
Driebanden klein onder 17
Tom Slikker
Kader 47/2:
Raymund Swertz, Michel van Silfhout
Kegelbiljart nationaal teams
Alex ter Weele, Roy van Wietmarschen,
René Dericks, Dave Christiani, Michel
van Silfhout

Driebanden teams Scotch Double:
Nederland 1: Dick Jaspers, Raimond
Burgman
Nederland 2: Jean van Erp, Dave
Christiani
Driebanden klein
Joey de Kok, Peter van der Scheur, Adri
Verhoef, Gert-Jan Esvelt, Wim de Kok,
Marco Wolfs, Jordy de Kruijf, Jerry Her-
mans, Roger Cleuskens, John Schollink,
Ludy Keuten, Wilco Meusen, Roy Ziele-
mans, Berry Dallinga
Driebanden clubteams klein
Ludy Keuten, Roger Cleuskens, Roy Zie-
lemans, Jordy de Kruijf, Peter van der
Scheur, Adri Verhoef, Marco Wolfs,
Wilco Meusen, Jean Paul de Bruijn
Biljart artistiek
Jop de Jong, Sander Jonen
Kader 71/2:
Michel van Silfhout, Raymund Swertz,
Dave Christiani
Alle wedstrijden worden live uitgezon-
den door kozoom.com.
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Derde divisie driebanden poule 8

Bjorn Schaeken realiseert 1.071 
bij 't Caves in Wintelre

In speelronde 22, de slotweek, viel bij
de 6-2 zege van De Bandstoters tegen
Burgmans-Biljarts.nl de prestatie van
Bjorn Schaken op. De vierde man van

de thuisploeg van
Golf & Recreatiepark
't Caves te Wintelre
verzamelde de 30
caramboles al na 28
beurten en dat lever-
de gemiddelde van
1.071 op. Zijn hoog-
ste serie was zeven.
Teamgenoot Gerrit
Harks overtrof die
met een reeks van
acht. DAB – BC Te-
gelen 2 4-4. Kop-
man Piet Smits pro-
duceerde zelfs een

serie van negen in thuisbasis de Mixx te
Geldrop. La Plaza Hoensbroek 3 – De
Molen 4 0-8. De kampioen had met Wil
de Wit een sterke 1.129 eerste man.

Bjorn Schaeken. Foto: Frede Nielsen

Vierde divisie driebanden poule 7

Thekes Herpen 5 pakt 
kampioenschap op de valreep 

Peter Smits Bestratingen/ABC ’t Töpke –
Ames/De Peel 2-6. Een remise zou voor
de thuisploeg de titel betekenen. In ge-
meenschapshuis Iedershuus te Afferden
wist echter alleen kopman André Tebest
tot een goed resultaat te komen. Hij
versloeg Eric Vanderplaetsen met 30-11
na 34 beurten. Voor Tebest zege 24 in
eveneens 24 duels. Voor Vanderplaet-
sen de eer voor de hoogste serie van
twaalf, eerder in de competitie. 
3B@Gebrook – Thekes Herpen 5 0-8.
De bezoekers profiteerden van de
nederlaag van de voormalige koploper

en behaalden aldus in de slotweek als-
nog het kampioenschap. Felicitaties
voor Peter van de Linden, Frank Peters,
Ray Dibbets en Noud van der Burgt.
Met een teammoyenne van 0.606 lieten
zij er geen gras over groeien. Ook Bert
Akkermans en Chris van der Linden
droegen hun steentje bij in de loop van
de competitie. BC Venlo – DAB 2 6-2.
Cees Blomjous redde de eer. Zijn kop-
man Gerben de Greef kreeg het hoog-
ste partijmoyenne van seizoen 2016-
2017 van deze poule op zijn naam:
1.111.

Thekes Herpen 5 met vlnr: Peter van der Linden, Noud van der Burgt, 
Ray Dibbets en Frank Peters. Foto: Jan Rosmulder

Bandstoten klein 2e klasse gewest MN 2

Titel Ruud van 
Loosbroek
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ruud van Loosbroek Kerkzicht 12 3.22 20
2. Nico Mortier Rembrandt 12 2.72 16
3. John Zeelen OGC 10 3.10 24
4. Marc Hermsen KOT 8 2.86 20
5. Leo Berendsen Rembrandt 6 2.64 18
6. Theo van Dinther SOKO 4 2.49 20
7. Theo Sanders Ons Tehuis 4 2.30 34
8. Dennis Wijers De Burgemeester 0 2.28 19  

Bandstoten 2e klasse gewest NON 1

Klaas Bakker 
op moyenne
Naam Pnt Gem HS
1. Klaas Bakker 11 3.03 17
2. Frank Tichelman 11 2.87 21
3. Alex Binnema 8 2.81 16
4. Kasper Sturre 8 2.48 27
5. Dick van Vlierden 6 2.89 18
6. Alex Mooiweer 5 2.47 13 
7. Douwe Hovinga 4 2.72 20
8. Berend Grave 3 3.06 25

Driebanden 3e klasse district Nijmegen

Danny Schoenmakers 
eerste kampioen 2017-2018
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Danny Schoenmakers De Treffers 12 0.330 4
2. Gerold Peters De Corner 10 0.348 4

3. Jan Jaspers De Zwijntjes 8 0.275 5
4. Wilja Koopmanschap Kaketoe '80 8 0.272 3
5. Henk Bouckaert 't Ottertje 6 0.393 5
6. Jos Thissen De Treffers 6 0.243 3
7. Roger van Baardewijk De Corner 4 0.281 3
8. Rob de Graaf 't Centrum 2 0.291 3

Derde divisie driebanden poule 7

Serie van 6 in de mode in de slotweek
Moira – Hazelaar 4-4. Eddy Verhoeven
en Paul Leermakers maakten in hun
onderlinge partij beiden een reeks van
zes. Van den Berg Biljarts – Thekes Her-
pen 3 4-4. Voor de gasten produceerde
William Peters een serie van zes. Haze-
laar 2 – Excelsior 8-0. Niels Verlouw bij

de thuisploeg en Theo Rakhorst namens
de gasten realiseerden een reeks van
zes. BC Arnhem 2 – Struijk Metaal
Recycling 6-2. Rob de la Motte 0.921
versloeg Arie Struijk, reeks van zeven.
Anton Hendriksen liet serie van zes in
de boeken noteren.   

Tweede divisie driebanden poule 3

Bandstra Verhuur profiteert van 
uitglijder Dutch Premium Comfort  
Speelronde 22
Thekes/Park Tivoli – Bandstra Verhuur
2-6. In Herpen waren de verschillen ge-
ring maar Bandstra greep de laatste
kans dankzij Gert-Jan van der Veen
(1.000), Jildo Keur en Albert Koostra.
Hylke Bandstra trok aan het kortste
eind. Het team uit Leeuwarden moest
toen twee dagen wachten op de uitslag
van Dutch Premium Comfort en Caram-
bole. Een remise zou voor de thuisploeg
uit Apeldoorn volstaan voor de titel. Het
begin was echter voor de gasten van
't Vossenhol uit Daarlerveen. René Ger-
rits en Jordy de Kruijf gingen onderuit te-
gen respectievelijk Stefan Lenting en
Dirk Harwardt. Met een fraai gemiddel-
de van 1.590 bracht Michel van Silf-

hout de hoop terug. Hij versloeg Tobias
Bouerdick via 35-27 na slechts 22 beur-
ten. Alle druk dus op het duel tussen
Henny Wezenbeek en Jan Vos. Het was
feest in Friesland bij Bandstra Verhuur
toen de 24-35 uitslag binnenrolde en
de 2-6 eindstand bekend werd. Ook
Klaas Kuindersma mag vernoemd wor-
den want ook hij speelde veertien par-
tijen voor de promovendus. Drukkerij
3in1 – De Driehoek/Thebo Speelauto-
maten 2-6. Tjeerd Vellinga zette 1.428
in de boeken. Café-biljart Siemens – De
Veemarkt 2 4-4. Eddie Siemens boog
met 1.107 voor de 1.428 van Henk
van Mourik. BC Arnhem 3 en Drukkerij
3in1 eindigden als hekkensluiter en
voorlaatste.   

Vierde divisie driebanden poule 6

HCR Prinsen onderuit in streekderby   
Bousema Lochem 2 – HCR Prinsen 2 6-
2. De verschillen waren gering want Bu-
lent Akbulut en Enver Basaran wonnen
beiden met het kleinst mogelijke verschil
van respectievelijk Tinus Doornberg en
Chris Spapé. Reint Broeke had minder

moeite met Gerrit ten Dam. Jan Vree-
man boog met 25-30 na 69 beurten
voor Theo Spekreijse. Schoonmaakbe-
drijf De Octopus – Carambole 2 4-4.
Cris Bakker en Wim Winter behaalden
de winst voor de gasten.  
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Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

Eddies hotel restaurant
Hof 126 128 

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

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

100-jarig café
Met gerenoveerde hotelkamers

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

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

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

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

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

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

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

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

DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

café - darts - biljart

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

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

Post luchtkanalen (1e divisie 3bnd)
Etikon (eredivisie topteam)

ZFD/De Hazelaar (1e divisie 3bnd)

- 4 Matchtafels
- 5 Caramboletafels

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

5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

E-mail:dehazelaar@ziggo.nl

Café Zaal Eetcafé

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

• biljart en darts 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

• groot terras 
voor feesten en partijen

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

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

Maandag gesloten

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

http://www.dekuul.nl
http://www.vlierden.com
http://www.eddies%ED%AF%80%ED%B0%81hr.nl
http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarij
http://www.blaakven.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
mailto:info@hcrprinsen.nl
http://www.hcrprinsen.nl
mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
http://www.tankertje.nl
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.hetoventje.nl
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Vierde divisie driebanden poule 3

De Distel Biljarts 7 hangt vlag uit

Een week later dan voorzien haalde De
Distel Biljarts 7 alsnog het kampioen-
schap in poule drie van de vierde divisie
binnen. In Kwadendamme werd op be-
zoek bij Zandee Kloetinge met 2-6 ge-
wonnen. Adrie van Mechelen, John Snel-
ders en Fred van der Pluim waren suc-
cesvol. Concurrent L&B Ledermode speel-
de tegen Jacobs Mannenmode gelijk,

maar was alleen gebaat bij verlies van
De Distel Biljarts. Treva 2 eindigde tegen
Hydro Zorg gelijk en stelde de derde
plaats veilig. ’s Lands Welvaren 2 sloot
de competitie tegen De Zwaan eveneens
met remise af. Martijn Hendriksen en
Willem Smid zorgden voor de punten.
Stuc. Bedr. Kanters en De Distel Biljarts 6
eindigde ook met 4-4.

De Distel Biljarts, met Adrie van Mechelen, Fred van der Pluim, 
Tonny Roouackers, Frank Hopmans, Jan Versprille en John Snelders

Vierde divisie driebanden poule 4

DKM Tools 2 en Capelle 7 sluiten de rij
De Ossekop – Böhnke/Van Delft ver-
huur: 2-6. Martin Stoop zorgde met
0.694 voor de beste partij. Café ’t
Steegje 2/Cortini Automotive – Capelle
7: 8-0. De Ossekop – Eekhoorn 6: 8-0.
De Staart/TVM – Buro Balans: 4-4. Jan

van Strien en Sebastian Huijbregts had-
den succes voor de bezoekers. DKM
Tools 2 – Café ’t Steegje 3: 2-6. De eer
werd op bord vier gered door Ad Vroo-
mans. Capelle 7 en DKM Tools eindi-
gen op een gedeelde laatste plaats.

Derde divisie driebanden poule 4

De Eekhoorn 4 in eindfase langs 
De Distel Biljarts 5
Met de 6-2 overwinning op De Stene
Brug wist Eekhoorn in de laatste com-
petitieronde De Distel Biljarts 5 te pas-
seren in de strijd om de tweede
plaats. Bij de bezoekers had alleen
Nico Peeters succes. De Distel Biljarts
5 speelde thuis gelijk tegen Bottles/

Dockside. Jac Doggen en Robin van
den Bosch wonnen hun partijen. Bier-
winkeltje contra Hoog-Laag Keukens
eindige eveneens onbeslist. De Ge-
slootene Boom moest de punten met
2-6 aan Veilingzicht laten. Jony San-
derse redde de eer.

Derde divisie driebanden poule 5

DKM Tools voldoet aan sportieve plicht
Ondanks, dat DKM Tools al in een vroeg
stadium het poulekampioenschap had
geclaimd, werd op bezoek bij TMG Bil-
jartpromotie Team/De Distel Biljarts 4
met volle inzet gespeeld. De Roosen-
daalse gastheren, die als tweede zijn
geëindigd, verloren met 0-8. BH Keukens
bleef met 6-2 overeind tegen DCM/Den

Boerenstamppot. Henk Schneijderberg
redde de eer voor de bezoekers. ADC
Repro zag thuis in Waalwijk de buit met
2-6 naar Autobedrijf Schrauwen gaan en
verspeelde daarmee de tweede plaats.
BC Goirle bleef met 6-2 aan de goede
kant van de score tegen de als laatst ge-
plaatste De Bevelanders. 

Nationale kadercompetitie poule 4

Geen kopposities voor teams Hazelaar
Speelronde 20
DOS ’71 – Hazelaar 2: 6-2. Bezoeker
Eric Dericks won in acht pogingen en
zette met 30.00 gemiddeld en een serie
van 128 de beste partij neer. Hazelaar
1 – BBG kaderteam: 0-8. Bij de gasten
waren Marco Kivits en Henk van de
Wiel in zes beurten aan de meet. ’t Cen-
trum – Hazelaar 3: 5-3. Peter van Bel-
jouw (winst) en Piet Leermakers (remise)
behaalden de punten voor Hazelaar.

Speelronde 21
Hazelaar 3 – Hazelaar 1: 4-4. Harold
Megens wist met 44.00 in vijf beurten
de beste partij te spelen. Ook Jordy
Kanters hoefde maar vijf keer van zijn
stoel op te staan om met een moyenne
van 40.00 de felicitaties in ontvangst te
nemen. Hazelaar 2 – ’t Centrum: 4-4.
Eric Dericks (40.00) had slechts vijf
pogingen nodig om Burkey Sibtsen te
verslaan.

Tweede divisie driebanden poule 2

Kampioen ’s Lands Welvaren 
speelt laatste wedstrijd gelijk
Als afsluiting van de competitie speelde
’s Lands Welvaren op bezoek bij pro-
vinciegenoot Pearle Opticiens 2 met 4-4
gelijk. Voor de thuisclub zegevierden
Yves Welvaert en Robin Claerhoudt.
Machielse FA/Pressplate won met 8-0

van Polka Print, terwijl Peter Schijven
Tuinen/De Distel 3 met dezelfde cijfers
duidelijk sterker bleek dan De Distel
Biljarts 2. Marcel Hopmans liet 1.379
noteren. Sprundel 3 en Hoondert de
Waard deelden de punten.

Vierde divisie driebanden poule 1

BVM/Apollo gaat met rode lantaarn 
op vakantie
Jorissen 2000/5 verloor de laatste com-
petitiewedstrijd van het seizoen met 3-5
van Sportrust 2. Fred van Leeuwen
speelde gelijk, terwijl Hans Donders
zijn partij wist te winnen. Ook BVM/
Apollo moest in het treffen met A3 BC
door het stof, het werd 2-6. Alleen Chiel
Ummels van de thuisclub kon voor een

winstpartij tekenen. BVM/Apollo blijft
hiermee hekkensluiter.

Tweede divisie driebanden poule 1

Total Power Europe bezegelt kampioen-
schap met winst op Café ’t Steegje
Met de 6-2 overwinning op Café ’t
Steegje stelde Total Power Europe het
kampioenschap in de tweede divisie
driebanden veilig. De formatie, die de
thuiswedstrijden speelt bij ’t Hartje in
Oosterhout bleef hiermee twee punten

voor op BCO/Paeoniapassion.com,
dat met 4-4 gelijk speelde tegen Take 5.
Aannemersbedrijf Beer de Jong moest
in de laatste krachtmeting van het
seizoen de eer met 2-6 aan Hektisch
Biljartschool/Frans van Kuyk laten.

Straight pool en 8-ball senioren

Jesse Thehu goudhaantje bij eerste 
twee NK’s in de Distel te Roosendaal

Straight pool
Jesse Thehu won in de openingsronde
met 60-13 van Atong Wu. Bij de eerste
winnaarsronde bleek Jimmy Worung
echter met 48-60 te sterk. Via drie ze-
ges kwam de Limburger toch in de
kwartfinale. Hij versloeg toen Kim Uy-
tenbogaardt met 75-55 om vervolgens
in de halve eindstrijd Mozes Leeflang
via 75-50 te verschalken. Zijn tegen-
stander in het afsluitende duel, Richard
Eijmberts van SPC Woensel, volgde ook
een omweg. Hij ging in de eerste wi-
naarsronde middels 43-60 onderuit te-
gen Uytenbogaardt. Ook hij geraakte
na drie overwinningen bij de kwartfina-
le. René Peeters 75-65 en vervolgens

Rienus Gennissen 75-28 werden opzij
gezet waarna Jesse Thehu de beste van
iedereen bleek. 

8-ball
Zoals eerder al vermeld ging ook hier
de titel naar Jesse Thehu na de 6-2 zege
op Rienus Gennissen in de finale. In de
halve eindstrijd had Thehu via 6-3 René
Peeters opzij gezet. Peeters revancheer-
de zich eerder in de kwartfinale voor de
uitschakeling in het 14.1 tegen Richard
Eijmberts. De winnaar van zilver ’Gen-
nissen’ bleek bij de laatste acht veel te
sterk voor Bart Roozendaal en versper-
de in de halve finale Ronald van Adri-
chem de weg naar verder succes.

Erepodium straight pool met vlnr: Rienus Gennissen (3), Richard Eijmberts (2),
Jesse Thehu (1) en Mozes Leeflang (3). Foto: Jok Tang

Zaterdag 22 en zondag 23 april werden in pool- en biljartcentrum de
Distel in Roosendaal de eerste twee van in totaal vier NK’s poolbiljart se-
nioren (42+) georganiseerd. Op de openingsdagdag wees Jesse Thehu in
de finale van het straight pool Richard Eijmberts met 75-24 terug. Het 8-
ball kreeg een eindstrijd tussen Thehu en Rienus Gennissen. Ook hier bleek
de Limburger de beste: 6-2. Op 29 en 30 april volgen het 9-ball en 10-
ball. 

Wilt u ook 
redactionele 

aandacht in De 
Biljart Ballen? 

Bel: 0416-343819



De Biljart Ballen, 21e jaargang, mei 2017 pagina 10

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

Biljartcafé 
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

5 kleine tafels
2 grote tafels

Thuisbasis van eredivisieteam
Bu alo.nl

Raak um, Togo, Vsob & Tog,
Ampol, Escamp & Neptunis,

WBD & bv Jorissen 2000

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

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

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

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

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33

Derde divisie driebanden poule 2

Biljartshop Leiden ontsnapt aan degradatie
Biljartshop Leiden verloor de laatste wed-
strijd uit bij ’s GBC met 6-2 , maar blijft
toch behouden voor de derde divisie. De
formatie die de thuiswedstrijden speelt in

Biljartcentrum Oegstgeest eindigde drie
punten voor degradant Voorbrood Meu-
belen, dat thuis een 2-6 nederlaag opliep
tegen Jorissen 2000/3. 

Capelle 2/De Terp en De Eekhoorn 3/
Biljartpoint eindigen als derde en vierde
Met remise in de onderlinge confrontatie
sluiten Capelle 2/De Terp en De Eek-
hoorn 3/Biljartpoint in poule drie van de
derde divisie het seizoen af met een der-

de en vierde plaats. Aan Capelse zijde
was er succes voor Stefan Osnabrug en
Karel van der Bijl. Peter Rijckaert en Nol
Nooten wonnen bij de bezoekers.

Nationale kadercompetitie poule 1

BCO De beste keus sluit af in middenmoot
Horna De Vries Juwelier ontving in
speelronde 21 BCO De beste keus en
won met 7-1. Wouter Heida speelde
tegen Ben Duivenvoorde in vijf beurten
naar winst. Een week later in de laatste

ronde kreeg BCO De beste keus be-
zoek van Kitseroo Speelautomaten en
won met 6-2. Wilfred Wijnnobel wees
in drie beurten met 40.00 Dick Pruis
terug.

Nationale kadercompetitie poule 2

De Ram plaatst zich in slotfase 
voor play-offs
Speelronde 21
HWA Alblasserdam – Honky Tonk 2: 3-5.
Reijer van Kooten speelde met 17.50 het
hoogste gemiddelde. ’s GBC – HWA Hotel
van Krimpen: 7-1. Ricardo Goud redde in
elf beurten met gelijkspel tegen Rick Pot de
eer van de bezoekers. De Ram - ’s Lands
Welvaren:  3-5. Hans Snellen en Pierre van
den Berg speelden in elf omlopen de kort-
ste partij en kwamen remise overeen.
HWA Verhaar BKS – De Posthoorn RBS:
6-2. Alleen Piet Verhaar verloor voor de
thuisclub en moest Jan Bijl voor laten gaan.

Speelronde 22
Honky Tonk 2 – HWA Verhaar BKS:
5-3. Ies ’t Mannetje realiseerde in acht
beurten thuiswinst. HWA Hotel van
Krimpen – De Ram: 2-6. Met deze over-
winning wist De Ram zich te plaatsen
voor de play –offs. ’s Lands Welvaren –
HWA Alblasserdam: 4-4. Pierre van
den Berg zette in negen beurten de
snelste partij neer. ’s Lands Welvaren
had met het eerder behaalde kampi-
oenschap al een plaats in de halve
finale afgedwongen.

District Noord-West Nederland

Finale E.O.T. klasse 
in Warmenhuizen
Op 10, 12 en 13 mei staat de locatie
van BC De Liefhebber aan de Oudewal
25 te Warmenhuizen in het teken van
EOT districtsfinale. Tijdens deze gecom-
bineerde eindstrijd van extra- over-
gangs- en topklasse is het aantal te ma-
ken caramboles variabel.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy TMC
Ed Cornelissen Elto 15.00 150
Cees Tesselaar BCS 20.00 200
Henk Buijs BCS 25.00 250
Joop Roelands BCS 25.00 250
Piet van der Geest sr. BCS 25.00 250
Rob Kok BCS 25.00 250
Willem Hummel KOT 35.00 300
Piet van der Geest jr. BCS 70.00 400

mailto:biljart1@planet.nl
http://www.biljart%ED%AF%80%ED%B0%84boe%ED%AF%80%ED%B0%83ek.nl
http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
http://www.fellerbiljart.nl
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KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie

®

Mei 2017

Beste biljartvrienden,

Regeren is vooruitzien: dit is een belang-
rijk gezegde maar wordt niet door ieder-
een zo ervaren en of gewaardeerd. Een
goede communicatie is een van de be-
langrijkste factoren van besturen. Echter is
ontvangen van communicatie voor een ie-
der heel verschillend. Er zijn personen die
het bericht even rustig laten betijen, daar-
na nog eens lezen en dan overgaan tot
een reactie. Er zijn ook ontvangers van be-
richten die direct reageren en vaak in een
opwelling komen tot soms bizarre teksten.
Tegenwoordig met het gebruik van de so-
ciale media en/of mail kan dit leiden tot
het beschadigen van personen. 

Wij als bestuurders en commissieleden be-
steden veel van onze vrije tijd aan onze,
dus ook uw sport. Wij staan open voor ge-
zonde en opbouwende kritiek.  Sterker
nog, dit houdt bestuurders scherp en is
zelfs noodzakelijk om tot besturen te ko-
men waar het voortschrijdend inzicht ook
deel van uitmaakt. Bestuurders en commis-
sieleden zijn heel gemakkelijk te benade-
ren en onze organisatie is heel transpa-
rant.

Maar als ik soms zie hoe deze bestuurders
en commissieleden soms benaderd wor-
den, denk ik wel eens “moet dit nu zo” ? 

Wij hebben 32 districten en uit deze
districten komt gelukkig informatie tot ons,
dit stellen wij zeer op prijs. Maar ik vraag
om uw begrip dat wij ook prioriteiten moe-
ten stellen en niet direct altijd kunnen res-
ponderen. En ik wil degenen die menen
bepaalde bestuurders en commissieleden
eens goed op de korrel te nemen met on-
aanvaardbare teksten, dringend verzoe-
ken dit achterwege te laten en dit te be-
perken tot zo nodige, opbouwende kritiek.
Al meerdere keren heb ik aangegeven dat
wij geen bestuurders zijn die alleen op de
winkel willen passen, wij willen juist meer
dan alleen dit. Want u mag toch van ons
verwachten dat wij ons prepareren op
een gezonde en mooie biljarttoekomst en
dan zijn soms aanpassingen noodzake-
lijk. 
Het gezegde van “Ach, bij ons gaat alles
nog goed” is veel zeggend met de nadruk
op nog. Beste mensen, als wij ons niet aan
willen passen aan de snel veranderende

wereld om ons heen zal het steeds iets
minder worden en juist dat willen wij voor-
komen. 
Neem nu als voorbeeld onze persoonlijke
kampioenschappen, slechts 18 procent
van onze leden neemt hieraan nog deel.
Zo laten zoals het nu is, zal leiden tot
steeds minder deelnemers en een ieder
weet wat dit betekent. Die districten waar
het nu nog goed gaat, zullen dit ook gaan
merken dus mag u van een proactief be-
stuur verwachten dat hier op ingespeeld
wordt. Na onderzoek is gebleken dat “ik
heb geen kans dus doe ik niet meer mee”
en “de kosten van overnachtingen en ver-
blijf is bijna niet op te brengen” de groot-
ste redenen zijn om niet meer in te schrij-
ven. Daarom heeft onze commissie Breed-
tesport voorstellen gemaakt om te trachten
het tij te keren. Voorstellen die bespreek-
baar zijn en waar wij graag met betrok-
kenen het debat over aangaan. 

Zoals u weet ben ik groot voorstander van
persoonlijke kampioenschappen waar
een ieder aan mee kan doen, niet-leden
betalen dan een deelnemerscontributie en
zijn dan voor de duur van het evenement
lid van de KNBB. Hoe men het ook wendt
of keert, dit zal leiden tot meer deelnemers
waar alle biljarters mee gebaat zijn. 

Momenteel zijn wij bezig met het aanpas-
sen van ons contributiestelsel waar dit ele-
ment in meegenomen zal worden. Wij
zullen dit tijdens onze algemene ledenver-
gadering van 10 juni presenteren en hier-
over graag het debat aangaan. Voor
districtswedstrijdleiders verandert er wei-
nig of helemaal niets, dus waarom dit niet
met ingang van 2017/2018 invoeren?
Een vervolg naar een provinciaal kampi-
oenschap in plaats van een gewestelijk
kampioenschap lijkt mij ook meer dan
wenselijk. 

De 12 provinciale kampioenen spelen om
de nationale titel en de gewestelijke finales
vervallen, dit betekent kortere reisafstan-
den, meer deelnemers, meer wedstrijd-
spanning, immers het spelen tegen nieuwe
tegenstanders is uitdagender, brengt meer
lokale media aandacht en meer inkom-
sten, wat zal leiden tot lagere contributie.
Kortom, ik kan geen enkel argument be-
denken om dit niet snel in te voeren. 

Met een hartelijk biljartgroet, 
Jaap Labrujere

Toekomst gevraagd 

Terugkijken is vooruitzien. Dat lijken mij
zomaar drie woorden die samen goed
weergeven hoe ik als uw voorzitter dit
eerste jaar heb ervaren. Het leek voor
mij wel een beetje ‘van acquit gaan’ bij
mijn benoeming door de Bondsraad. Je
bent nieuw, je hebt in je jonge jaren wel
veel maar vooral weinig talentvol gebil-
jart en opeens liggen de ballen klaar
voor jouw eerste afstoot. Alles keurig
geordend voor de cruciale eerste bal
met de keu wordt beroerd. Te hard, te
dik, te dun, te weinig in positie. Prachtig
moment van spanning. En dan blijkt, je
staat er niet alleen voor. Want biljart in
al zijn spelsoorten is een sport van velen
en voor velen. Natuurlijk in de eerste
plaats als speler, maar ook als bestuur-
der, vrijwilliger, adviseur.  
Misschien heeft dat mij nog wel het
meest getroffen. De niet aflatende inzet
van al die vrijwilligers zonder wie er
geen wedstrijd of toernooi zou plaats
vinden en zonder wie er geen sectie
zou worden bestuurd. Die betrokken-
heid kan niet zonder passie en emotie
en, blijkbaar, ook niet zonder veelvul-
dig terugkijken. Voor mij als nieuwko-
mer leverde dat waardevolle inzichten
op. Ik begrijp in ieder geval beter waar-
om een bepaald standpunt wordt inge-
nomen, waarom bepaalde keuzes zijn
gemaakt. Maar er is ook een andere
kant. Het verleden kan je soms ook be-
lemmeren om goed naar de toekomst te
kijken. En die toekomst heeft ook voor
onze sport de nodige spannende opga-
ven.  
Het speelveld was lang min of meer

overzichtelijk. Je hebt je leden en de
contributie die ze betalen en je hebt je
sponsoren en subsidiegevers. Niets
meer aan doen zou je zeggen. Maar
de afgelopen jaren hebben laten zien
dat de samenleving in hoog tempo indi-
vidualiseert en ook dynamiseert. Lid-
maatschappen staan onder druk. Men-
sen willen meer vrijheid, willen zich min-
der binden. NOC-NSF en andere par-
tijen beraden zich over de verdeling
van de middelen. Het wordt zakelijker,
meer resultaatgericht. Eigenlijk heel lo-
gisch. Sport is immers per definitie re-
sultaatgericht. Of je nu traint of een
wedstrijd speelt.  
Biljart als sport voor allen. Een sport met
de potentie om verder te groeien. Inno-
vatie, andere toernooiopzet. Het moet
allemaal geen doel op zich worden.
Maar als het de aantrekkelijkheid van
de sport vergroot, meer jonge mensen
enthousiast maakt voor het spel, breed-
te en topsport verder laat groeien, dan
heeft de biljartsport nog steeds een gro-
te toekomst. Terugkijken is goed, voor-
uitkijken is beter. Als ik de nieuwe web-
site bekijk komen er weer prachtige
toernooien aan, regionaal, nationaal en
ook internationaal. In diverse spelsoor-
ten zijn alweer klinkende resultaten ge-
boekt, ook internationaal. Triple Double
kijkt vanuit sportmarketing met ons naar
een versterking van ons merk.  
De banden met NOC-NSF zijn sterk.
Maar ook zien de toekomst niet als een
vanzelfsprekendheid. Transitie klinkt het
op Papendal. Vanuit de inhoud meepra-
ten en verantwoordelijkheid nemen
maakt ons tot een serieuze partner voor
de sportkoepel en voor onze collega-
bonden. Biedt ook kansen om gebruik
te maken van elkaars kennis en elkaars
netwerken. Het kan onze kracht en uit-
straling versterken.  
Samen voor een schone afstoot, waren
de krachtige woorden bij de start van
het anti-doping programma dat onlangs
van start ging. Mensen attent maken op
de soms onbekende en ongewenste bij-
werking van bijvoorbeeld medicijnen.
Het getuigt van kracht en zelfvertrou-
wen dat we ook die handschoen heb-
ben opgepakt. 
Biljart is een sport met toekomst. Laten
we daar met energie en open vizier
aan verder bouwen. Het is het meer
dan waard. 
Garmt Kolhorn, voorzitter KNBB 
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Tweede editie 2017 in Sportfoyer De Hazelaar

Grand Prix Rosmalen start op 8 mei

Van 8 tot en met 20 mei wordt bij Sport-
foyer De Hazelaar aan de TM Korten-
horstlaan 6 in Rosmalen de tweede
Grand Prix driebanden van 2017 ge-
houden. Op maandag 8 mei begint
men de Pré Pré Pré Pré kwalificatie,
deze duurt tot en met donderdag 11
mei en gaat over 20 caramboles. Voor

vrijdag 12 en zaterdag 13 mei staan er
Pré Pré Pré over 20 punten en Pré Pré
kwalificaties met een lengte van 25 ca-
ramboles op het programma. De Pré
kwalificatie en de kwalificatie volgen op
maandag 15 en dinsdag 16 mei. 
Ook op 16 mei vanaf 17.00 uur wor-
den de kwalificatieronden over 30 ca-
ramboles gespeeld. De nummers 17 tot
en met 32 van de lopende ranking slui-
ten dan aan.
De poulefase van het hoofdtoernooi
over 40 treffers, waaraan direct de eer-
ste zestien spelers van de ranking wor-
den toegevoegd, start op woensdag 17
mei om 11.00 uur in de ochtend en
duurt twee dagen. Voor vrijdag en za-
terdag daaraanvolgend staat de kock-
out fase op de rol. 
De achtste finalewedstrijden staan ge-
pland om 14.00 en 16.00 uur. Om
18.00 en 20.00 uur wordt de kwart-
finale afgewerkt. De halve finale volgt
op zaterdag 20 mei om 13.00 uur.
Waarna om 15.30 uur de finale wordt
gespeeld. Na jaren van afwezigheid in
het Grand Prix circuit  treffen we in de
Pré Pré Pré Pré kwalificatie weer de
naam John Tijssens.

John Tijssens. Foto: Paul Brekelmans

Reserve en publiekstrekker voor Dallinga.com

Raymond Ceulemans naar Sluiskil
In het nieuwe seizoen gaat Raymond
Ceulemans als reservespeler maximaal
vijf wedstrijden uitkomen voor Dallinga.
com. 
De dan 80-jarige Belg komt samen in
het team met Frédéric Caudron, Jean-
Paul de Bruijn, Steven van Acker, Patrick
Vasseur en Berry Dallinga. Bart Ceule-
mans, die volgend seizoen vaste speler
bij eerste divisionist Burgmans Biljarts is,
blijft wel aan als reserve, evenals Dan
Breur en Jean Paul de Kraker. 
Volgens teamleider Vasseur zijn er nog
gesprekken gaande met enkele buiten-
landers, die zich eventueel ook als re-
serve speler aan Dallinga.com verbin-
den.

Raymond Ceulemans.
Foto: Paul Brekelmans

A klasse Midden-Brabant

Kampioen Eekhoorn 4 
naar gewestelijke finale
Het driebandenteam
Eekhoorn 4 is in de
A klasse van de
districtscompetitie
Midden-Brabant win-
naar geworden in
poule A. De beslis-
singswedstrijden te-
gen het beste team
van poule B DKS,
werden twee keer
met 4-2 gewonnen.
Derhalve mag Eek-
hoorn zich districts-
kampioen drieban-
den groot noemen.
De Ploeg uit Ooster-
hout verdiende hier-
mee een ticket voor
de gewestelijke finale die op 28 mei in Afferden wordt gespeeld.

Eekhoorn 4

Andrea Hofman en Marieke 
Jonkergouw-Mulders naar Ladies First
Ladies First, die de thuiswedstrijden
speelt bij SPC Capelle in Capelle aan
den IJssel heeft voor het nieuwe seizoen
versterking gekregen. Andrea Hofman
en Marieke Jonkergouw-Mulders wor-
den aan de formatie toegevoegd. Met
deze aanwinsten hoopt het team een

Andrea Hofman. Foto: Jan Rosmulder

Marieke Jonkergouw
Foto: Paul Brekelmans

bredere basis te creëren en zo de reis-
afstanden bij uitwedstrijden voor de da-
mes te beperken. Voor zowel Marieke
als Andrea is de matchtafel geen onbe-
kend speelveld.

Op zondag 4 juni in Theater De Bussel

Topontmoeting Nederland – België 
in Oosterhout
Met de biljartinterland Nederland -
België staat voor zondag 4 juni een
sensationele botsing op het pro-
gramma. Beide landen komen met
een speciaal geformeerd team van
vier topdriebandenspelers, een
jeugdspeler en een dame naar
Theater De Bussel in Oosterhout.
Deze biljartinterland is een initiatief van
Biljart Evenementen Nederland, die ook
verantwoordelijk is voor de organisatie.
Tijdens deze driebandenontmoeting
speelt men een partij in setjes, een par-
tij met een vast aantal caramboles en
een duel om de hoogste serie van ac-
quit. Alle deelnemers nemen dus drie
partijen voor hun rekening. De Neder-
landse afvaardiging bestaat uit de eer-
ste vier spelers van de doorlopende ran-
king; Dick Jaspers als teamcaptain,

Dave Christiani, Raimond Burgman en
Jean van Erp. Therese Klompenhouwer
en Joey de Kok maken als nationaal
kampioenen bij de dames en de jeugd
het zestal compleet. België komt met
een passend antwoord en zetten naast
teamcaptain  Frédéric Caudron, Eddy
Merckx, Roland Forthomme en Eddy
Leppens in de strijd. Samen met Jamie
Buelens als nationaal kampioene bij de
dames en jeugdkampioen Dylan Parent
presenteren de zuiderburen zich als ge-
duchte tegenstanders.

Meerdere activiteiten
In de periode van 31 mei tot en met 4
juni bruist het in de Brabantse stad ove-
rigens van de biljartactiviteiten. De da-
gen voor deze interland is er de KNBB
Jumbo nationale bekerfinale, een vier-
landen 5-pins promotietoernooi en een
biljartbeurs. Al deze activiteiten vinden
plaats in theater De Bussel. In deze
krant vind u hierover de nodige infor-
matie.

Dick Jaspers teamcaptain voor 
Nederland

Frédéric Caudron teamcaptain voor
België

Burgmans Biljarts organiseert 
vierde golfwedstrijd

Ad  en Coby Burgmans gaan voor de
vierde keer een golfwedstrijd organise-
ren voor mensen die driebanden groot
spelen en wel op zondag 11 juni a.s. Er
heeft zich al een aantal biljarters ge-
meld. De bedoeling is dat er weer een
gezellige dag van gemaakt wordt op
een golfbaan in de omgeving van Eind-
hoven. Na afloop van de 18 holes golf-
ronde wordt er nog een hapje gegeten.
Inzet is de Burgmans Biljarts wisseltro-

fee. Kosten zijn voor eigen rekening,
maar er is een zeer schappelijke prijs
geregeld. Als er voldoende liefhebbers
zijn, kan er voor mensen die nu nog niet
golfen eventueel ook een golfclinic wor-
den geregeld.
Als je mee wilt doen stuur dan uiterlijk
30 mei een mailtje naar: info@burg-
mans-biljarts.nl. Vermeld hierin of je
meedoet aan de 18 holes wedstrijd of
de clinic.

mailto:info@burg-mans-biljarts.nl
mailto:info@burg-mans-biljarts.nl
mailto:info@burg-mans-biljarts.nl




Driebanden op wereldniveau 
terug in Oosterhout
Na vele jaren afwezigheid is het biljar-
ten op wereldniveau weer terug in
theater De Bussel in Oosterhout. Van
31 mei tot en met 3 juni nemen acht
teams deel aan de KNBB Jumbo natio-
nale bekerfinale driebandenteams.
Omdat de deelnemende teams ook de
vrijheid hebben om de door hen ge-
contracteerde buitenlandse spelers op
te stellen, zullen ook verschillende inter-
nationale toppers acte de préséance
geven. Driebanden op wereldniveau
dus.

Het blijft echter niet bij de nationale be-
kerfinale. Op eerste pinksterdag, zon-
dag 4 juni, is de grote zaal van De
Bussel  het toneel voor een primeur. De
twee vooraanstaande biljartlanden van
Europa, België en Nederland, spelen daar dan een driebandeninterland. Beide
landen vaardigen hun beste spelers en speelsters af. Ook deze interland belooft
driebanden op hoog niveau. 

Een biljartbeurs en een vierlandentoernooi promotie 5 pins in de foyer van  De
Bussel maken het programma voor deze vijf dagen compleet. Daarmee is het
theater weer het “biljartwalhalla”, zoals het dat inmiddels al weer heel wat jaren
geleden ook was. De jaren, waarin het Wereld Driebanden Toernooi werd ge-
houden. Een evenement, dat steevast voor mooie partijen en volle zalen zorgde.

Het gemeentebestuur is er trots op dat oude tijden herleven en Oosterhout weer
het toneel is van een groot driebandentoernooi. Ik ben ervan overtuigd dat de bil-
jartliefhebber – en die telt Oosterhout er velen – ook nu weer aan zijn trekken zal
komen. Mooie caramboles en spannende partijen. Wereldtoppers aan de tafel,
die hun uiterste best doen om de eer van hun team of land te verdedigen. Het be-
looft een prachtig evenement te worden. Ik wens alle deelnemers veel succes toe.
En uiteraard dank ik de organisatie en alle medewerkers voor hun inzet. 

Marian Witte,
Wethouder sportzaken

Wedstrijdleider Henny Wezenbeek 
blikt terug en vooruit
Een van de “Kroonjuwelen” van de sec-
tie Driebanden is de “KNBB Bekerfinale
Driebandenteams”. Van 1988 t/m
1994 bestonden de teams uit 4- en 2
tallen en werd de finale op verschillen-
de locaties gespeeld. Vanaf 1997 werd
er na een groot aantal voorwedstrijden
de finale op één locatie gespeeld met
acht teams en de teams bestonden op-
nieuw uit vier spelers.
Deze “KNBB Bekerfinale Driebandente-
ams” hadden vijf jaar hun domicilie in
Heiloo, vervolgens vier jaar in Egmond
aan Zee. Daarna trok het circus voor
één jaar naar Oosterhout (GLD) en Am-
sterdam, twee jaar Rijsbergen, vier jaar
Zundert en de laatste twee jaar weder-
om in Rijsbergen.
Nu voor het eerst in Theater “De Bussel”
in het Brabantse Oosterhout. 
Ik ben betrokken geraakt via de SDN
sinds 2002 bij deze Bekerfinales. 
Voor mij betekent dit de 14e keer dat ik
betrokken ben bij dit mooie evenement.
Zo staan wij nu aan de vooravond van
de eerste “KNBB Jumbo Bekerfinale
Driebandenteams 2017”  in de mooie
theaterzaal van Theater “De Bussel” in
Oosterhout. Waar ik wederom met veel
plezier en inzet de wedstrijdleiding zal
verzorgen, samen met de Stichting “Bil-
jart Evenementen Nederland” onder
auspiciën van de KNBB sectie Drieban-
den. Voor deze KNBB Jumbo Bekerfina-
le  Driebandenteams 2017 zijn acht
teams geplaatst, na het spelen van kwa-
lificatie ronden verdeeld over acht pou-
les. Zij zijn op sterkte, overeenkomstig
de eindstand van de lopende Buffalo
League seizoen 2016-2017, in twee
poules van vier teams ingedeeld con-
form het “Poule Marseillaise” systeem.
In elke poule wordt een halve competitie
gespeeld over wedstrijden bestaande
uit vier partijen van 3 sets van 15 ca-
ramboles zonder gelijkmakende beurt.
Er wordt met een tijdslimiet van maxi-
maal 40 seconden per poging ge-

speeld. Per
set heeft elke
speler recht
op één time-
out van 40
seconden.
Na de pou-
lewedstrij-
den wordt
de stand op-
gemaakt vol-
gens de klas-
sement re-
gels: 
- Matchpun-
ten - Partij-
punten - Set
saldo (totaal gewonnen sets -/- totaal
verloren sets) - Totaal aantal gemaakte
caramboles - Hoogste serie (van een
speler).
De nummers 4 worden, op basis van
hun resultaat in de poule als 7e en 8e
geklasseerd.
De nummers 3 worden, op basis van
hun resultaat in de poule als 5e en 6e
geklasseerd. De poulewinnaars spelen
de kruisfinales tegen de nummers 2 van
de andere poule volgens het systeem
“best of five” in sets van 15 caramboles
zonder gelijkmakende beurt. De verlie-
zers worden, op basis van hun resultaat
in de kruisfinale, als 3e en 4e geklas-
seerd. De winnaars van de kruisfinale
spelen de finale eveneens volgens “best
of five”. De verliezer van de finale
wordt als 2e geklasseerd. 
De winnaar wordt uitgeroepen tot
“KNBB Bekerkampioen Driebanden-
teams 2017”.

Ik wens de organisatie B.E.N. de spe-
lers, arbiters en schrijvers veel succes
tijdens deze KNBB Jumbo Bekerfinale
Driebandenteams 2017. Het publiek,
supporters en verdere belangstellenden
wens ik heel veel biljartplezier in
Theater “De Bussel” in Oosterhout.

Wedstrijdleider  
Henny Wezenbeek

Beste biljartliefhebbers,

Halverwege 2016 hebben de sectie
driebanden en de stichting BEN, het
idee geopperd om met de bekerfinale
een andere weg in te moeten slaan. Dit
doet natuurlijk niets af aan de bekerfi-
nales, destijds in Zundert en Rijsbergen,
maar vernieuwen is voor onze biljart-
sport een must. Na een paar overleg-
avonden werd vorig jaar een perscon-
ferentie belegd in Theater de Bussel in
Oosterhout. Een prachtige uitgaansge-
legenheid in het centrum van Ooster-
hout. Veel biljartliefhebbers en biljarters,
kennen deze gelegenheid nog van de
Worldcups, die daar destijds werden
gespeeld.
Na het mooie evenement van de
Masters in Berlicum, is de bekerfinale
2017 een nieuwe uitdaging voor het
bestuur en de stichting BEN. U mag de-
ze bekerfinale zeker niet gaan missen
want dit evenement staat helemaal in
het teken van het biljarten. Verschillende
site events en een mooie biljartbeurs,
maken dit evenement helemaal af. 
Aan het organiseren van dit evenement
gaat veel werk aan vooraf. De stichting
BEN heeft bewezen dat zij met de
Masters een mooi evenement kunnen
neerzetten. Niet alleen de lokatie maar

ook de kwaliteit voor het organiseren
van een evenement staat garant. Ik wil
de stichting BEN, bestuur van de sectie
driebanden, spelers en arbiters dan ook
heel veel succes wensen. 
U als toeschouwer wil ik graag verwel-
komen, op een van de dagen tijdens de
bekerfinale. 

Bennie Deegens
Voorzitter sectie driebanden

Voorwoord voorzitter 
Bennie Deegens

Weer een nieuwe uitdaging….
Wij zijn als organisatie blij met het
vertrouwen dat we van de Sectie Drie-
banden van de KNBB hebben gekre-
gen om de KNBB Jumbo nationale be-
kerfinale te organiseren. Deze nieuwe
uitdaging geeft ons naast de organi-
satie van de Masters nog meer inspi-
ratie om het driebanden in Nederland
een zo professioneel mogelijke uitstra-
ling te geven. Met Theater De Bussel
in Oosterhout menen we de juiste lo-
catie te hebben gevonden voor een
succesvol evenement. De Bussel biedt
ons tal van mogelijkheden. Zo hebben
we met de daar aanwezige techniek
bijna onbegrensde kansen om ook
van deze bekerfinale een ware bele-
ving te maken. In de prachtige thea-
terzaal staan vier Eureka matchtafels
opgesteld in een ruime arena omringd
door VIP boxen. Het biljartmekka
Oosterhout van weleer zal weer ople-
ven. De verwachting is dan ook, dat
de 400 zitplaatsen goed bezet wor-
den. Om geen drempel op te werpen
is de toegang geheel gratis. Met het
vertrouwen dat we ook van de spon-
sors hebben gekregen moet het lukken
om in de komende drie jaar de natio-
nale bekerfinale weer naar het niveau
van begin deze eeuw te brengen.
Hiermee hopen wij ook te bereiken,
dat de bekercompetitie in zijn geheel
weer gaat opleven. De vooraf gevoer-
de gesprekken met de staf en de ove-
rige medewerkers van De Bussel heb-
ben ons een warm gevoel gegeven en
de zekerheid, dat ieder zich volledig
zal inzetten om het evenement te doen
slagen.
Naast de bekerfinale organiseren we,

nagenoeg gelijktijdig, op eigen initia-
tief in hetzelfde gebouw ook verschil-
lende andere biljartactiviteiten. Zo is
er van 1 tot en met 4 juni een biljart-
beurs met verschillende standhouders
die biljart gerelateerde artikelen en
diensten onder de aandacht brengen.
Zo heeft de KNBB vereniging Caram-
bole op deze beurs een eigen biljarta-
rena met twee tafels waar een interna-
tionaal promotietoernooi in de spels-
oort 5-pins wordt gespeeld. Hieraan
nemen twee Nederlanders, twee Duit-
sers, twee Italianen en twee Belgen
deel.
Voor zondag 4 juni staat er in de gro-
te theaterzaal een interland Neder-
land-België op het programma. Vol-
gens een uniek concept strijden daar
zes toppers van ieder land om de
hoogste eer van de lage landen. Ook
daar is de toegang gratis.
Wij hopen u tijdens deze evenemen-
ten te mogen begroeten in Bussel te
Oosterhout.

Biljart Evenementen Nederland
www.biljartevenementen.nl

Harry Mathijssen en Ad Smout

Harry Mathijssen Ad Smout

http://www.biljartevenementen.nl


Wedstrijdgegevens
- In elke poule wordt een halve competitie gespeeld.
- Iedere wedstrijd bestaat uit vier partijen van drie sets van 15 caramboles zon-
der gelijkmakende beurt.

- Er wordt met een tijdslimiet van 40 seconden per poging gespeeld.
- Per set mag een speler tijdens zijn beurt één time out aanvragen van 40 secon-
den.

- Na de poulewedstrijden wordt de stand opgemaakt in de volgorde: matchpun-
ten – partijpunten – set saldo – gemaakte caramboles – hoogste serie – steun-
serie van een speler. 

- De nummers vier van iedere poule worden als zeven en acht geklasseerd.
- De nummers drie van iedere poule worden als vijf en zes geklasseerd.
- De poulewinnaars spelen tegen de nummers twee de kruisfinales volgens best
of five in sets van 15 caramboles zonder gelijkmakende beurt.

- De verliezers van de kruisfinales worden als drie en vier geklasseerd.
- De winnaars spelen de finale, de verliezer wordt als tweede geklasseerd.
- De winnaar mag zich nationaal bekerkampioen 2017 noemen.

Biljartbeurs
Oosterhout

Van 1 tot en met 4 juni 2017

Theater 
De Bussel
Torenstraat 10, Oosterhout

Gratis toegang

Standhouders welkom
Info: 0416-343819 e-mail:

duoprint@planet.nl

De historie van de KNBB nationale bekerfinale
Jaar Locatie Team Spelers
1988 Volmac Van der Smissen, Van Kuyk, Gieskens, Lips
1989 Teletronika Jaspers, Havermans, Van de Ven, Vermeiren
1990 Volmac Van Kuyk, Van der Smissen, Van de Looij, Gieskens
1991 Volmac Van Kuyk, Van der Smissen, Van de Looij, Gieskens

In 1992 werd overgegaan naar teams van twee spelers
1992 Teletronika Jaspers, Havermans
1993 Minkels Products Weijenburg, Habraken
1994 Etten-Leur Van Bracht, Van Kuyk

Vanaf 1997 werd na een groot aantal voorwedstrijden de finale op één locatie gespeeld. De teams bestonden weer uit vier spelers

1997 Heiloo Zutex Merckx, Van Kuyk, Arnouts, Valentijn
1998 Heiloo Pelgrim Professionals Blomdahl, Zanetti, Burgman, Velthuis
1999 Heiloo Pelgrim Professionals Blomdahl, Zanetti, Burgman, Pijl, Velthuis
2000 Heiloo Crystal Kelly Caudron, Ceulemans, Van Kuyk, Gieskens, Van Cromvoirt
2001 Heiloo Twentevisie Rudolph, Zanetti, Burgman, Pijl
2002 Egmond aan Zee Crystal Kelly Caudron, Burgman, van Kuyk, Ceulemans
2003 Egmond aan Zee Van Wanrooij Bouwbedr. Blomdahl, Sanchez, Weijenburg, van Wanrooij
2004 Egmond aan Zee Crystal Kelly Caudron, Burgman, Van Kuyk, Ceulemans
2005 Egmond aan Zee Crystal Kelly Caudron, Burgman, Van Kuyk, Ceulemans
2006 Oosterhout (Gld) Crystal Kelly Caudron, Burgman, Van Kuyk, Ceulemans
2008 Amsterdam Hanze Catering Blomdahl, Jaspers, Horn, Koorevaar
2009 Rijsbergen Van Donge & De Roo Blomdahl, Jaspers, Horn, Van Erp
2010 Rijsbergen Van Donge & De Roo Blomdahl, Jaspers, Horn, Van Erp
2011 Zundert Van Donge & De Roo Jaspers, Blomdahl, Horn, Van Erp 
2012 Zundert TOVV.NL/MCR Merckx, Van Kuyk, Christiani, Bitalis
2013 Zundert Dallinga/Frans Bevers Caudron, Leppens, De Bruijn, Hofman
2014 Zundert Dallinga/Frans Bevers Caudron, Leppens, De Bruijn, Hofman
2015 Rijsbergen A.E.J./Dallinga Caudron, Jaspers, Merckx, De Bruijn
2016 Rijsbergen De Distel Biljarts Valentijn, Philipoom, Tijssens, van Aart

Frans van Kuyk mocht elf keer de 
overwinning meevieren, 
Frédéric Caudron acht keer, 
Dick Jaspers zeven, 
Raimond Burgman en 
Torbjörn Blomdahl zes maal. 
Raymond Ceulemans was bij vijf 
huldigingen van de partij.

SCHOONMAAK & HERSTEL
Waardsestraat 24 - 5388 PP Nistelrode - Tel : 0412-617012 - Cal: 085-0441154

www.biljartevenementen.nl

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.biljartevenementen.nl


Teams Poule A
A  Eureka Billard

 A1 Dave Christiani
 A2 Raimond Burgman
 A3 John Tijssens
 A4 Henk Habraken

B  Buffalo.nl

 B1 Glenn Hofman
 B2 Jean van Erp
 B3 Jeffrey Jorissen
 B4 Herman van Daalen

C – TOVV/Royal Pro

 C1 Birol Uymaz
 C2 Martin Spoormans
 C3 Frans van Schaik
 C4 Richard Bitalis
 C5 Danny Molier

D  BC Arnhem

 D1 Murat Gökmen
 D2 Ramazan Durdu
 D3 Karel Brand
 D4 Rudy Gerritsen
 D5 Martijn Egbers



Teams Poule B
E – Med. Centr. Breda

E1  Roland Forthomme
E2  Peter Ceulemans
E3  Barry van Beers
E4  Raymon Groot
Bij het verschijnen van deze uitgave moest de laatste
wedstrijd tussen Med. Centr. Breda en A1 Biljarts nog in
Zundert worden gespeeld. In Apeldoorn won Med.
Centr. Breda met 6-2 en een aanzienlijk beter percen-
tage caramboles. Het is echter niet geheel uitgesloten
dat, mits er een klein wonder gebeurt,  A1 Biljarts zich
alsnog plaatst voor de eindstrijd. Foto: Harry Mathijssen

F  Dallinga.com

 F1 Frédèric Caudron
 F2 JeanPaul de Bruijn
 F3 Stefan van Acker
 F4 Bart Ceulemans
 F5 Patrick Vasseur

G  Bousema Lochem

 G1 Murat Naci Çoclu
 G2 Stefan Galla
 G3 Markus Galla
 G4 Harrie van de Ven
 G5 Thérèse

Klompenhouwer

H – ’t Hartje/Van Wanrooy

 H1 Davy van Havere
 H2 Ad Koorevaar
 H3 Frank Martens
 H4 Ad Broeders
 H5 Wim van Cromvoirt



1 Eureka Billard Maarssen 1 Med.Centr. Breda/A1 Biljarts Zundert/Apeldoorn
2 Buffalo.nl Den Haag 2 Dallinga.com
3 TOVV/Royal Pro Vlaardingen 3 Bousema Lochem Lochem
4 BC Arnhem Arnhem 4 ' t Hartje/Van Wanrooy Oosterhout

Woensdag 31 mei 2017

Biljart 1 John Tijssens - Biljart 3 Jean-Paul de Bruijn -
Biljart 2 Dave Christiani - Biljart 4 Bart Ceulemans -

Biljart 1 Henk Habraken - Biljart 3 Frederic Caudron -
Biljart 2 Raimond Burgman - Biljart 4 Stefan van Acker -

Biljart 1 Jeffrey Jorissen - Frans van Schaik Biljart 3 Peter Ceulemans - Ad Koorevaar
Biljart 2 Glenn Hofman - Birol Uymaz Biljart 4 Raymon Groot - Ad Broeders

Biljart 1 Herman van Daalen - Biljart 3 Roland Forthomme -
Biljart 2 Jean van Erp - Biljart 4 Barry van Beers -

Biljart 1 speler 3 - speler 3 Biljart 3 speler 2 - speler 2
Biljart 2 speler 1 - speler 1 Biljart 4 speler 4 - speler 4

Biljart 1 speler 4 - speler 4 Biljart 3 speler 1 - speler 1
Biljart 2 speler 2 - speler 2 Biljart 4 speler 3 - speler 3

Biljart 1 speler 3 - speler 3 Biljart 3 speler 2 - speler 2
Biljart 2 speler 1 - speler 1 Biljart 4 speler 4 - speler 4

Biljart 1 speler 4 - speler 4 Biljart 3 speler 1 - speler 1
Biljart 2 speler 2 - speler 2 Biljart 4 speler 3 - speler 3

-
Biljart speler 2 - speler 2 Biljart speler 1 - speler 1
Biljart speler 4 - speler 4 Biljart speler 3 - speler 3

-
Biljart speler 1 - speler 1 Biljart speler 2 - speler 2
Biljart speler 3 - speler 3 Biljart speler 4 - speler 4

-
Biljart speler 1 - speler 1 Biljart speler 2 - speler 2
Biljart speler 3 - speler 3 Biljart speler 4 - speler 4

-
Biljart speler 2 - speler 2 Biljart speler 1 - speler 1
Biljart speler 4 - speler 4 Biljart speler 3 - speler 3

* Teams kunnen conform het regelement hun opstelling wijzigen * alle spelers spelen 3e ronde op een andere tafel !!!!

19.00 uur

13.00 uur

15.00 uur

17.00 uur

ALGEMENE TOERNOOI-INFORMATIE

-Winnaar A2 Verliezer A1

Wedstrijdprogramma

Winnaaar B1

wed. B6

- -

Poule A

13.00 uur

15.00 uur

wed. A3 Winnaar A1

wed. A6

wed. B5

wed. A5 Winnaaar A1

wed. B5

17.00 uur

19.00 uur

Winnaar B2 - Verliezer B1

Verliezer A2

wed. B1BC Arnhem Dallinga.com

Harrie van de Ven

19.00 uur

Verliezer B2

Eureka Billard

13.00 uur

15.00 uur

17.00 uur

Bousema Lochem

wed. B6

Poule B

wed. A2 Buffalo.nl -

Karel Brand
Murat Gökmen

Stefan Galla

donderdag 1 juni 2017

wed. A1

Rudy Geritsen
Ramazan Durdu

Murat Naci Çoclu
Markus Galla

wed. B2 Med.Centr. Breda/A1 Biljaerts ' t Hartje/Van Wanrooy-TOVV/Royal Pro

-

Richard Bitalis
Martin Spoormans

Davy van Havre
Frank Martens

- wed. B3Winnaar A2 Verliezer B1 Verliezer B2

Winnaar A2

Winnaar B1

Vrijdag 2 juni 2017

wed. A4 -Verliezer A1 wed. B4Verliezer A2

Poule A Poule B
NATIONALE BEKERFINALE 2017

wed. A5 Winnaaar A1

-

Verliezer B1

Winnaar B2

12.30 uur opening

Winnaaar B1 Verliezer B2 Winnaar B2

- Verliezer A1

-

wed. A6Verliezer A2

www.sheetz.nl

Sectie
Driebanden

Broekstraat 2, Geffen     Tel. 073 53 40 400     www.vanwanrooij.nl

SINCE 1680

SIMONIS CLOTH

®

Celebreting 40 years of excellence

11.00 uur Biljart - speler 3 van team 2 Poule B
11.00 uur Biljart - speler 4 van team 2 Poule B
11.00 uur Biljart - speler 4 van team 2 Poule A
11.00 uur Biljart - speler 3 van team 2 Poule A

13.30 uur Biljart - speler 1 van team 2 Poule B
13.30 uur Biljart - speler 2 van team 2 Poule B
13.30 uur Biljart - speler 2 van team 2 Poule A
13.30 uur Biljart - speler 1 van team 2 Poule A

16.00 uur Biljart 
16.00 uur Biljart 
16.00 uur Biljart 
16.00 uur Biljart 

NB. t.b.v. media-activiteiten kan de biljartindeling en / of het wedstrijdschema gewijzigd worden. 

speler 1 van winnaar Poule A
speler 2 van winnaar Poule A

speler 4 van winnaar Poule B

speler 3 van winnaar Poule A

                            spelers 2 van winnaars kruisfinale
                            spelers 4 van winnaars kruisfinale

speler 2 van winnaar Poule B
speler 1 van winnaar Poule B

                            spelers 3 van winnaars kruisfinale
                            spelers 1 van winnaars kruisfinale

Finale

speler 4 van winnaar Poule A

speler 3 van winnaar Poule B

Kruisfinale 1

Zaterdag 3 juni 2017

Kruisfinale 2

http://www.vanwanrooij.nl
http://www.sheetz.nl


De arbitrage
Nadat onlangs alle divisiekampioenen
bekend zijn geworden tijdens een
prachtig biljartweekeinde in Doetin-
chem, zijn we momenteel alweer volop
bezig met de voorbereiding van het vol-
gende evenement, de KNBB Jumbo Be-
kerfinale 2017.
Voordat we vooruit kijken naar de editie
van dit jaar wil ik van de gelegenheid
gebruik maken om namens de groep ar-
biters van de sectie Driebanden, de
Stichting Topbiljart Zundert te bedanken
voor de jarenlange samenwerking in de
voorgaande edities van de KNBB be-
kerfinale.
Voor de komende editie zal de stichting
Biljart Evenementen Nederland, in
samenwerking met het bestuur van de
sectie Driebanden, de regie in handen
hebben. Wij wensen hen dan ook bij
voorbaat veel succes in Theater de Bus-
sel, dat vanuit het verleden al heeft be-
wezen als een echte biljarttempel te
kunnen functioneren. Gezien de organi-
saties van de Masters in de afgelopen
jaren, is het de stichting B.E.N. wel toe-
vertrouwd om van de KNBB Jumbo Be-
kerfinale 2017 weer een spetterend bil-

jartfestijn te maken. Werd er in het
verleden nog samengewerkt met de
arbitersgroep uit Zundert, deze editie
zal de arbitrage bijna in zijn geheel
verzorgd worden door de arbiters van
de sectie Driebanden. De arbitrage tij-
dens de KNBB Jumbo Bekerfinale wordt
verzorgd door: 
Ton Mangelaars (Oosterhout), Erik van
Woerkom (Oosterhout), Samantha Stout
(Schiedam), Wim Berendsen (Baren-
drecht), Willem Hofman (Klarenbeek),
Ad van de Brand (Etten Leur), Christel
van Reekum (Apeldoorn), gastarbiter
Wil Kanen (Bladel) en coördinator Paul
Brekelmans (Veldhoven).
Wij wensen de stichting BEN en het be-
stuur van de sectie Driebanden veel suc-
ces met de organisatie van de KNBB
Jumbo Bekerfinale, de deelnemende
teams veel succes tijdens dit toernooi en
we hopen dat vele biljartliefhebbers uit
Nederland en België, van 31 mei t/m 3
juni de weg naar de Bussel in Ooster-
hout zullen vinden.

Paul Brekelmans
Coördinator Arbitrage sectie Driebanden

Paul Brekelmans Erik van Woerkom

Ton Mangelaars

Ad van de Brand

Samantha Stout Willem Hofman

Wim Berendsen Christel van ReekumWil Kanen

Tijdens de KNBB Jumbo bekerfinale en de

interland Nederland-België worden

alle wedstrijden live op internet uitgezonden

www.kozoom.com

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

http://www.kozoom.com
mailto:renata@verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be


Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum, 073 5031264
www.eureka billard.nl

Eureka Biljar abriek
biljartleverancier van de

KNBB Jumbo na onale bekerfinale
Toonaangevend, modern en vooruitstrevend

http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%85billard.nl
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Vierde divisie driebanden poule 5

Hazelaar 3 grijpt titel voor neus 
huisgenoten

Met de 6-2 overwinning op SunControls
BV haalde Hazelaar 3 in hun eigen
locatie Sportfoyer De Hazelaar te
Rosmalen de titel binnen. Frans van der
Heijden, Willem Hollander en Henk van
Vlijmen waren verantwoordelijk voor
partijwinst. Met deze uitslag bleef men
de nummer twee Hazelaar 5 twee

punten voor. Thekes Herpen 6 hield
Kamp Scheeps en Konstructiewerken
door een 6-2 winst van de tweede
plaats af. Autobedrijf Lion van Loon
en Hazelaar 4 kwamen remise over-
een, terwijl ook de botsing tussen
Thekes Herpen 4 en Setpoint 2 onbe-
slist bleef.

Hazelaar 3 met vlnr: Willem Hollander, Gerard Gerrits, Henk van Vlijmen, 
Harrie Mulders en Frans van der Heijden. Foto: Frank van Rooij

Eerste divisie driebanden poule 1

MCR kampioen, mede dankzij remise 
Pearle Opticiens bij Didden Distributie

Speelronde 22
Wat een spanning zaterdag 1 april.
Koploper Pearle Opticiens ging op be-
zoek bij Didden Distributie en zou bij
een overwinning de titel binnenhalen. In
biljartcentrum Uden eindigde het duel
echter in 4-4. Rudy de Laet scoorde bij
een 32-32 stand tegen Pascal Claus in
omloop 33 een slotserie van acht. De
nederlaag van Dirk Thiele tegen Dion
Bergmans betekende een 2-2 tussen-
stand. Nicky van Venrooy ging tegen
Jens van Dam flitsend uit de startblokken
en ook zijn eindschot was prima. Na
34 beurten had Van Venrooy de 40 ca-
ramboles bij elkaar. Ronny Lindemann
verloor ondanks 1.285 van de 1.428
spelende Eddy Leppens en derhalve een
4-4 eindstand op het wedstrijdformulier.
Dat werd met gejuich ontvangen bij de
Eekhoorn in Oosterhout waar MCR met
8-0 en een teamgemiddelde van 1.467
afrekende met ZFD/De Hazelaar. Dat
betekende namelijk de titel en promotie
naar het hoogste niveau, de Buffalo

League. Martin Horn verbeterde op de
slotdag nog het voormalige recordmoy-
enne van teamgenoot Wesley de Jaeger
(3.076). Met 3.333 realiseerde de Duit-
ser de kortste partij van de gehele eer-
ste divisie. De Jaeger 1.538, Bert Hoef-
nagels 1.176 en Thorsten Frings 1.081
deelden ook in de feestvreugde. Overi-
gens speelde Leslie van Neyen als
tegenstander van Horn ook een fraai
gemiddelde van 1.750. Eddies-hr.nl –
W. van der Sanden 2-6. Bezoeker
Marc Roofthooft zette met 1.481 de
beste partij op het scorebord. Eddies-
hr.nl doet samen met Treva een stapje
terug. De Molen – Pieter Kies Toptuinen
8-0. Wim van Dijck 1.142 zette Luc
Royberghs 1.057 opzij. Jan Brock Amu-
sement – Treva 7-1. Marcel Krikhaar
zorgde in deze afscheidswedstrijd van
John Schollink, gaat naar Buffalo Lea-
gue, voor 1.250. Poelier Schrauwen/
van Beers-Son – Hultermans Inst. Bedr.
8-0. Lennart Schrauwen haalde uit via
1.818 en reeks van tien.   

Eerste divisie driebanden poule 2

De Veemarkt behaalt kampioenschap 
in de thuisbasis te Doetinchem
Speelronde 22
De beslissing om de titel en promotie
naar het hoogste niveau viel in de top-
per tussen de twee kampioenskandida-
ten de Veemarkt en de Eekhoorn 2. In
Doetinchem zou de thuisploeg voldoen-
de hebben aan remise en dat bleek
ook: 4-4. Huub Wilkowski won de thril-
ler tegen Henriek Hanegraaf met het
kleinst mogelijke verschil: 40-39 (30).
Series van respectievelijk acht en elf.
Dieter Grossjung ging onderuit tegen
Joey de Kok waardoor het bij de pauze
2-2 werd. Kopman Kiraz Tolgahan
maakte weer zijn opwachting en dat
bleef niet onopgemerkt. De Turk verza-
melde de veertig caramboles al na ze-
ventien beurten en dat leverde behalve
een moyenne van 2.352 het felbegeer-
de kampioenschap op. De Veemarkt
weer terug in de Buffalo League. Dustin
Jäschke verloor nog met 35-40 van
Eddy Willems maar dat was alleen be-
langrijk voor de statistiek. René Dericks,
goed voor vijftien partijen dit seizoen,
beleefde een superweekeinde want een

dag later werd hij ook Nederlands kam-
pioen artistiek. Hotel Stadt Lobberich/
BCT – BC Arnhem 2-6. Jongeling Tom
Löwe gaf met 1.481 het goede voor-
beeld en redde daarmee de eer. Voor
de gasten produceerde Murat Gökmen
een serie van elf. FDV Jacoby/Schuler
Cues – Capelle 2-6. Jeffrey van Nijnat-
ten zorgde met 1.379 voor het beste
moyenne. Man op Maat/'t Caves –
Constructor Staalbouw 6-2. Raymond
Ceulemans, die heeft aangekondigd
ook in het seizoen 2017-2018 actief te
zijn in Wintelre, liet met 1.333 iedereen
achter zich. De Distel Biljarts – Hordijk
Biljartartikelen/HWA  8-0. Een knappe
wedstrijd tussen Jef Philipoom 1.538 en
Wilfried van Beek 1.423. Jan Arnouts
deed er via 1.739 nog een schepje bo-
venop. Ook Adrie Demming 1.290 en
Harrie van de Ven 1.176 kwamen sterk
voor de dag. Hordijk Biljartartikelen/
HWA en Capelle doen een stapje terug.
Post Luchtkanalen – N-Surance/De
Hoog 7-1. Vierde man Huub Adriaanse
realiseerde 40 uit 35. 

Nieuw wereldrecord tijdens World Cup in Luxor

Daniël Sánchez verslaat 
Dick Jaspers in spectaculaire finale
Daniël Sánchez
vergulde zijn
Worldcup overwin-
ning in Luxor door
zijn eigen wereld-
record en dat van
Torbjörn Blomdahl
met 2.777 scher-
per te stellen. Tij-
dens het toernooi
maakte de 43-
jarige Spanjaard
200 caramboles in
72 beurten.
De finale tussen Sánchez en Jaspers
was er een om van te smullen. Jaspers,
die met tien van acquit ging, zag de
Spanjaard in omloop drie met veertien
antwoorden. Een beurt later ging het
tweetal bij de stand 20-18 de pauze in.
Jaspers kon in de nog resterende zes
beurten acht treffers aan zijn totaal toe-
voegen, terwijl Sánchez met een één en
drie keer zeven de overwinning claim-
de.
Dick Jaspers besefte dat hij een sterke
finale had gespeeld, maar werd afge-
straft voor een paar kleine foutjes. ,,Ik
miste een zware massé en liet een
prachtige bal achter voor Sánchez, die
daarop een serie van veertien maakte.

Dat bleek achteraf een beslissende fase
in de partij. Ik wist dat ik heel goed
moest zijn, want Daniël is in de vorm
van zijn leven.'' Tayfun Tasdemir en
Myung-Woo Cho eindigden op de der-
de en vierde plaats. Dani Sánchez
steeg door zijn overwinning naar plek
twee op de wereldranglijst achter Dick
Jaspers en voor Frédéric Caudron,
Torbjörn Blomdahl en Nikos Polychro-
nopoulos. Jaspers bereikte de finale
door overwinningen op Birol Uymaz,
Haeng-Jik Kim en Myung-Woo Cho.
Jean-Paul de Bruijn had zich ook ge-
plaatst voor  het hoofdtoernooi, maar
moest in de eerste ronde buigen voor
de Vietnamees Quyet Chien Tran.

Daniël Sánchez in de finale met Dick Jaspers
Foto: Kozoom.com

MCR. Foto: Ton Smilde

Op 11 juni 2017 bij Horna in Hoorn

Persoonlijk Nederlands 
kampioenschap voor VG biljarters
Op 11 juni is de locatie van biljartvereniging Horna in Hoorn het decor van het
persoonlijk Nederlands kampioenschap voor VG biljarters. In twee klassen (A en
B) gaan dan maximaal 48 VG spelers de strijd aan binden voor het goud. Deze
sporters met een verstandelijke beperking hebben een hartstochtelijke spelbele-
ving, oprechte emoties en een mate van sportiviteit en spelopvatting waar menig
sporter zonder beperking een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Uiteraard heeft
een dergelijk evenement een grote positieve impact op deze spelers. Afhankelijk
van het aantal inschrijvingen wordt er aan de Achterom 53 in Hoorn gebruik ge-
maakt van negen tot twaalf tafels. Iedere deelnemer speelt vijf partijen met een
lengte van 25 minuten. Er kan ingeschreven worden tot 28 mei. Veel informatie
is te vinden op de website: www.vg-biljarten.nl. 
Directe informatie kan worden verkregen via: 
vgbiljart@gmail.com of telefonisch bij Petra Strijbos, tel. 06.28050314 of
Dick van Egmond 06.21556428.

Tweede divisie driebanden poule 4

Mooie moyennes van 1.481 en 1.428
Speelronde 19
BC Goirle – SS&P/De Molenvliet 6-2. In de-
ze uitgestelde wedstrijd verzamelde Eric
Hendrickx de 40 caramboles al na 27
beurten en dat leverde moyenne 1.481 op.
Roger Spijkers 1.176 en Luc Royberghs
1.093 deden ook een duit in het zakje. 

Speelronde 22
aMate Communications – BC Goirle

4-4. Frank Smetsers 1.481 versloeg
Eric Hendrickx 1.111. SS&P/De
Molenvliet – La Plaza Hoensbroek 0-8.
Bij de kampioen een 1.428 speler,
namelijk Roy Zielemans. De Molen 3 –
BC Tegelen 4-4. Erik van Loon 1.290
en Karina Jetten 1.060 kwamen
prima voor de dag. Voegersbedrijf
W. Smetsers en Teleng Schilderwerken
doen een stapje terug. 

http://www.vg-biljarten.nl
mailto:vgbiljart@gmail.com
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B2 klasse district Nijmegen

De Kuul 7 uit Huissen kampioen 
in poule B

Vlnr: Hans van Tooren, Geert Schrijver, Adri van Tooren en Koen van Tooren.
Foto: de Kuul 
Met 122 punten na 22 speelronden ein-
digde de Kuul 7 als eerste in poule B
van de B2 klasse district Nijmegen. De
formatie uit Huissen had daarmee acht
punten voorsprong op naaste achtervol-
ger Luctor. Hans van Tooren en Adri van
Tooren namen ieder twintig wedstrijden

voor hun rekening. Koen van Tooren
kwam zeventien keer in actie. Geert
Schrijver leverde acht duels een bijdra-
ge en Arno Arends verdedigde een-
maal de kleuren van de Kuul 7. In de
A-poule ging de titel naar het eerste
team van 't Vertrek.

B2 klasse district Doetinchem

Veemarkt 09 eindigt bovenaan de ranglijst

Met 112 punten na 26 speelronden
mocht Veemarkt 09 zich kampioen noe-
men van poule A van de B2 klasse
district Doetinchem. Het teammoyenne
van 0.473 was tevens het hoogste van
alle ploegen. 
De voorsprong op runner-up VOP 02

bedroeg zeven punten. De poulewin-
naar kent de volgende bezetting, aan-
gevuld met tussen haakjes het aantal ge-
speelde duels. Sjef Verhaegh (6), Hil-
bert de Vries (19), Gert de Bruin (28) en
Hans Vos (25). In poule B bleek de Tol
02 de beste.

Foto: district Doetinchem

Driebanden speelweek 12
In de eerste klasse scoorde Wim Berkers
twintig caramboles na vijfentwintig
beurten. Gerard van Someren realiseer-
de 22 uit 29. John van der Horst
baarde als reserve namens 't Turfke op-
zien in de derde klasse, dankzij een se-
rie van acht. Twee sterke Turfke spelers
in de vierde klasse. Piet van de Berk-
mortel (team A) met 9 treffers na slechts
21 pogingen. Bij Turfke B was het Lowie
Limberger met een totaal van zestien ca-
ramboles na 29 beurten. 

Driebanden speelweek 13
Teamgenoten Jan van Oosterhout en
Martin van de Water hadden in klasse
één slechts vijfentwintig beurten nodig.
Van Oosterhout voor 28 caramboles en
Van de Water 22. Bij 't Turfke kwam
John van der Horst alweer goed voor de
dag met een totaal van 20 treffers na
26 pogingen. In de derde klasse verza-
melde Leo van Dijnen zijn 7 punten na
27 beurten. In klasse vier werd de eer-
ste kampioen bekend en wel ’t Turfke B.
Zij versloegen OLV met 6-2. Thij Janssen
en Lowie Limberger verhoogden de
feestvreugde met korte duels. Janssen
12 uit 20 en Limberger 16 uit 29. De fe-
licitaties voor dit team gaan verder uit
naar Marinus Limberger, Giel Steevens
en Janus Janssen. 

Driebanden speelweek 14
Eersteklasser Jan Pluijm zorgde in thuis-
basis café In den Sleutel te Deurne voor
een sensatie door de 26 caramboles al
na 13 beurten te verzamelen. Voor de
speler van D’n Anlaup een prachtig ge-
middelde van 2.000 en bovendien ver-
hoogde hij het record hoogste serie

naar 10. Tegenstander Mari van Hout
(Pomerans) had overigens aan de finish
ook al veertien treffers achter de naam.
Zijn kopman Wilfrie Vermeer scoorde
40 uit 36. Frank Jonker realiseerde na-
mens HGL 41 caramboles na 40 pogin-
gen. In klasse twee kwam Ties van Esch
met 31 caramboles na 28 omkopen pri-
ma voor de dag. Nieuweling Leo van
Dijnen imponeerde met zeven caram-
boles na slechts vijftien beurten en dat
was in de derde klasse.    

Driebanden speelweek 15
Pomerans haalde in de eerste klasse
flink uit. Roos Vermeer 15 caramboles
na 24 beurten, Mari van Hout 28 uit 25
en Jan van Geffen 20 treffers na 28 po-
gingen. In Griendtsveen twee prima
spelers met John van den Beuken 27 uit
25 en Henk van Maris 17 uit 29. Na-
mens D’n Anlaup verzamelde Nico van
den Heuvel in 't Turfke de 41 carambo-
les na 32 beurten. Bij koploper De
Zwaantjes '82 scoorde Johnny van Me-
lis 24 keer na 26 pogingen. In de derde
klasse ging de titel op de slotdag naar
SVN/Marmabar B. Het Liesselse viertal
won met 2-6 in Zeilberg en zag concur-
rent HGL in eigen huis niet verder ko-
men dan een 4-4. Het verschil aan de
eindstreep was slechts één punt. De
kampioen bestaat uit gastspelers van de
voormalige vereniging 't Oude Brouw-
huis: Fer Graat, Carlo Vervoordeldonk,
Gerard Hendriks, Patrick Hurkmans en
de reserves Richard van de Weijer en
John Joosten. Ook in klasse vier prima
duels. Lowie Limberger voor kampioen
Turfke B met een totaal van 16 na 28
beurten. Henry Dielissen kwam tot 17
uit 27.

't Turfke B in de vierde klasse met vlnr: Lowie Limberger, Janus Janssen, 
Thij Janssen, Giel Steevens en Marinus Limberger. Foto: Haico Göertz

Bij vereniging OVNA in Ommel

Vriendenkring uit Deurne geeft de
toon aan in nederlaagtoernooi    
In dit nederlaagtoernooi voor ploegen
waren in april twee teams van Vrien-
denkring te gast bij de organiserende
vereniging OVNA. De spelers van café
't Ankertje uit Deurne boekten prima re-
sultaten. Vriendenkring 1 behaalde 111
procent en Vriendenkring 2 finishte met
een percentage van 108. Opgave voor
deelname 2017 is nog mogelijk. Zie
voor meer informatie de site www.asten-
sebiljartbond.nl en kijk dan bij Neder-
laagtoernooien Lolaar/OVNA. 

Team Plaats       %
1. Vriendenkring Deurne 111
2. Vriendenkring 2 Deurne 108 
3. Nooit Gedacht Asten 95
4. Steeds Vooruit Liessel 83

Nieuwe kopman in team eerste divisie driebanden

Jef Philipoom naar Man op Maat/ 
't Caves uit Wintelre
Tekst: Wilmy van Boxem

Man op Maat/'t Caves dat uitkomt
in de eerste divisie driebanden
heeft voor het komende seizoen
een nieuwe speler aangetrokken.
De Belg Jef Philipoom. Hij wordt
kopman in het team en hij behaal-
de in 2016-2017 een algemeen
moyenne van 1.434. Raymond
Ceulemans gaat op de tweede plek
spelen, op de derde plaats Leslie
Menheer en Wil Janssen op de
vierde positie. Reserves zijn o.a.
Piet Blankers (tevens teamcaptain),
Martijn Roefs, Toon van Boxem en
Riny Zwiers.
Jef Philipoom heeft zijn eerste biljarter-
varing opgedaan als 10-jarige in een
klein café in het Belgische Nijlen. Jef
wist meteen dat hij de sport van zijn
leven had gevonden. Als de jonge Jef
Philipoom 5 minuten vrije tijd had, was
hij op en rond het biljart te vinden en na
een paar maanden van biljarten, biljar-
ten en nog eens biljarten, maakte Phili-
poom zodanige vorderingen dat hij al
snel een van de betere biljartspelers van
Nijlen was. Wanneer Jef Philipoom de
leeftijd van 17 jaar bereikt had en de
overgang naar het groot biljart er aan
zat te komen, kwam er in Kessel, een
buurgemeente van Nijlen, een nieuwe
biljartclub  BC Elite,  waar twee kleine
biljarts (2.10m) en belangrijker voor Jef
ook twee grote biljarts (2.84m) kwamen
te staan. In BC Elite een club aangeslo-
ten bij de KBBB (Koninklijke Belgische
Biljart Bond) waar biljartploegen uit-
kwamen in verschillende afdelingen en
Europabeker nu NIDM (Nationale Inter-
club Driebanden) ging Jef dan ook re-

gelmatig biljarten op de matchtafel en
vooral ook veel naar het biljarten kijken,
vooral naar de eerste ploeg die in 1ste
afdeling speelde. De figuren en oplos-
singen die deze biljarters bedachten om
een punt in het driebanden te scoren,
zetten Jef Philipoom aan het dromen om
zelf ooit eens ereklassespeler in het drie-
banden te worden en één van de bil-
jartspelers van dat eerste team te zijn.
Na 4 jaar van veel trainen en spelen in
de verschillende biljartdisciplines pro-
motie na promotie te behalen, volgde
dan uiteindelijk de bekroning door de
overstap naar ereklasse driebanden en
bandstoten.
Toen Philipoom in 1995 met 3-2 de Bel-
gische titel behaalde tegen Frédéric
Caudron was hij geplaatst voor het EK
driebanden in Praag. Jef speelde daar
schitterende wedstrijden in chaotische
omstandigheden en behaalde de titel
Europees kampioen. Zo was Philipoom
dus ook gerechtigd om aan het WK
deel te nemen in Grubbenvorst (NL). Hij
kende daar een moeilijke start maar
kwam steeds beter in zijn spel en werd
wereldkampioen. In 1995 presteerde
Jef Philipoom het dus om zowel Bel-
gisch, Europees en wereldkampioen te
worden.
Man op Maat-’t Caves is vereerd met de
komst van Philipoom naar Wintelre.

Foto: Paul Brekelmans 

http://www.asten-sebiljartbond.nl
http://www.asten-sebiljartbond.nl
http://www.asten-sebiljartbond.nl
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FACILITEITEN:
* Golfbaan
* Pitch & Putbaan
* 3 biljarts ( gewone tafels )
* 2 matchbiljarts
* Camping
* 2 groepsaccommodaties
* Voetbalveld
* Midgetgolf
* Jeu de boules

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

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

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

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

www.vaneschbiljarts.nl
Voor openingstijden: zie bovenstaande site

UNIEK IN HERPEN
Elke zondag dansen in zaal “THEKES”

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

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

OERGEZELLIG OUDERWETS UIT!

IN

Zaal voorzien van airconditioning!

2 matchtafels 2.84 x 1.42
2 biljarts 2.30 x 1.15

Biljartcentrum 
de Molen

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

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

op zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur.

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

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

info@vanmelis.nl  www.vanmelis.nl

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon: 077 - 3731272

www.bctegelen.wordpress.com  

“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

Hotel, Café, Biljartcentrum POT
Schoolstraat 7 - 7141 BW Groenlo

Tel: 0544461986

www.hotelpotgroenlo.nl

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 

5706 CT Mierlo-Hout
Tel. 0492-537855

Clublokaal Karper 83 en De Koikarpers

Het gezelligste oud bruine
café van Deurne.

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

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

In het weekend hebben we met
regelmaat live muziek.

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

Café-Biljart

Midwolda

3 biljarts 2.30 x 1.15
2 biljarts 2.84 x 1.42

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

Email: info@cafebiljartsiemens.nl

Eetcafé Restaurant
Camping De Goede Hoop

www.degoedehoop.nl
Vredenseweg 12

7152 DJ Eibergen-Holterhoek
Tel. 0544-461601

Biljartcentrum Overkamp
www.biljartcentrumoverkamp.nl

Posters full colour
A3 formaat

50 stuks 42 x 29,7 cm

€ 29,75
Vraag vrijblijvend info: 

0416-343819

http://www.bcdemolen.nl
mailto:info@bcdemolen.nl
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.thekes.nl
mailto:info@vanmelis.nl
http://www.vanmelis.nl
http://www.bctegelen.wordpress.com
http://www.hotelpotgroenlo.nl
mailto:info@cafebiljartsiemens.nl
http://www.degoedehoop.nl
http://www.biljartcentrumoverkamp.nl
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A-klasse district Berkel en Slinge en Doetinchem

Overkamp grijpt de titel

Met 34 punten na 27 duels was het
kampioenschap in de A-klasse district
Berkel en Slinge en Doetinchem voor
Overkamp uit Eibergen. De verschillen
in deze klasse waren gering en dus ein-
digden de Veemarkt 11 en de Driehoek
op slechts enkele punten achterstand.
De succesvolle ploeg kende een vaste
bezetting. Michaël Wassing en teamlei-
der Johan Jansink hebben 27 wedstrij-

den achter hun naam. Thomas Wellers
kwam 25 keer in actie. Marco Ubbink
trad zelfs 28 maal aan. Invaller Herman
Woeltjes scoorde in zijn enige duel liefst
1.000 moyenne na 21 uit 21. Dat was
na de twintig beurten van Albert Dries-
sen, de Veemarkt 11, de kortste partij.
Wassing en Ubbink bleven beiden ze-
ventien ontmoetingen aan de goede
kant van de score.

Vlnr: Thomas Wellers, Michaël Wassing, Marco Ubbink en Johan Jansink. 
Foto: Petra Oortveld

C1 klasse district Oss 

BC Zeeland houdt eer 't Oventje 
uit Zeeland hoog

Terwijl tijdens die wedstrijden de span-
ning te snijden zal zijn, kunnen de spe-
lers van BC Zeeland 3 zich in alle rust
gaan voorbereiden op de gewestelijke
finale van de C1 klasse. Deze zal voor
hun gespeeld worden op 20 en 21 mei
bij Germenzeel te Uden.
Na jarenlange suprematie van Kerk-
zicht 2 wist nu BC Zeeland de C1 pou-
le van het district Oss winnend af te slui-
ten. Ben Smulders, Carel Hurkmans en
het jonge talent Joey Bongers dienden
hun persoonlijk gemiddelde flink op te

krikken om dit resultaat te bereiken.
Ook Hans van Erp speelde zeer regel-
matig. Halverwege de competitie dreig-
de Kerkzicht de titel wederom te gaan
opeisen. De partij BC Zeeland – Kerk-
zicht werd 18-30. … maar de return
werd met dezelfde cijfers door de spe-
lers van café-zaal 't Oventje gewonnen.
Uiteindelijk bedroeg het verschil veer-
tien punten. Kerkzicht is de goede num-
mer twee, de spelers uit Nuland verbe-
terden ook hun algemeen moyenne be-
duidend.

Vlnr: Joey Bongers, Hans van Erp, Ben Smulders en Carel Hurkmans. 
Foto: BC Zeeland. 

Bandstoten 2e klasse gewest NON 2

Aart de Laak heerst bij hotel-café-
biljartcentrum Pot in Groenlo
Na vijf ronden van
de gewestelijke eind-
strijd NON 2 in de
tweede klasse band-
stoten was reeds dui-
delijk wie de belang-
rijkste titelkandidaat
zou zijn. In hotel-café-
biljartcentrum Pot in
de mooie vesting-
stad Groenlo had
Aart de Laak de kop-
positie met de maxi-
male tien punten en
het veruit beste alge-
meen moyenne van
4.03. Jeroen Moe-
lard, vereniging
Brockie, en Jan Sta-
pelbroek volgden met acht punten maar
bleven met hun gemiddelde onder de
3.00. Na de voorlaatste sessie was de
titel binnen voor De Laak: twaalf punten
en 4.01. De naaste achtervolger Moe-
lard beschikte over tien punten en 2.97.
Stapelbroek stond inmiddels met acht
punten en 2.37 nog altijd op positie
drie. Deze volgorde wijzigde in de af-
sluitende sessie niet meer. Een maxima-
le score van veertien punten voor Aart
de Laak, die de marge tot drie punten

uitbreidde. De organisatie was in han-
den van vereniging ’t Ivoor Groenlo.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Aart de Laak Deventer '83 14 3.97 18
2. Jeroen Moelard Brockie 11 3.03 19
3. Jan Stapelbroek Beumerskamp 8 2.36 16
4. Willem Vierwind S & V 7 2.67 20
5. Gerrit de Jong EGB 6 2.42 22
6. Jos Nieuwenhuis Tapperij 4 2.41 15
7. Harrie Hagmole of ten Have 't Stuupke 4 2.12 15
8. Barry Vultink De Driesprong 2 2.32 19

Vlnr: Jeroen Moelard, Aart de Laak en Jan Stapelbroek.
Foto: Johan Jansink

B1 klasse district Nijmegen

De Kuul 4 uit Huissen nipt de beste 
in poule C
Spannend was het
tot en met de slotron-
de bij poule C van
de B1 klasse district
Nijmegen. De Kuul 4
moest op bezoek bij
de Zwijntjes 2 mini-
maal zes punten be-
halen. Het drietal uit
Huissen won met 3-6
dankzij drie punten
van teamleider Mi-
chel van Bommel en
eveneens drie pun-
ten van derde man
Gerard van der
Mark. Jan Geurts
trok tegen de 0.757
spelende Murat Ger-
cek aan het kortste eind. De Kuul 4 ein-
digde door dit resultaat na 24 wedstrij-
den op 130 punten. Slechts één punt
meer dan runner-up café Boslust 4. De
poulewinnaar kende een vrijwel vaste

bezetting. Van Bommel, Geurts en Van
der Mark deden 23 partijen mee. Cees
Kersten (2x) en Han Borgers (1x) waren
de invallers. Michel van Bommel won
18 maal en kwam twee keer tot remise.

Vlnr: Jan Geurts, Gerard van der Mark en 
Michel van Bommel. Foto: Murat Gercek

Bandstoten 2e klasse gewest ZN 2

Cor de Ree naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Cor de Ree De Ketsers 8 3.16 17
2. Sjeng Cuypers De Maasoever 6 2.93 16
3. Danny Smeijsters Onder Ons 6 2.90 18
4. Michael Wehner Niet Klossen 4 2.66 19
5. René van Hak W. Smetsers 6 2.11 12
6. Ger Kuipers De Ketsers 4 2.59 15
7. Jan de Laat Bellevue 4 2.30 22
8. Martin Wildau Wilhelmina 2 1.74 13

Libre damesteams district Venlo

Gecombineerd drietal toont zich de beste
Het team onder de naam District Venlo
e.o. heeft de finale voor damesteams
van het gelijknamige district op haar
naam gebracht. De formatie, bestaande
uit Nicole Klomp, Carien Schuurmans
en Yvonne Coumans, versloeg BC Tege-
len met 4-2. Schuurmans en Coumans
wonnen terwijl Klomp verloor van
Gonny Roulaux. De Maasoever werd
met 6-0 verslagen. De kortste partij
kwam op naam van Carien Schuur-
mans die Ivonne Thijssen de baas
bleek: 38-23 na 29 beurten. De Maa-
soever wees BC Tegelen met 4-2 terug.
Truus Hanssen en Annie Vermazeren
bleven aan de goede kant van de sco-
re. Thijssen trok met 20-41 na 32 po-
gingen aan het kortste eind tegen San-
dra van Tienen. De gewestelijke finale is

zaterdag 27 mei in district Kempen-
land. 
Team Pnt
1. District Venlo 4
2. De Maasoever 2
3. BC Tegelen 0 

C4 klasse poule B district Berkel en Slinge

Ellenkamp 4 pakt titel in thuisbasis 
HCR Prinsen te Haarlo

Op donderdag 13 april stond de
laatste wedstrijd op het programma
voor Ellenkamp 4. Op de eigen tafel
van HCR Prinsen te Haarlo behaalde
men een 6-0 zege op de Kroon
Groenlo 6. Dat was voldoende om met
94 punten als winnaar te eindigen in
poule B van klasse C4 district Berkel en
Slinge. De Driehoek 4 volgde als run-
ner-up met vier punten achterstand. Het
succesvolle team bestaat uit Werner
Harmsen, Jan Lerink en Bertus Lappen-
schaar.  Hugo Boom viel tweemaal in
en won beide partijen. Teamleider
Harmsen was liefst 21 van zijn 24 duels
succesvol. Hij realiseerde eerder in de
competitie, net als Jan Lerink, een kort-
ste partij van 45 caramboles na 21
beurten.

Vlnr: Bertus Lappenschaar, 
Werner Harmsen en Jan Lerink. 
Foto: Alie Prinsen. 

www.debiljartballen.nl

http://www.debiljartballen.nl


De Biljart Ballen, 21e jaargang, mei 2017 pagina 26

Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

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

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

C5, 4B-klasse district Berkel en Slinge

BC Ivoor Groenlo 6 grijpt titel 
met overmacht

den de spelers van
hotel-café-restaurant
Pot uit Groenlo 126
punten verzameld.
De voorsprong op
nummer twee de
Leeuw 4 was liefst
zeventien punten.
Het succesvolle team
bestaat uit Brechtje
Ars, Roland Babbel,
Denise Jansen en
Willie Ars. De drie
reserves namen allen
enkele partijen voor
hun rekening: Heino
Pelle, Eric Pos en
José Paerels. Reactie
van teamleider Deni-
se Jansen: “Wij zijn
ontzettend trots dat
we dit hebben be-
reikt. Na twee sei-
zoenen samen spe-
len en dit neerzetten,
hadden wij nooit
voor mogelijk gehou-

den, maar we deden het! Vanaf week 2
op de eerste plaats en wij waren er ook
niet meer vanaf te stoten. We gaan met
volle moed de volgende ronde in en
hopen op nog meer goede resultaten.”

Al na 22 van de 24 ronden behaalde
BC Ivoor Groenlo 6 het kampioenschap
in poule B van de C5 klasse voor teams
van vier spelers in district Berkel en Slin-
ge. Na afloop van de competitie had-

Vlnr: Willie Ars, Denise Jansen, Roland Babbel en 
Brechtje Ars. Foto: Brechtje Ars. 

Open Geldrop driebanden

Benny Smits en Leo Blomjous 
winnaars in de Mixx

Het traditionele driebandentoernooi
Open Geldrop in de Mixx kreeg eerste
paasdag een spannende ontknoping in
de A-poule. Benny Smits tegen Gerben
de Graaf leverde na 32 beurten een
30-30 remise op. Bij de noodzakelijke
penalty’s toonde Smits zich via 2-1 de
betere en dus ging de titel naar hem. Bij
de hoogste serie en kortste partij werd
in deze klasse onderscheid gemaakt tus-
sen degenen die 15, 17 of 19/21
caramboles te gaan hadden. Bij de
A15 scoorde Broers een reeks van zes.
Adelaars arriveerde na veertien beurten
aan de finish. Peer van Asten produ-
ceerde in de A17 series van zeven en
zes. Harry van Zantvoort kwam tot ze-
ven en vier. Wim Gosen scoorde een
prachtige partij want na slechts vijf po-
gingen arriveerde hij bij zijn totaal van
zeventien. Bij de A19/21 bleek René

Bakermans goed
voor een reeks van
negen. Bakermans
had maar dertien (en
vijftien) beurten no-
dig en Gerben de
Greef eveneens der-
tien omlopen.

B-klasse
Hier ging de finale
tussen Leo Blomjous
en Jan van Eck. 
Na vijftig beurten ze-
gevierde Blomjous
dankzij 16-7. Ook in
de B-klasse werd bij
de hoogste serie en
kortste partij verschil
gemaakt tussen het
aantal te maken ca-
ramboles, namelijk

10,12 of 14. In de B10 kwam Ronnie
Mennen tot een reeks van vier en was
hij na 26 pogingen aan de eindstreep.
In de B12 produceerden Tegenbosch en
Benink allebei een serie van vier. Tegen-
bosch had echter een hulpserie van drie
en Benink van twee. Harrie Tegenbosch
hoefde maar veertien keer van de stoel
om tot een zege te komen. Patrick Heij-
ing scoorde in de B14 een reeks van
zes. Van Lieshout realiseerde met elf
beurten de kortste partij. 
Eindstand poule A Eindstand poule B
1. B. Smits 1. L. Blomjous
2. G. de Greef 2. J. van Eck
3. R. Bakermans 3. L. Wijnen
4. F. van Nunen 4. H. van Wanrooij
5. J. Ras 5. F. van Lieshout
6. J. Struyk 6. T. Heijligers
7. H. Paashuis 7. C. Loos
8. W. van Deursen 8. Wegink

Vlnr: Benny Smits en Leo Blomjous. Foto: Robby Smits 

Senioren biljarten regio Twente

Ellenkamp pakt op de valreep titel 
in thuisbasis HCR Prinsen in Haarlo

Onverwacht kreeg HCR Prinsen uit
Haarlo er op de laatste speeldag van
de Twentse dagcompetitie senioren er
nog een kampioen bij. Ellenkamp 1 be-
staat uit Jan Reef, Adriaan Greupink,
Jan Timmerije, Jan Scholten en Henk
Timmerije. De laatste speelronde ston-
den de mannen drie punten (te behalen
40) achter op een team van de Trek-

pleister uit Goor. Maar omdat de ploeg
zelf hun thuiswedstrijd met 37-32 won
en de Trekpleister onderuit ging met 40-
25 werd Ellenkamp 1 toch nog kampi-
oen. Van harte proficiat namens de
club. Maandag 24 april werden in
Goor bij de Soos de wedstrijden ge-
speeld om het algehele kampioenschap
van de regio Twente.

Vlnr: Jan Reef, Adriaan Greupink, Jan Timmerije, Jan Scholten en 
Henk Timmerije. Foto: Alie Prinsen  

A-klasse district Doetinchem

De Veemarkt 11 grijpt titel

In de A-klasse eindigde de Veemarkt 11
als tweede achter Overkamp. Aangezien
het een gecombineerde klasse is van de
districten Berkel en Slinge met Doetin-
chem zijn er dus twee kampioenen.
Overkamp verzamelde 34 punten na 27
duels en de Veemarkt 11 kwam tot een
totaal van 31. Het kampioensteam be-

Foto: District Doetinchem
staat uit de volgende spelers, aangevuld
met aantal wedstrijden: Willem Mijnen
(18), Martin Vermeer (22), Albert Dries-
sen (4), Robin Reintjes (26), Willy Diers-
sen (12) en Frank Raben (26). Driessen
zorgde voor de kortste partij van het sei-
zoen door de vijftien caramboles al na
twintig beurten te verzamelen.

Kader poule 7

Titel Pelikaan en HCR Prinsen 
plaatst zich voor de play-offs
Zandweerd – Jan Brock Biljarts 6-2. De
kortste partij kwam met 20.00 moyenne
op naam van Wim Meussen. HCR
Prinsen – Pelikaan 2 6-2. Op de vierde
positie haalde Paul Wissink uit met 110
caramboles na zes beurten. Brian ter
Braak trok met 141-130 na eveneens
zes pogingen aan het kortste eind tegen
Reinder Peters. Korenmolen – Billard-
café De Veemarkt 2-6. Bij de bezoekers
verzamelde Willem Siebelink de hon-
derdzestig punten na zes omlopen.
Daarbij was een serie van 102. Billard-

café De Veemarkt – 't Centrum ’47 4-4.
Frederik Alink vertrok met 130 uit 9 winst
op zak. Jan Brock Biljarts – Pelikaan 8-0.
Remco Schothuis tikte in zijn thuisbasis
't Sterrebos te Beuningen de 110 caram-
boles na negen beurten bij elkaar. 't Cen-
trum ’47 – HCR Prinsen 3-5. Voor de
ploeg uit Haarlo voldoende om als vier-
de in de eindstand de play-offs te berei-
ken. Dat deden De Driehoek/Willemsen
Bestratingen en Deventer '83 ook. Kam-
pioen Pelikaan plaatste zich automatisch
voor de halve eindstrijd.

mailto:biljart@roetienen.nl
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Simonis Biljartlakens Masters Biljart Artistiek

René Dericks bevestigt heerschappij 
bij de Eekhoorn in Oosterhout

winnaar, gevolgd
door Benny Smits. 
Tijdens de kruisfina-
les werd Benny Smits
door een superieure
René Dericks met 3-0
(sets) verslagen. Jop
de Jong mocht de
comeback van San-
der Jonen ervaren en
verloor met 3-1. 
De finale tussen
Jonen en Dericks
werd een waar spek-
takel. Telkens kwam
Jonen na een achter-
stand weer terug in
de wedstrijd, maar
bij 2-2 moest hij in
de beslissende set
Dericks voor laten
gaan. Toch was
Jonen niet echt teleur-
gesteld en was er
van overtuigd, dat
het publiek volop
had genoten van de

eindstrijd. Voor Limburger René Dericks
was de nationale titel een kroon op een
geweldig succesvol seizoen. Jop de
Jong, die zijn titel verloor, werd evenals
Benny Smits derde.
Eindstand
Naam Pnt Sets    %
1. René Dericks 10 15-5 64.35
2. Sander Jonen 6 13-9 60.62
3. Jop de Jong 4 9-7 59.72
3. Benny Smits 4 7-8 55.18
5. Mark Janssen 4 8-7 52.43
6. Erik Vijverberg 4 8-8 57.69
7. Robert van Veenendaal 2 4-9 49.14
8. Eric van Hoorn 0 0-11 33.93

Bij De Eekhoorn in Oosterhout toonde
Dericks in de poulefase wederom zijn
klasse door alle drie de partijen te win-
nen. Sander Jonen wist in deze poule
(A) met twee zeges op de tweede plaats
te eindigen. Jonen, die zijn weg heeft
terug gevonden na de lange herstel-
periode van een ingrijpende operatie,
kwam veel verder dan menigeen had
verwacht. 
In poule B had regerend kampioen Jop
de Jong een minder voortvarende start
en verzamelde evenals Benny Smits en
Erik Vijverberg vier punten. Op basis
van setverhouding werd De Jong poule-

Na drie overwinningen tijdens de evenzoveel grand
prix toernooien in Doetinchem, Den Haag en Roosen-
daal heeft René Dericks ook de Simonis Biljartlakens
Masters Biljart Artistiek 2017 aan zijn palmares toe-
gevoegd.

”nieuw” adres * Met 320 m2 showroom/winkel.
Bolderweg 37 A/B * Gratis parkeren.
1332 AZ Almere-Buiten * Keuen reparatie klaar terwijl u wacht.
Tel: 036-5374054 * Speelklaar biljart, waar u materiaal kunt uitproberen.
info@vandenbroekbiljarts.nl * Diverse topeinden en pomeransen die u kunt uitproberen.

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Zaterdag 1 juli in SPC Capelle

Koppeltoernooi Ladies First 
in Capelle aan den IJssel
Ladies First organiseert op zaterdag 1
juli een koppeltoernooi op zowel de
grote als de kleine tafel met verrassings-
elementen. Het inschrijfgeld is 15 euro
per koppel en de aanvang is 13.00 uur,
met garantie op een gezellige boel. De
wedstrijden worden gespeeld bij SPC

Capelle aan het Marsdiep 2 in Capelle
aan den IJssel. 
Koppels kunnen zich opgeven voor 15
juni via:
ladiesfirstbiljartteam@gmail.com. 
Voor informatie kan men na 20.00 uur
bellen naar: 06.24358088

Eredivisie topteam 

Emotioneel afscheid bij kampioen Etikon 

Ondanks het feit dat Etikon al ruime tijd
kampioen van Nederland was, bleken
slotronden 27 en 28 niet onbelangrijk.
Er waren nog drie kandidaten voor de
zilveren en bronzen medaille. Dit waren
Benelux Biljarts/Snellen Horeca Serv-
ice, ’t Ottertje en BIOS/ Blitz Optiek.
Doordat Benelux Biljarts 2x de onderlin-
ge ontmoeting won van BIOS bleef het
laatste team steken op een vierde plek.
Wel opmerkelijk, omdat deze ploeg
nog tot enkele competitieronden terug,
de enig overgebleven concurrent van
Etikon was. Raymund Swertz was de
grote man met twee wedstrijden 71/2
met telkens honderdvijftig caramboles
71/2 in de openingsbeurt uit. De
onderlinge ontmoetingen tussen Etikon
en ’t Ottertje eindigden in een 2-4 over-

winning voor de bezoekers en een 6-0
zege voor de gastheren. Patrick Nies-
sen won als enige speler beide partijen.
Hekkensluiter 123 Biljarts/BCO degra-
deerde al enige tijd terug naar de eerste
divisie.

Onzekere toekomst
Links en rechts hangen er donkere wol-
ken boven topteams uit de eredivisie.
Tijdens de huldiging van Etikon vroeg
teamleider Bennie Deegens aan Jaap
Labrujere, voorzitter van de Vereniging
Carambole, om binnen zijn bestuur
aandacht te besteden aan de licentie-
perikelen. Deegens: ,,Ik weet zo vier of
vijf clubs, die mogelijk van lokaliteit ver-
anderen, nog in onzekerheid verkeren
over een verder verblijf of nog op zoek
zijn: Etikon, Topteam ’t Ottertje, Egbers-
beek, Benelux Biljarts en The City. Het
kan niet zo zijn, vind ik, dat die teams
in een andere locatie volgend seizoen
in de eerste divisie moeten starten. Het
voortbestaan van een sterke eredivisie
verdient nu alle aandacht.’’ Jaap Labru-
jere kon uiteraard geen toezeggingen
doen, maar verzekerde dat het bestuur
zich hierover in de komende weken
gaat buigen.

Vlnr: Patrick Niessen, Henri Tilleman, Marietje Bredewoud, Ferry Jong en 
Bennie Deegens. Tijdens de huldiging van Etikon ontbraken Jean-Paul de Bruijn
en Frédéric Caudron vanwege voorronde Europa Cup voor driebandenteams.
Foto: Henry Thijssen

De elfde nationale landstitel van Etikon is opgedragen aan Marietje Bre-
dewoud. De jarenlange hoofdsponsor van de erg succesvolle formatie, ook
vijf keer winnaar van de Europa Cup, werd op haar afscheid van de bil-
jartsport door sportfoyer de Hazelaar en het topteam Etikon geprezen en
in het zonnetje gezet. De afgevaardigde van de KNBB, Vereniging Caram-
bole, Jaap Labrujere, die de landskampioen huldigde, stond ook even stil
bij de hoofdsponsor Etikon. Het bedrijf dat 12 jaar actief is geweest in de
biljartsport, ondersteunde ook de Grand Dutch in Haarlo. Voor mevrouw
Bredewoud had de heer Labrujere een passend cadeau. 

Jop de Jong draagt de wisselbeker over aan René Dericks.
Foto: Robby Smits

Van 25 t/m 28 april

NK poolbiljart jeugd 
bij SPC Woensel in Eindhoven

In vier dagen tijd vinden in snooker- en
poolcentrum Woensel aan Winkelcen-
trum Woensel 84d te Eindhoven de NK’s
poolbiljart jeugd plaats. Zo’n dertig pu-
pillen/meisjes en junioren spelen dan

vanaf 10.00 uur om de Nederlandse ti-
tel in vier spelsoorten. Dinsdag 25 april
wordt begonnen met het straight pool.
Woensdag 8-ball, donderdag 9-ball en
slotdag vrijdag 28 april 10-ball.

Groepsfoto dinsdag 25 april, voorafgaand aan het straight pool. Foto: Melissa
Rademakers, www.ewop.nl

Programmaboekjes
Zowel A5 als A4 formaat 

in zwart/wit en full colour
Scherpe prijzen

Vraag vrijblijvend info: 0416343819
duoprint@planet.nl

mailto:ladiesfirstbiljartteam@gmail.com
http://www.ewop.nl
mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
mailto:duoprint@planet.nl
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Poolbiljart 9-ball

Nick van den Berg wint Eurotour Portugal

Direct na afloop van het voor Neder-
land zo succesvol verlopen EK poolbil-
jart 2017 in Portugal, vond op dezelfde
locatie de Dynamic Billiard Eurotour Por-
tugal Open plaats. Liefst 194 spelers
namen hieraan deel vanuit alle wind-
streken. Het evenement telt mee voor de
Mosconi Cup Ranking.
Eén van Nederlands beste poolbiljar-
ters, “El Niño” Nick van den Berg speel-
de een fantastisch toernooi. Na een zeer
krappe 9-8 tegen Vitaly Patsura, vervol-

gens 9-6 tegen Tomasz Kaplan en een
geweldige 9-3 in de halve eindstrijd te-
gen Mark Gray, maakte Van den Berg
zijn geweldige zegereeks af met 9-5 in
de finale tegen de sterke David Alcaide.
Het is alweer de tiende Eurotour over-
winning van Nick van den Berg, die
met deze zege waardevolle punten
binnensleept voor deelname aan de
jaarlijkse Mosconi Cup. 
Bij de dames ging de winst naar de
Oostenrijkse Jasmin Ouschan.

Foto: EPBF/DM

Raymon Fabrie wint zijn zesde NK 
snooker 
Raymon Fabrie heeft op paasmaandag
17 april 2017 in SC De Loods te
Maassluis voor de zesde keer het NK
snooker gewonnen. De Rotterdamse
oud-prof versloeg in de finale titelverde-
diger René  van Rijsbergen uit Breda
met 5-3 en verstevigt zo zijn record qua
aantal nationale titels. Viervoudig lands-
kampioen Van Rijsbergen zou bij winst
op gelijke hoogte zijn gekomen met
‘Faab’. De vorige titel van Fabrie stam-
de overigens alweer uit 2003, zijn eer-
ste zelfs uit 1994. 
Alle informatie NK Snooker 2017 op
de KNBB website NK Snooker 2017. Foto Corné Kuijpers

Driebanden groot 1e klasse in Aalten

Peter Vlaar wint NK na zege in beslissende
partij tegen Marcel Hopmans
Het bleek stuivertje
wisselen aan kop tij-
dens het NK drie-
banden groot eerste
klasse bij vereniging
Kronenhuis in Aal-
ten. Na zes ronden
was Marcel Hop-
mans lijstaanvoerder
en die positie be-
kleedde hij ook al na
de twee ronden op
vrijdag. Voor de be-
slissende sessie had
Peter Vlaar na de
sessies drie tot en
met vijf de eerste
plaats in handen.
Hopmans beschikte
voor de zevende ron-
de over tien punten
en 0.911. John
Schollink (0.963)
bleek na een slechte
start opgeklommen
naar de tweede plek
met negen punten.
Peter Vlaar was toen
met acht punten en
0.891 voor het eerst
uit de top twee ge-
zakt. In ronde zeven
kon Schollink zijn titelkansen niet verzil-
veren want hij verloor met 32-35 na 41
beurten van Wilco Meusen. Het recht-
streekse duel om goud werd een prooi
voor Vlaar, die Hopmans met 35-26
(36) achter zich liet. Vijf caramboles te
weinig voor Marcel Hopmans want Pe-
ter Vlaar eindigde met tien punten en
0.903. Zijn concurrent kwam met even-
eens tien punten tot 0.885. John Schol-
link finishte als derde. Charles Mekes
kreeg met 35 uit 17 via een prachtig
moyenne van 2.058 de kortste partij

achter zijn naam. De hoogste serie van
tien ging naar Peter Vlaar, Wilco Meu-
sen en Albert Kooistra. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Peter Vlaar Horna 10 0.903 10
2. Marcel Hopmans De Distel Biljarts 10 0.885 9
3. John Schollink BCA 9 0.934 9
4. Rob Mans BC Tegelen 8 0.922 9
5. Wilco Meusen KOT '50 8 0.830 10
6. Charles Mekes 't Vaartje 6 0.789 8
7. Wim Pelders De Distel Biljarts 5 0.711 7
8. Albert Kooistra N-joy 0 0.757 10

Peter Vlaar. Foto: Jan Rosmulder

Wanneer Robin sprak waren de dames in Roosendaal stil

Therese Klompenhouwer wint 
Ladies Crazy Diamond bij De Distel

Robin van den Bosch had de touwtjes
goed in handen tijdens het Ladies Cra-
zy Diamond driebandentoernooi op de
matchtafel bij biljartcentrum De Distel in
Roosendaal. Op vrijdagavond, na de
eerste speeldag, had Van den Bosch be-
wust al geen tussenstand doorgegeven.
Hierdoor zat iedereen te rekenen wie

hoeveel punten had. Pas
op zaterdagavond gaf
hij de cijfertjes en het
schema na de poulewed-
strijden prijs. Het bijna
onmogelijke gebeurde,
de dames waren op dat
moment muisstil. 
Op zondag werden de
finalewedstrijden (inter-
val) afgewerkt. In de
kwartfinale bleek There-
se Klompenhouwer veel
sterker dan Joke Breur.
De Belgische Daniëlle Le
Bruyn moest in Daisy
Werdekker haar meerde-
re erkennen en Pauline
Gerritsen bleef Sylvia
Eckel voor. Mirjam Pruim
toonde haar progressie
en zette met een ge-
middelde van 1.333
Cynthia van Peer opzij. 
Therese Klompenhouwer
gaf in de halve finale
Daisy Werdekker geen
kans, terwijl Mirjam
Pruim met Pauline Gerrit-
sen afrekende. 
Een finale dus tussen The-
rese Klompenhouwer en

Mirjam Pruim. Klompenhouwer had
haar handen vol aan de sterk opkomen-
de Pruim. Met beiden nog drie treffers te
gaan, was het Therese die met een drie
haar bord vol speelde. De eindzege
was voor Klompenhouwer, terwijl de
dertig deelnemende dames een gewel-
dig toernooi hebben beleefd.

Therese Klompenhouwer. Foto: Marita van Daele

NK bandstoten derde klasse bij jubilerend Onder Ons ‘67

Dennis Bakker op moyenne 
naar titel in Beverwijk

Ter gelegenheid van hun 50-jarig jubi-
leum organiseerde de Beverwijkse bil-
jartvereniging Onder Ons ’67 de na-
tionale finale derde klasse bandstoten.
Over publieke belangstelling had men
niet te klagen. In de bomvolle locatie
werd de spanning er tot laatst in ge-
houden. Omdat de twee koplopers in
ronde zes beiden verloren, waren er bij
het ingaan van de finale nog vijf kandi-
daten voor het goud. Dennis Bakker,
die zijn afsluitende partij van Guus
Oosting won, was voor de titel afhan-
kelijk van het resultaat dat Wesley Ver-
hagen tegen Ed Cornelissen behaalde.
Bij winst zou Verhagen gehuldigd wor-

den. Dat gebeurde echter niet, want
Cornelissen was als eerste aan de
meet. Verhagen benutte de gelijkma-
kende beurt optimaal en stelde daar-
mee het zilver veilig. Met een iets lager
moyenne moest hij de nationale titel
aan Bakker laten. 
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dennis Bakker De Paus 9 2.45 14
2. Wesley Verhagen BSV 9 2.35 17
3. Peter van Erp Royal Events Palace 8 2.64 24
4. Arno de Leest Kralingen 8 2.36 16
5. Guus Oosting HBC 7 2.24 13
6. Ed Cornelissen Elto 6 2.54 20
7. Henry de Kouwer BV ‘74 6 2.45 17
8. Willem Snijders Maarland 3 1.87 12
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Vijf kampioenen in één weekend bij De Veemarkt in Doetinchem

Dutch Premium Comfort Divisie 
kampioenschappen 2016-2017
De Dutch Premium Comfort Divisiekampioenschappen 2016-2017 zijn een
doorslaand succes geworden. Naast het kampioenschap in de Buffalo Le-
ague, waren er bij De Veemarkt in Doetinchem ook de titelgevechten voor
de eerste tot en met de vierde divisie.

Het team van Eureka Billard heeft zijn
eerste en laatste jaar in de eredivisie
driebanden bekroond met het kampi-
oenschap. In een dubbele ontmoeting,
over twee dagen gespeeld, werd Me-
disch Centrum Breda op zaterdag met
6-2 verslagen. Zondag speelde de kam-
pioen met 4-4 gelijk, waardoor de ba-
lans doorsloeg naar Eureka. 
Dave Christiani, Raimond Burgman en
John Tijssens waren de matchwinnaars
in de kampioenswedstrijd. 
Alleen de Duitse kopman, Martin Horn,
verloor zijn twee wedstrijden van
Roland Forthomme. 
Voor Dave Christiani en John Tijssens
was het de eerste Nederlandse team-
titel. 
De tweekamp met Medisch Centrum
Breda was vooral op zaterdag span-

nend: twee partijen eindigden met één
carambole verschil. Eureka nam een
6-2 voorsprong met een verschil van 12
caramboles. Zondag bleef die score in
de eerste helft op het bord door winst
van John Tijssens voor Eureka en Barry
van Beers voor MC Breda. Martin Horn
nam in de tweede wedstrijd tegen
Roland Forthomme een riante voor-
sprong (19-0), maar verloor uiteindelijk
toch nog met 40-38 in 22 beurten.
Dave Christiani haalde het kampioen-
schap definitief binnen. De Limburger
leidde de hele partij tegen Peter Ceule-
mans en won met 40-22 in 31 beurten.
Dave Christiani en John Tijssens gaan in
Hoeven een team vormen met Eddy
Merckx en Gerwin Valentijn. Met dat
viertal is het team ongetwijfeld weer een
kandidaat voor het kampioenschap.

Volgens wedstrijdleider Henny Wezen-
beek was men over het algemeen erg
tevreden en enthousiast. Veel teams heb-
ben het als prettig ervaren om op zater-
dag de halve- en op zondag de finale te
spelen. “Natuurlijk zijn er altijd verbe-
terpuntjes en krijg je gedurende een

dergelijk evenement af en toe wat op-
bouwende opmerkingen. Daar doen
we natuurlijk iets mee. Maar dat neemt
niet weg, dat het een geweldige biljar-
thappening is geworden die zeker voor
herhaling vatbaar is.” Beaamt de tevre-
den wedstrijdleider Wezenbeek. 

Eureka Billard. Foto: Ton Smilde

De Veemarkt. Foto: Ton Smilde

In de eerste divisie claimde De Vee-
markt met klein verschil de titel na de
strijd met MCR. Het werd in de finale
4-4 gelijk, maar De Veemarkt had meer
caramboles. Huub Wilkowski en René
Dericks wonnen voor De Veemarkt van

Randy Loenen en Nick Loenen. Thorsten
Frings versloeg Dustin Jäschke, Leon
Brouwer won met één carambole ver-
schil van Erik Vijverberg. Het hoogste
gemiddelde kwam van Thorsten Frings
met 1.666. 

Titel tweede divisie voor La Plaza Hoensbroek

Kampioen van de tweede divisie werd
La Plaza Hoensbroek door winst in de
finale op ’s Lands Welvaren met 6-2. De
winstpartijen kwamen van Roy Ziele-
mans, die Tonnie van Iwaarden in het

Albert Heijn Van Rijn gehuldigd in derde divisie

Eureka Billard kampioen Buffalo League

De Veemarkt kampioen eerste divisie

beste treffen versloeg met 40-15 in 25
beurten, Mathy Monnissen en Alain
Clabots. Alleen Francis Forton won zijn
duel voor ’s Lands Welvaren van Danny
Boutet met 40-21 in 30 beurten. 

Albert Heijn Van Rijn. Foto: Ton Smilde

La Plaza Hoensbroek. Foto: Ton Smilde

Albert Heijn Van Rijn werd tot kampioen
gehuldigd van de derde divisie, na 6-2
winst op De Molen. Eddy de Graaf was

de beste met 0.729 gemiddeld. De an-
dere winnaars bij de kampioen waren
Gijs van Rijn en Wim van der Laan.

De Haagse formatie Jorissen 2000/4
greep de titel in de vierde divisie.
Er werd met 6-2 gewonnen van mede-
finalist Café ’t Steegje 2/Cortini Auto-
motive. Willem Hofman, Henk Jorissen

en Cor Trampe waren de matchwin-
naars bij de kampioenen. Frans Bam-
bacht (beste speler met 0.681) slaagde
er als enige in winst te behalen voor
’t Steegje. 

Jorissen 2000/4. Foto: Ton Smilde

Feest voor Jorissen 2000/4 in de vierde divisie
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BiljardinBvba

BILJARTSHOP
Marc & Ilse Verhoeven

T +32 (0)475 90 90 66
Turnhoutsebaan 69 • B-2390 Oostmalle

maandag gesloten • dinsdag-vrijdag 10.00-12.00 u. &
13.00-17.30 u. • zaterdag 10.00-16.00 u. of op afspraak

Marc Verhoeven
BILJARTSERVICE

• plaatsen van biljartlakens • onderhoud van alle biljart merken •
• biljarts nieuw en occasies • alle toebehoren •

• alle reparaties voor keuen •

info@biljardin.be • www.biljardin.be

Nieuw op de Turnhoutsebaan 69 te Oostmalle
Hou voor ons openingsweekend de facebookpagina’s

Marc Verhoeven en Biljardin in de gaten

- Advertorial -

Sam van Etten Europa Cup winnaar!

Sam van Etten is met zijn team uit Bochum winnaar geworden van de laatste
editie van de Coupe D’Europe in Praag.
Sam heeft een zeer degelijk toernooi gespeeld en al zijn partijen op knappe 
wijze weten te winnen.
Als trotse sponsor willen wij je hierbij namens alle werknemers bij Buffalo.nl
feliciteren. Dat er nog maar vele titels op je palmares mogen komen te staan!
Op de foto wordt hij geïnterviewd door de Tsjechische televisie. 

Namens je trotse sponsor Buffalo.nl

Foto: Horst Wiedemann. 

mailto:info@biljardin.be
http://www.biljardin.be
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