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Finale A-competitie bij Jorissen in Den Haag
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Het Waalwijkse BSV plaatste zich bij De Ponderosa in Bergen op Zoom in de
klasse C1 voor de Simonis Biljartlakens Landsfinale.
Vlnr: Wesley Verhagen, John Tyrrell en Stephan van den Heuvel. Foto: Ad Smout
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Sportcomplex Merwestein is dit jaar op 23, 24 en 25 juni voor de 21e keer
gastheer voor het breedtesportevenement van het jaar. Tijdens deze editie
van de drie dagen durende Simonis Biljartlakens Landsfinale strijden de ge-
westelijke teamkampioenen van KNBB Vereniging Carambole om de na-
tionale titel. 

Zie ook de achterpagina

GRATIS
MEENEMEN

Vrijdag 23 juni trappen de formaties van
de dagcompetitie en C2 af, op zaterdag
gevolgd door B1, B2, en C1. Zondag
wordt er gespeeld om het kampioen-
schap C3, C4 en de damesbeker. In to-
taal zijn er ruim 350 wedstrijden nodig
om het eremetaal te verdelen. De teams
worden per klasse ingedeeld in twee
poules van vier. De poulewinnaars spe-
len om het Nederlands kampioenschap,
de nummers twee binden de strijd aan
voor het brons. Aan deze happening ne-
men in totaal 68 teams deel, die met

ruim 350 deelnemers in Nieuwegein
spelen op 24 biljarts. In de A-klasse
wordt op zaterdag 24 juni bij café Joris-
sen in Den Haag een rechtstreekse finale
met vier teams gespeeld. Aansluitend
staat voor maandag 26 juni een vrijwilli-
gersdag op het programma. Op de site
van de KNBB zijn speelschema’s, route-
beschrijving, uitnodigingen e.d. gepubli-
ceerd. Ook de meest recente foto’s van
het evenement zijn daar te bekijken. Een
totaal programma met deelnemende
teams treft u elders in deze krant.Zie artikel op pagina 14
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Wilt u ook redactionele aandacht 
in De Biljart Ballen? 

Bel: 0416-343819

Elf plakken voor Nederland tijdens EK Brandenburg 2017

Alleen goud voor Sam van Etten
Met elf plakken werd
Nederland zesde in
het medailleklasse-
ment bij het EK in
Brandenburg, maar
behaalde wel het
meeste eremetaal.
Het was echter al-
leen Sam van Etten
die goud wist te ver-
overen. De 20- jari-
ge belofte, die vol-
gend seizoen over-
stapt naar de senio-
ren, speelde in de
eindronde van het
libre tot 21 jaar twee
van de drie partijen
in één beurt uit. Tij-
dens de finale tegen
de Belg Stefan van
Hees had hij drie po-
gingen nodig om
met 300-17 het
goud veilig te stellen.
De Noord-Hollander
prolongeerde hier-
mee zijn titel van
2015. 
Bryan Eelen (België)
greep de titel bij het
libre onder 17 jaar. In de finale ver-
sloeg hij onze landgenoot Leon Dudink
met 200-49 in 5 beurten.
De Tsjech Radovan Hajek, onttroonde
bij het driebanden klein titelverdediger
en zuiderbuur Kenny Miatton. De grote
favorieten voor de titel, zoals Eddy
Merckx en de Turken Birol Uymaz en
Ahmet Bayatli, waren al vroeger in het
toernooi uitgeschakeld. BC Horna met
Jordy Jong, Leon en Nick Dudink, moest
in de finale het Franse BC Oissel voor
laten gaan. BC De Coeck uit België
werd derde. Jop de Jong maakte met
brons zijn debuut op het Europees podi-
um. Hij werd pas in de halve finale ge-
stopt door Walter Bax, die na afloop
zei: “Wees maar niet bang, jongen,
jouw tijd komt nog wel.''
Bij het kader 71/2 behaalde Dave
Christiani evenals twee jaar geleden zil-
ver. De kleine Spanjaard Raul Cuenca
was in de finale met 200-8 in één beurt
te sterk. Dick Jaspers eindigde na verlies
in de halve finale tegen Frédéric Cau-
dron als derde in het driebanden groot.
De Brabander blijft na het Europees
kampioenschap de nummer één van de

wereldranglijst met twee punten voor-
sprong op Dani Sánchez.

Landenteams driebanden groot
Nederland werd door Turkije onttroond
als Europees kampioen landenteams
driebanden groot. Dick Jaspers en Rai-
mond Burgman waren in de finalepartij
niet opgewassen tegen de twee dolge-
lukkige Turken, Tayfun Tasdemir en Can
Capak. De absolute wereldtoppers in
de spelsoort bandstoten speelden om
het goud. De Belg Frédéric Caudron
was voor de vierde keer op rij de win-
naar. Jean Paul de Bruijn, met zes Euro-
pese titels op zijn naam, miste de eind-
sprint en werd verslagen met 120-63 in
zes beurten. Uitkomend voor het Belgi-
sche team van De Goeie Queue stond
Jean Paul de Bruijn wel met goud op het
podium van het driebanden klein voor
clubteams. Frédéric Caudron (twee keer
goud, één keer zilver) en Raul Cuenca
(één keer goud, twee keer brons) waren
de individuele sterren van het toernooi.
België eindigde als nummer één in de
medailleranglijst, voor Italië, Frankrijk,
Spanje en Turkije en Nederland.

Sam van Etten. Foto: Ton Smilde

NK bandstoten klein 2e klasse

Ruud van Loosbroek na thriller 
nationaal kampioen in Leusden
De uit Nuland af-
komstige Ruud van
Loosbroek kwam tij-
dens het NK band-
stoten klein tweede
klasse al in ronde
twee aan de leiding.
Na vier sessies had
hij de maximale sco-
re en reeds twee
punten voorsprong
op Cor de Ree en mi-
nimaal vier punten
op de overige deel-
nemers. Bovendien
beschikte hij bij vere-
niging BV '75 in
Leusden over het ver-
uit beste algemeen
moyenne. Ronde vijf bracht de ranglijst
dichter bij elkaar want Van Loosbroek
ging met 70-75 na zeventien beurten
onderuit tegen Aart de Laak. Aanslui-
tend verlies in de voorlaatste sessie te-
gen Wil de Rooij bracht Wim Zijder-
veld met acht punten zelfs op gelijke
hoogte. Aart de Laak en Klaas Bakker
volgden op slechts één punt. Koploper
Ruud van Loosbroek had nog wel het
beste gemiddelde al was de marge wel
verkleind. In de slotronde werd Aart de
Laak uitgeschakeld voor een podium-
plaats want Sjaak Steltenpool bleek de
meerdere. Wil de Rooij rukte op naar
de derde plaats want hij versloeg Tom
Gerbranda. Runner-up Wim Zijderveld
maakte geen fout en zette Klaas Bakker
met 75-63 na slechts veertien beurten
opzij. Zijderveld eindigde daardoor op
tien punten. Koploper Ruud van Loos-
broek kon zich dus geen puntverlies per-

mitteren. Het bleef tot aan laatste mo-
ment spannend. Wim Zijderveld wou al
juichen, maar helaas voor hem miste
Cor de Ree zijn laatste carambole op
een haar.
Hierdoor kreeg Van Loosbroek alsnog
de kans en produceerde zijn ontbreken-
de drie treffers: 74-75 (22).Voor Ruud
van Loosbroek betekende deze titel 3x
is scheepsrecht. Dit was namelijk zijn
derde NK tweede klasse bandstoten in
de afgelopen vier jaar en hij geldt als
de terechte winnaar. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ruud van Loosbroek Kerkzicht 10 3.61 24
2. Wim Zijderveld Amstelbron 10 3.08 18  
3. Wil de Rooij HMS 8 2.90 24
4. Aart de Laak Deventer '83 7 3.37 15
5. Klaas Bakker Phoenix 7 3.35 18
6. Cor de Ree De Ketsers 6 3.11 25
7. Sjaak Steltenpool De Carambole 6 2.74 19
8. Tom Gerbranda BV Leusden 2 2.57 16

Vlnr: Wim Zijderveld, Ruud van Loosbroek en 
Wil de Rooij. Foto: Hilbert Booij 

A-klasse gewest ZN

ZBGG troeft DKS en Eekhoorn 
nipt af in Iedershuus te Afferden
Toen ZBGG en DKS
hun drie wedstrijden
hadden gespeeld in
de gewestelijke fina-
le A-klasse Zuid-
Nederland, beschik-
ten beide teams over
vier punten. DKS was
daarmee uitgescha-
keld want men had
evenveel partijpunten
maar een slechter
percentage caram-
boles. Het slotduel
tussen Eekhoorn 4 (2
punten) en Treva (0
punten) moest dus de
beslissing brengen.
Het drietal van de camping uit Ooster-
hout had op dat moment het beste per-
centage maar moest wel winnen om
eventueel in aanmerking te komen voor
de gewestelijke titel. Het mocht echter
niet zo zijn. Erik van Woerkom zette
Marco Kooiman opzij en Jan Hendriks
deelde met Chris Mijnsbergen. De
nederlaag van Peter Rijckaert tegen

Ronald van Geyt gaf de doorslag in het
voordeel van ZBGG. Dit succesvolle
team bestond uit John Rovers, Johan van
Ginneken en Annelies Criellaard. 
Team Pnt PP %  
1. ZBGG 4 10 90.26
2. DKS 4 10 82.20
3. Eekhoorn 4 3 9 91.04
4. Treva 1 7 81.03

Vlnr: Johan van Ginneken, John Roovers en 
Annelies Criellaard. Foto: Peter Smits 

NK dames libre met interval in Bergen op Zoom

Mirjam Hensen naar titel 
bij de Ponderosa
Met slechts één ver-
liespartij mocht de
Waalwijkse Mirjam
Hensen bij de Pon-
derosa in Bergen op
Zoom de felicitaties
als nieuwe Neder-
lands kampioene li-
bre dames in ont-
vangst nemen. Hen-
sen liet pas in de
voorlaatste ronde
een steekje vallen en
moest toen Ester
Kreuger uit Harder-
wijk voor laten
gaan. De twee da-
mes gingen beiden
met tien punten de
laatste ronde in, waarbij Kreuger het
beste percentage caramboles achter
haar naam had. Zij zou echter de als
derde gerangschikte Chantal Arntz in
de laatste partij treffen. Arntz, die twee
punten had goed te maken won in
slechts 20 omlopen en kwam eveneens
op tien punten. Alle ogen waren gericht
op het duel tussen Mirjam Hensen en
Anke Heutinck. In de eerste vier ronden
had Heutinck met evenveel overwinnin-
gen indruk gemaakt. Toch kon zij Hen-
sen niet stoppen en zag de Waalwijkse

in 32 beurten de punten en haar titel
veilig stellen.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS % car
1. Mirjam Hensen Landzicht 12 1.22 8 91.55 
2. Chantal Arntz Paesjsjtal 10 1.98 12 94.43
3. Ester Kreuger Texsaloon 10 1.45 7 90.97
4. Anke Heutinck Ellenkamp 8 1.58 12 91.91
5. Kelly Kleijn ’t Centrum 6 0.88 6 86.24
6. Chantal Veldt Renkum 4 0.87 9 83.74
7. Conny van Mild Merwehof 4 1.02 8 80.95
8. Renate Jansen Scholtenhof 2 1.16 7 78.39

Vlnr: Chantal Arntz, Mirjam Hensen en Ester Kreuger
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Overeenstemming KVC met BEN

Grand Dutch en Masters Artistiek 
2018 in Berlicum
De KNBB Vereniging Carambole heeft overstemming bereikt met Biljart
Evenementen Nederland voor de organisatie van de Grand Dutch en de
Masters Artistiek in 2018. Deze twee evenementen zullen van 28 maart tot
en met 1 april 2018 worden gehouden bij Den Durpsherd in Berlicum.

Met deze beslissing meent KVC een be-
langrijke stap te hebben gezet om de
vijfkamp en de Masters Artistiek een fa-
celift te geven. De manier waarop Bil-
jart Evenementen Nederland de afge-
lopen jaren toonaangevende toernooi-
en heeft georganiseerd, was voor het
bestuur van KVC aanleiding om deze
weg in te slaan. Daarbij komt dat Berli-
cum, op een steenworp afstand van
’s-Hertogenbosch, goed bereikbaar is.
Voor de vijfkamp in de spelsoorten
libre, ankerkader 47/2, ankerkader
71/2, bandstoten en driebanden ko-
men in de theaterzaal van Den Durps-
herd vier matchtafels te staan. Dit in een
arena omgeven door VIP boxen. Verder
komt er een grote tribune, die plaats zal
bieden aan enkele honderden toe-
schouwers.
In een aangrenzende zaal wordt tege-
lijkertijd onder de naam Masters Ar-
tistiek 2018 het NK artistiek gehouden.
Met Den Durpsherd als uitermate ge-
schikte locatie en de inbreng van de
techniek in de vorm van beeld en geluid
gaan beide toernooien een ware bele-
ving worden.

Jaap Labrujere
Jaap Labrujere, voorzitter KVC hierover:

“Sinds 2008 werd dit mooie evenement
gespeeld in Hotel Prinsen te Haarlo.
Mijn dank gaat daarvoor uit naar de fa-
milie Prinsen. De sfeer was  altijd heel
plezierig maar ondanks dit mooie feit
was het toch tijd om uit te zien naar een
andere locatie. In overleg met Biljart
Evenementen Nederland die hun spo-
ren op dit gebied meer dan verdiend
hebben is gekozen voor Berlicum. 
Ons topevenement de vijfkamp / GD
en Masters Artistiek was toe aan nieuw
elan en uitstraling dus hebben wij het
volste vertrouwen dat dit een succes
gaat worden. Wij weten ook dat in dit
deel van Nederland de biljartsport zeer
populair en geliefd is dus hopen wij dat
dit evenement veel publiek zal trekken.
De opzet zal ook aangepast worden
aan de eisen van deze tijd dus ver-
wachten wij ook spektakel en dat is juist
wat de biljartsport momenteel nodig
heeft.“  

Comeback John Tijssens met gedeelde derde plaats

Dick Jaspers blij met 57e Grand Prix 
overwinning

Na zijn 40-27 overwinning in 24 om-
lopen tegen Jean-Paul de Bruijn uitte
Dick Jaspers zijn vreugde. De Wille-
brorder had net bij De Hazelaar in Ros-
malen zijn 57e Grand Prix overwinning
behaald. “Ik ben er echt heel blij mee”
was zijn reactie. De routinier weet als
geen ander hoe moeilijk het is om
spelers als Jean-Paul de Bruijn en
Raimond Burgman van zich af te hou-
den. “Het zijn technisch en tactisch erg
sterke spelers, dus ze blijven altijd ge-
vaarlijk. Wanneer je ze op achterstand
hebt gezet moet je toch op je hoede blij-
ven” weet Jaspers. 
Hij speelde overigens in de halve finale
tegen Burgman de beste partij van de
laatste maanden. “Ik heb veel moeilijke
posities opgelost en bijna niets fout ge-
daan, ook voelde ik mij van het begin
tot het einde erg sterk”. Het 40-17
resultaat in negen beurten bevestigt dat. 
Na de kloof van 23-9, die Jaspers in de
finale tegen De Bruijn middels een serie
van tien had geslagen, liep het voor
hem iets moeizamer. Met de Zeeuwse
vedette dient men terdege rekening te

houden, vandaar dat Jaspers beducht
was op een tegenaanval. Toch kon hij
het afmaken en won met 40-27. 
John Tijssens, die in de halve finale
moest buigen voor Jean-Paul de Bruijn,
kon zijn comeback in de GP cyclus vie-
ren met een gedeelde derde plaats.
Jaspers eindigde met een toernooige-
middelde van 2.137.
Eindstand
Naam Moy HS
1. Dick Jaspers 2.137 13
2. Jean-Paul de Bruijn 1.658 12
3. Raimond Burgman 1.496 8
4. John Tijssens 1.391 9
5. Glenn Hofman 1.651 10
6. Jean van Erp 1.483 9
7. Jeffrey Jorissen 1.355 8
8. Dave Christiani 1.265 7
9. Barry van Beers 1.514 13

10. Therese Klompenhouwer 1.417 9
11. Frans van Schaik 1.392 11
12. Raymund Swertz 1.255 11
13. Harrie van de Ven 1.253 8
14. Roland Uijtdewillegen 1.236 8
15. Kay de Zwart 1.168 8
16. Sander Jonen 1.030 7

Dick Jaspers. Foto: Henry Thijssen

NK jeugdteams bij jubilerend Amorti

De Liefhebber grijpt nationale titel in Zevenbergen

Jeugdbiljartvereniging Amorti bekroon-
de het 50-jarig jubileum met de organi-
satie van het Nederlands kampioen-
schap landscompetitie jeugd. Op zater-
dagochtend 27 mei meldden zich acht
teams aan de Dr. Arienslaan in Zeven-
bergen, met allemaal dezelfde doelstel-
ling; kampioen van Nederland worden.
Ondanks het stralende weer, was er zo-
wel op zaterdag als op zondag veel
belangstelling voor het evenement. In
poule A waren het Horna, NO Neder-
land 1, De Hazelaar en SVW die voor
een plaats in de kruisfinales gingen strij-
den. Poule B bestond uit ABC ’t Töpke,
De Liefhebber, BC Zeeland en NO

Nederland 2. Horna
en NO Nederland 1
wisten in poule A
een plaats in de
kruisfinale af te dwin-
gen, terwijl in de
andere poule ABC
’t Töpke en De Lief-
hebber door wisten
te dringen tot de
eindstrijd. 
Horna moest in de
kruisfinale afhaken
en verloor met 0-6
van De Liefhebber.
ABC ’t Töpke zag de
overwinning met 2-4
naar NO Nederland
gaan en mocht sa-

men met Horna de troostfinale spelen.
Hierin bleek Horna met 4-2 sterker.  De
confrontatie tussen De Liefhebber en
NO Nederland 1 was dus bepalend
voor het goud. Uiteindelijk beklommen
de spelers van De Liefhebber dankzij
hun 4-2 overwinning het hoogste scha-
vot en mogen zij zich een jaar lang
kampioen van Nederland noemen.

Eindstand
Team Plaats
1. De Liefhebber Warmenhuizen
2. NO Nederland 1 Gew. NO Nederland
3. Horna 31 Hoorn
4. ABC ’t Topke Afferden
5. BC Zeeland Zeeland

6. De Hazelaar Rosmalen
7. S.V.W. Bergen op Zoom
8. NO Nederland 2 Gew. NO Nederland

De Liefhebber. Foto: Ad Smout

Opvolger gezocht 
voor KVC voorzitter
Jaap Labrujere

Volgend jaar heeft KVC voorzitter
Jaap Labrujere de maximale zit-
tingstermijn van drie perioden vol-
tooid. 
De KNBB Vereniging Carambole zal
daarom op zoek moeten naar een
nieuwe voorzitter. 

Mede door zijn gedrevenheid voor
de biljartsport stelt Labrujere zich vol-
gend jaar beschikbaar voor de
bondsraad.
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Programma Simonis Biljartlakens Landsfinale 2017
Klasse A driebanden groot
Zaterdag 24 juni
Team District
ZBGG West Brabant
Jorissen 2000 Den Haag
Moira Nijmegen
De Veemarkt Doetinchem e.o.

Klasse B1 poule 1
Zaterdag 24 juni
Team District
Dorpszicht Midden-Brabant
BIOS N.W. Nederland
BV Oud Diemen Amsterdam
Valthermond Groningen-Drenthe

Klasse B1 poule 2
Zaterdag 24 juni
Team District
B.C. Coba Venlo e.o.
Roelofarendsveen Veen- en Rijnstreek
Populair Trefpunt 's-Hertogenbosch
BV De Hoek Stedendriehoek e.o.

Klasse B2 poule 1
Zaterdag 24 juni
Team District
ALM Delta Zuidwest
De Branding N.W.  Nederland
Push And Win Amsterdam
'n Esch N.O.  Overijssel

Klasse B2 poule 2
Zaterdag 24 juni
Team District
Herremenie Zaal Maastricht e.o.

ONA Midden Holland
W.C.K. Veluwezoom
De Tol Doetinchem e.o.

Klasse C1 poule 1
Zaterdag 24 juni
Team District
Steeds Vooruit Midden-Brabant
BV 't Stetje Noord-Holland Midden
Almere '83 Eem- en Flevoland
B.C. Gorredijk Friesland

Klasse C1 poule 2
Zaterdag 24 juni
Team District
Dubac Kempenland
Jacobswoude Veen- en Rijnstreek
Café Boslust Nijmegen
Beumerskamp Doetinchem e.o.

Klasse C2 poule 1
Vrijdag 23 juni
Team District
B.V. De Vierlinden Delta Zuidwest
Wormerveerse BV Noord-Holland Midden
Texsaloon Eem- en Flevoland
Noordeling/Harlingen Friesland

Klasse C2 poule 2
Vrijdag 23 juni
Team District
De Ketsers Maastricht e.o.
De Musketier Midden Holland
Ons Huis Veluwezoom
E.H.B.C. Stedendriehoek e.o.

Klasse C3 poule 1
Zondag 25 juni
Team District
De Kastanje West Brabant
't Moddermannetje West-Friesland
De Poedel Eem- en Flevoland
BC Akkrum Friesland

Klasse C3 poule 2
Zondag 25 juni
Team District
Vriendenkr./Sjaan Maastricht e.o.
Vriendenkring Rotterdam
S&O PTT Veluwezoom
Deventer '83 Stedendriehoek e.o.

Klasse C4 poule 1
Zondag 25 juni
Team District
Baracuda West Brabant
Lambertschaag West-Friesland
Entree Het Sticht
Biljartver. 't Akkertien Zwolle e.o

Klasse C4 poule 2
Zondag 25 juni
Team District
BV Café de Mert BornZuid-Limburg
De Kleine Confiance Vlietlanden
Heideroosje Nijmegen
B.C. 't Toppertje Twente

Dames poule 1
Zondag 25 juni
Team District
B.V.  S.V.W. West Brabant
O.O. Spec.Software Vlietlanden
De Gooische VrouwenHet Sticht
Woman in Black N.O Overijssel

Dames poule 2
Zondag 25 juni
Team District
Venlo e.o. Midden-Brabant
Centrum Midden Holland
's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch
Noord Nederland N.V.T.

Dagcompetitie poule 1
Vrijdag 23 juni
Team District
De Woelige Werf Delta Zuidwest
Zalmplaat Rotterdam
B.C. Hoevelaken Eem- en Flevoland
De Bleek Friesland

Dagcompetitie poule 2
Vrijdag 23 juni
Team District
H.I.T. Midden-Brabant
Turnlust N.W.  Nederland
Sonnevanck 's-Hertogenbosch
Gildehuis Doetinchem e.o

Kampioenschap van Nederland kadercompetitie

Autoinkoopnoord.nl/ABC '08 uit Assen
maakt droom waar in Hoogeveen

Tekst: Alex ter Weele

Maar één doel hadden de spelers van
het kaderteam uit Assen: Winnen, of be-
ter gezegd; winnen voor Wubbo!
Voorafgaand aan de halve finale in
Den Haag raakte het team op weg naar
de speelzaal in de Hofstad betrokken
bij een kop-staart botsing met ernstige
gevolgen. Wubbo Haaijer raakte
zwaargewond en werd naar het zie-
kenhuis vervoerd waar hij de donder-
dag daaropvolgend werd geopereerd

aan een gebroken ruggenwervel. Daar-
naast liep hij nog meer inwendig ruglet-
sel op en zal maanden moeten revali-
deren.
Zijn team wist de halve eindstrijd te win-
nen en daarmee de finale in Hoog-
eveen te bereiken.
Samen voor Wubbo was het motto.
Het Asser team bleek ongenaakbaar en
won de kaderfinale met grote over-
macht.
De beker werd door de schrijver dezes
uitgereikt aan de noodgedwongen tot
toeschouwer gepromoveerde speler, die
deze hevig geëmotioneerd in ontvangst
nam.
Een droom was werkelijkheid gewor-
den...........

Persoonlijke resultaten 
kampioensteam
Alexander van Zanten (57/2) twee ze-
ges en één nederlaag
Peter Schuitema (38/2) alle drie keer
succesvol
Folke Spakman (38/2) ook zonder
puntverlies en kortste duel met 180 uit 4
Heilco de Geus (38/2) twee overwin-
ningen en één verliespartij

Team PP % Car Teammoy
1. Autoinkoopnoord.nl/ABC '08 20 97.13 18.08
2. Kaderteam ’s Lands Welvaren 12 86.18 16.69
3. Kaderteam Almere '83 10 75.98 13.61
4. Het Wapen van Liempde/RegioBank 6 68.83 7.64

Vlnr: Alexander van Zanten, Peter Schuitema, Folke Spakman en Heilco de Geus.
Foto: Henk de Keyzer

Vlnr: Wubbo Haaijer en Alex ter Weele.
Foto: Henk de Keyzer 

Dagbiljarten libre klasse 1 en 2

NK in Ede prooi voor Wim Roseboom 
en Arie van den Burg

Vlnr: Michel van Iersel, Frans de Valk, Wim Roseboom en John Wijninga. 
Foto: Henk de Wolf

In de eerste klasse dagbiljarten PK libre
eerste klasse eindigde Wim Roseboom
als kampioen. Bij vereniging Gelre in
Ede behaalde de biljarter van vereni-
ging de Beurs de maximale zes punten.
Na winst tegen John Wijninga en Mi-
chel van Iersel trad Roseboom in de be-
slissende partij aan tegen de eveneens
zonder puntverlies zijnde Frans de Valk.
Beiden hadden 110 caramboles voor
de boeg maar Roseboom zou genoeg
hebben aan een remise. De Valk had
na negen beurten al tachtig treffers, met
onder andere series van 20, 21 en 25.
Wim Roseboom bleef uiterst geconcen-
treerd in een bloedhete biljartzaal. Hij
scoorde regelmatig en zijn tegenstander
werd steeds nerveuzer. In de 21e om-
loop maakte Roseboom deze finalepar-
tij uit. Zijn tegenstander produceerde in
de nabeurt nog twee caramboles, maar
kwam er toch nog acht tekort en bleef
gedesillusioneerd achter.
Libre eerste klasse Vereniging Pnt Gem HS %
1. Wim Roseboom De Beurs 6 4.92 28 100

2. Frans de Valk Stedendriehoek 4 4.23 27 97
3. John Wijninga BC Arnhem 2 3.57 45 54
4. Michel van Iersel Vriendenkring 65+ 0 3.95 21 85

Tweede klasse libre
Na twee van de drie ronden had Ton
van de Griendt met vier punten de beste
papieren. Henk de Beer en Arie van
den Burg stonden op twee punten
achterstand en Kees Pulles bleef  met le-
ge handen. In de slotsessie versloeg
Van den Burg hekkensluiter Pulles. De
Beer greep zijn kans en versloeg Van de
Griendt. Het gevolg was dat er liefst
drie spelers met vier punten eindigden.
Er werd met interval gespeeld dus moest
het percentage caramboles de beslis-
sing brengen. Arie van den Burg bleek
met ruim 97 procent de beste van
Nederland in deze klasse. 
Libre tweede klasse Vereniging Pnt Gem HS %
Arie van den Burg Bollenstreek 4 3.32 17 97
2. Ton van de Griendt Ghesellen E’oord 4 2.79 14 94
3. Henk de Beer Driemond 4 3.43 14 82
4. Kees Pulles De Langstraat 0 2.42 14 70



De Biljart Ballen, 21e jaargang, juni/juli 2017 pagina 5

Open Kessels driebandentoernooi

Günther Verstappen de beste 
Biej Ton en Marij in Kessel

Zaterdag 8 mei ging in café-zaal Biej
Ton en Marij het 25e Open Kessels drie-
bandentoernooi van start. In totaal stre-
den 20 deelnemers in 5 poules voor
een plaats in de achtste finales. In ronde
1 speelden de debutanten Mat Bong-
arts en Eric van Schijndel een opvallend
goede partij tegen elkaar: remise na
slechts 31 beurten. Beter nog, in dezelf-
de voorrondepoule liet Van Schijndel na
zelfs maar dertig pogingen Ger
Schloesser in het groene laken bijten.
De kampioen van het afgelopen jaar,
Paul Valckx, haalde weliswaar met de
hakken over de sloot als achtste de
tweede ronde, maar bleek hier spijtig

genoeg voor verhinderd te zijn. Vrijdag
9 juni werd die gespeeld door de beste
twee van de voorrondepoules. Daarvan
plaatsten er zich acht voor de kwart-
finale van zaterdag 10 juni: Wiel Wel-
les, Abbas Kosar, Günther Verstappen,
Cor van Erp, Patrick van de Pas, Peter
Claessen, en eerstejaars deelnemers
Mat Bongarts en Danny Alberts. Ver-
stappen versloeg in een spannende slot-
fase Kosar. Claessen bleef Bongarts met
kleinst mogelijke verschil de baas. Wel-
les won van Van de Pas en Alberts
moest het onderspit delven tegen Van
Erp.
In de halve eindstrijd kon Cor van Erp
geen vuist maken tegen Peter Claessen.
Met slechts twee caramboles tekort
moest Wiel Welles zijn meerdere erken-
nen in Günther Verstappen. Van Erp
had vervolgens tegen een uitgebluste
Welles luttele 33 beurten nodig om de
derde plaats te bemachtigen. 
In de finale gaven Günther Verstappen
en Peter Claessen elkaar geen stro-
breed toe. De partij bleef spannend tot
het laatst. Toen Claessen nog één ca-
rambole benodigde, scoorde Verstap-
pen in de 54e beurt zijn laatste vereiste
21e treffer. Winnaar van de giganti-
sche wisselbeker: Günther Verstappen
uit Tegelen. Hij en ook de overige drie
finalisten proficiat gewenst. 
Opmerkelijk: Mat Bongarts werd vijfde,
ondanks het hoogste percentage ca-
ramboles: 99.394. Voor de volledige
uitslagen zie de website van BV de
Maasoever: 
http://bvdemaasoever.webklik.nl/
page/3-bandentoernooi

Winnaar Günther Verstappen. 
Foto: Hood

Kozoom chatters bij De Hazelaar in Rosmalen

John van Essen prolongeert titel 
na een geslaagde dag

Met in totaal negentien deelnemers was
zaterdag 10 juni voor het vierde jaar op
rij een toernooi voor chatters van de Ko-
zoom internetuitzendingen. Het evene-
ment werd voor de derde keer op rij in
De Hazelaar te Rosmalen georgani-
seerd en dat was wederom tot volle te-
vredenheid van iedereen. De beste stuur-
lui staan aan de wal werd nu gewijzigd
in een leuke bijeenkomst waar de bil-
jartliefhebbers op vier matchtafels in ac-
tie komen. Twee poules van vier en twee
groepen van vijf spelers. Rob Scholtes
nam halverwege de plaats in van Rens
Hoeba. De caramboles worden be-
paald aan de hand van getrokken speel-
kaarten. Wilco van Wijk kwam een kijk-
je nemen en helaas waren er drie afwe-
zigen in verband met ziekte. Een kaartje
met handtekeningen gingen naar Man-
nus Nijland, Henk Marks en Hans Berk-
hout. Concurrentie was er van het NK
driebanden groot jeugd in Sluiskil en de
KVC vergadering in Maarn. Anja Groe-
neveld was speciaal vanuit het verre
Vrouwenpolder gekomen om de gehele
dag foto’s te maken en te arbitreren van-

af de halve finales. Ruud Boelens en
Cees Lageweg hadden al aangegeven
dat ze stopten met de organisatie van
deze dag. Hulde voor dit tweetal. Peter
van Houwelingen (Amortie) zoekt nog
een vrijwilliger om samen met hem het
stokje over te nemen. 

De sportieve ontknoping
De vier poulewinnaars speelden vanaf
17.00 uur tot vijftien caramboles om de
sportieve eer. De biljartvrienden Feije
Dillema en John van Essen, met Greet
als arbiter, sloten af op 11-15 na 23
beurten. Op de andere grote tafel kwa-
men Rob Scholtes en Ruud Boelens na
twintig pogingen tot 15-9. Het duel om
de derde plek tussen Friesland tegen
Groningen, ofwel Feije versus Boelens,
leverde een 15-10 (17) score op. In de
finale arriveerde titelverdediger John
van Essen als eerste aan de finish. Rob
Scholtes had in de nastoot nog twee
treffers te gaan maar miste: 15-13 (13).
Na afloop werd er nog door velen ge-
zamenlijk gegeten in De Hazelaar te
Rosmalen.

Foto: Anja Groeneveld

Martin Spoormans wint 
Burgmans Biljarts Golftoernooi

Zondag 11 juni jl. werd voor de 4e
keer het Burgmans-Biljarts Golftoernooi
voor driebanden groot spelers gehou-
den. Plaats van handeling was golf-
baan Gendersteijn in Veldhoven.
Dit jaar gingen 11 spelers de baan in.
Na vier verhitte uren strijden kwam

Martin Spoormans als grote overwin-
naar uit de bus met het fantastische re-
sultaat van maar liefst 45 stableford-
punten. Na afloop werd de wedstrijd-
dag op een gezellig vol terras afgeslo-
ten met een drankje en een etentje. In
2018 wordt het toernooi gehouden op
zondag 10 juni.
Birdyballen: Martin Spoormans 2x,
Joop Hastenberg 1x, Gregory Bolten
1x, Ad Burgmans 1x
Neary en Longest drive beide gewon-
nen door Gregory Bolten. 
Naam Pnt
1.  Martin Spoormans 45 
2. Jos Molenaar   36 
3. Gregory Bolten 35 
4. Ad Burgmans   34 
5. Erik Vijverberg  31 
6. Dion Bergmans 30 
6. Frank van Rooij 30 
8. Rene Dericks   28 
8. Bart Hultermans 28 
10. Puck van Aart 22 
10. Joop Hastenberg 22 
12. Frank Dielis 20

Groepsfoto

Vlnr: Martin Spoormans en 
Ad Burgmans

Stage KNBB: 
Video-Editing/Grafisch (m/v)
De stageperiode van onze huidige grafisch/video-stagiaire Gwyneth zit er bijna
op.

Word jij na de zomervakantie haar 
opvolg(st)er bij de KNBB?
Wij zijn voor de afdeling communicatie, voor de doorontwikkeling van de nieu-
we KNBB website en het YouTube videoplatform, en voor mooie/vernieuwende
content op Facebook en Twitter, voor de periode september 2017-februari 2018
op zoek naar een nieuwe Stagiair Video-Editing/Grafisch. Als opvolgster van
Gwyneth, en waarbij je soms op locatie opnames maakt bij leuke evenementen,
soms ook op het met de Nederlandse Darts Bond gedeelde kantoor in Nieuwe-
gein.
Doel: het verder verbeteren van het imago van biljarten of KNBB d.m.v. leuke en
vernieuwende grafisch & video content.

- Een stage met veel vrijheid
- Ruimte voor creativiteit.
- En: filmpjes voor een groot publiek!

Stuur je sollicitatie/CV/motivatie, graag met zo veel mogelijk (al dan niet
gepubliceerd) grafisch of videowerk, uiterlijk woensdag 28 juni 2017 naar:
rslotboom@knbb.nl.
Gesprekken zullen plaatsvinden tussen 3 en 9 juli 2017.

Nick Zuijkerbuijk niet naar De Eekhoorn
maar naar Total Power Europe
Via diverse kanalen is een bericht in de
biljartwereld terecht gekomen, dat Nick
Zuijkerbuijk volgend seizoen weer in de
Nederlandse competitie gaat spelen.
Volgens Jerry Hermans is dat niet zoals
wordt gezegd bij De Eekhoorn. Zuijker-
buijk ontwikkelde zich snel als jeugd-
speler en behaalde ook het Europees
kampioenschap. Enige jaren later in
2009 werd hij bij een dopingcontrole
positief bevonden en geschorst. Na-

vraag leerde dat de nu 30-jarige in Ber-
gen op Zoom wonende Zuijkerbuijk
toch in Oosterhout gaat biljarten en wel
bij Total Power Europe, dat gepromo-
veerd is naar de eerste divisie. Total Po-
wer Europe speelt de thuiswedstrijden
bij biljartcentrum ’t Hartje in Oosterhout.
Teamleider Ton Roovers bevestigde dat
de nieuwe aanwinst een groot aantal
wedstrijden voor hun team gaat uitko-
men.

http://bvdemaasoever.webklik.nl/
mailto:rslotboom@knbb.nl
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GERTRONIC nieuwste versie biljart scorebord
Met HDMI uitgang,
dus aan te sluiten op
elk scherm. (Kabel
wordt meegeleverd)

Draadloze afstands
bediening.

Voor elk speltype,
incl. 5 BALL

Naaminvoer via
(draadloos) toetsen
bord.

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

Geheel volgens de 
regels van de KNBB.

Volledig menu 
gestuurd.

Informeer naar de mogelijkheden voor een demonstra e.

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

279,00 
inclusief B.T.W.

Hotel Beukenhorst, Rijksweg 8, 6286 AG Wittem, tel. 043-4502469
Email: info@hotelbeukenhorst.nl, Internet: www.hotelbeukenhorst.nl

Exclusieve lezersaanbieding:

Hotel Beukenhorst
Driedaags arrangement voor 2 personen 98 euro

Hotel Beukenhorst is gevestigd in een 
monumentaal en statig notarishuis 

uit 1878 op een markante plaats 
aan de rand van Wittem. 

Een gastvrij oord waar U nog 
kunt genieten van een weldadige 

(actieve) rust en ruimte, 
prachtige parkachtige tuin en van een 

fijne comfortabele accommodatie. 

Tijdens uw verblijf kunt u uitstapjes 
maken naar bijvoorbeeld: 

Maastricht, Valkenburg, Vaals en Aken,
die binnen tien minuten bereikbaar zijn. 

Een toertocht door de Ardennen
of Duitse Eiffel zijn eveneens aan te bevelen.

U verblijft met twee personen drie dagen
in het romantische en nostalgische 
Hotel Beukenhorst te Wittem. 
Het arrangement omvat twee 
overnachtingen met uitgebreid ontbijt,
welkomstdrankje en is 
inclusief toeristenbelasting. 
Geen boekingskosten!
Bij boeking vermelding: 
code DBB 2017.

Deze aanbieding is geldig t/m november 2017 
met uitzondering van feestdagen.

mailto:info@hotelbeukenhorst.nl
http://www.hotelbeukenhorst.nl
mailto:info@gertronic.nl
http://www.gertronic.nl
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NK driebanden voor junioren in Sluiskil

Joey de Kok heeft langste adem 
in bloedstollende finale

Bij hotel Dallinga in Sluiskil greep Joey de Kok zijn derde Nederlandse
titel in het driebanden groot voor junioren. Sam van Etten was de open-
baring van het evenement. De Europees kampioen in klassieke spelsoorten
liet zien dat ook het driebanden hem niet vreemd is en vormde een serieu-
ze bedreiging voor titelverdediger De Kok.
Met een riante voorsprong van 15-3 op
Sam van Etten ging Joey de Kok de pau-
ze in. Na de hervatting kreeg de partij
een totale omwenteling. Terwijl Van Et-
ten bleef scoren stokte de productie bij
De Kok volledig. Plots keek de latere
kampioen op een 28-22 achterstand
aan. Het werd vervolgens 29-24, waar-
op Van Etten tot twee keer toe miste en
De Kok met twee keer drie de partij en
de nationale titel alsnog naar zich toe
haalde. Een dolgelukkige Joey de Kok
na afloop: “Dit was een herhaling van
vorig jaar, toen zakte ik in de finale te-
gen Michael Vink ook plotseling ineen
en kwam het herstel net op tijd. Ik ga
hier zeker geen gewoonte van maken.
In de eerste wedstrijd van het toernooi
tegen Hans Snellen stond ik ook een
schep voor en was even slordig. Hans
profiteerde daarvan en even kwam ik in
de problemen. Toch wist ik het af te ma-
ken., gelukkig maar. Het verdere ver-
loop was tot de finale naar tevreden-
heid.”

Joey de Kok werd ongeslagen winnaar
in zijn poule. De Zeeuw had tegen
Hans Snellen 41 pogingen nodig om tot
een 25-22 overwinning te komen. Later
bleek het ijs gebroken en klopte De Kok

(1.136) tegenstander Bradley Roeten
met 25-9. Ook Lars van de Mortel liet
hij met 25-13 kansloos. De Kok nam
Hagenees Roeten mee naar de halve
eindstrijd.
In de andere poule domineerde Sam
van Etten door duidelijke overwinnin-
gen op Michael Vink, Leon Dudink en
Jordy Jong. Tegen Michael Vink zette
Van Etten met 1.041 de beste cijfers in
poule B neer. Naast Van Etten plaatste
ook Vink zich voor de kruisfinale.
Met 1.304 speelde Joey de Kok de
beste partij van het toernooi en plaatste
zich ten koste van provinciegenoot Mi-
chael Vink voor de finale. Sam van Et-
ten had zijn handen vol aan Bradley
Roeten, maar wist uiteindelijk toch met
30-21 uit 31 een finaleplaats af te dwin-
gen.

Eindstand
Naam Woonplaats Pnt Moy HS
1. Joey de Kok Lewedorp 10 0.823 7
2. Sam van Etten Schemerhorn 8 0.832 7
3. Bradley Roeten Den Haag 4 0.677 4
4. Michael Vink Groede 4 0.542 4
5. Hans Snellen Rijsbergen 2 0.548 3
6. Leon Dudink Blokker 2 0.383 3
7. Lars van de Mortel Eindhoven 0 0.436 4
8. Jordy Jong Zwaagdijk 0 0.369 2

Vlnr: Sam van Etten, Joey de Kok, Michael Vink en Bradley Roeten.
Foto: Ton Smilde

Kari Fleerakkers en Niels Kromhout claimen nationale titels

NK VG-biljarten Hoorn doorslaand succes

Op zondag 11 juni werd het Nederlands kampioenschap individueel
gespeeld voor biljarters met een verstandelijke beperking. Gastheer was
wederom Biljartvereniging Horna te Hoorn.

Tekst: Hans Eekels
Commissie VG-Biljarten

Het aantal biljarttafels bij Horna is der-
mate groot dat we als commissie beslo-
ten hadden dat er maximaal 48 spelers
aan dit NK konden deelnemen. Het
duurde niet zo gek lang na de uitnodi-
gingen aan de spelers en de club, of dit
aantal was al bereikt.
De Commissie had dit jaar tevens be-
sloten het aantal te maken caramboles
vast te stellen op basis van 15 beurten
(was 20 beurten) met een minimum van
6 caramboles (was 7 caramboles) en
een tijdslimiet van 25 minuten (was 20
minuten). Uit onderzoek van vorige ja-
ren was namelijk gebleken dat met na-
me de betere spelers nauwelijks aan het
uitspelen van hun partij toekwamen en
dus zelden het maximaal aantal te be-
halen punten konden halen. De com-
missie gaat deze nieuwe aanpak uitge-
breid evalueren, waarbij ook de uitslag
van de gehouden enquête betrokken
zal worden. Binnen enkele maanden
zal de commissie hierover aan de deel-
nemers en begeleiders rapporteren.
Om 10.15 uur vond de officiële ope-
ning plaats door het binnendragen van
de vlaggen door de kampioenen van
vorig jaar en het zingen van het Wilhel-
mus. Daarna werd er in twee poules ge-
speeld; de A-poule voor de 24 spelers
met de hoogste moyennes en de overi-
ge spelers in de B-Poule. In elke poule
werden 5 ronden gespeeld.
Na 3 ronden werd er even gepauzeerd
om onze voorzitter, Wim Schippers, die
vandaag aftrad, flink in het zonnetje te
zetten. Wim is meer dan 13 jaar voor-
zitter geweest van de commissie en
werd wegens zijn verdiensten voor de
biljartsport door bestuurder Bennie Beek
van Carambole onder luid applaus van
de aanwezigen geridderd (niet met een
zwaard maar met een keu) tot bonds-
ridder van de KNBB. Wim was zicht-
baar geraakt door deze onderschei-
ding en beloofde de aanwezigen dat
hij weliswaar wel aftrad als voorzitter
maar dat hij zeer betrokken zou blijven
bij de VG-Biljarters. 
Na 5 ronden plaatsten de volgende
spelers zich voor de halve finale en de

De kampioenen poule A: Kari Fleerakkers en poule B: Niels Kromhout.
Foto:  Jose Luken

finalepartijen:

A-Poule
Wouter Kiezenbrink van De Reiger
Chris Otte van Het Groene Laken
Ed den Elsen van 1 en nog 5
Kari Fleerakkers van Goed Geplaatst

B-Poule
Perry Sengers van De Blokhut Pluryn
Leen Bakker van 1 en nog 5
Niels Kromhout van 1 en nog 5
Michel Sip van De Blokhut Pluryn
Alle partijen waren spannend en lever-
den uiteindelijk de volgende einduitslag
op:

Poule A
1. Kari Fleerakkers 
2. Chris Otte
3. Wouter Kiezenbrink

Poule B
1. Niels Kromhout
2. Michel Sip
3. Perry Sengers

Uitzonderlijke prestaties

Hoogste serie in percentage 
te maken caramboles
1. Andre Wessels, 10 van de 12, dus

83%
2. Brian Wolters, 5 van de 6, dus 83%
3. Norbert Huibers, 5 van de 6, dus

83%
4. Leo Rutten, 7 van de 9, dus 78%

Kortste partij
1. Peter Jansen, 4 beurten
2. Leen Bakker, 4 beurten
3. Andre Wessels, 4 beurten
4. Brian Wolters, 4 beurten

Uiteraard was er een prachtige loterij
en een overheerlijke maaltijd voor alle
spelers en arbiters.
De commissie kijkt terug op een buiten-
gewoon geslaagd NK en dankt alle le-
den van BV Horna voor de uitstekende
verzorging; dank ook aan de arbiters
en de tellers, de speakers-lady en de
wedstrijdleiders. Op naar het NK voor
teams in februari 2018 in Egmond aan
Zee !

Afscheid als voorzitter van commissie VG-Biljarten

Wim Schipper benoemd tot 
Bondsridder van de KNBB

Tijdens het NK voor VG biljarters, dat
op zondag 11 juni in Hoorn is gehou-
den heeft Wim Schipper afscheid geno-
men als voorzitter van de commissie
VG-Biljarten. 
Bij dit evenement werd hij benoemd tot

Bondsridder van de KNBB. Jarenlang
heeft Schipper de belangen van de VG
biljarters binnen de KNBB behartigd.
Hij had wel iets verwacht tijdens dit NK,
maar door alle aandacht raakte hij wel
geëmotioneerd.

Foto: José Luken
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Posters full colour
A3 formaat

50 stuks 42 x 29,7 cm

€ 29,75
Vraag vrijblijvend info: 

0416-343819

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Meilink Biljarts
een begrip in Noord-Holland

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

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

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

Gerard van Kempen
Dé specialist in Biljart-en Dartartikelen

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

Hierbij ook ruime keuze in Pool- en Snookerkeu's

Professionele keureparaties

Het adres voor uw sportprijzen

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

Callenburgstraat 43 • Vlaardingen • 010-460 25 44 

Recreatiepark ’t Haasje bv

Vijf Eikenweg 45 • 4849 PX Dorst
0161-411626

info@haasjeoosterhout.nl
www.haasjeoosterhout.nl

Ruim 1000 m2

speelplezier

365 dagen per
jaar open

Diverse 
kinderfeestjes

en
arrangementen
vanaf € 7,75 p.p.

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

in de indoorspeeltuin

hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

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

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

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

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

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

Wij verkopen biljartartikelen in samenwerking met:

Biljartboetiek Bergen op Zoom
rechtstreeks leverbaar vanuit het café

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

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

KNBB, NBF en RBB

Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal

0165-569842
info@cafederam.nl

Naast het biljarten verzorgen wij ook uw:

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

Informeer vrijblijvend over de 
mogelijkheden

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

café - darts - biljart

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

http://www.meilinkbiljarts.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.blaakven.nl
mailto:seyfi@hartjevanoosterhout.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
http://www.cafederam.com
mailto:info@cafederam.nl
http://www.tankertje.nl
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KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie

®

Juni 2017
De Simonis landsfinale (23 tot en met 25
juni) is altijd het slotevenement van ons bil-
jartseizoen. Voor iedere biljarter die ooit
deze finale heeft gespeeld is dit een heel
aparte en fantastische ervaring. Een ieder
die deze finales nu heeft bereikt wil ik bij
deze feliciteren en veel succes wensen.
Aansluitend hieraan is onze vrijwilligers
dag die ik zelf ervaar als heel informeel en
gezellig. Tevens wil ik bij deze alle vrijwil-
ligers zowel binnen als buiten de KNBB
die onze mooie sport dienen van harte be-
danken voor hun inzet. 
Tijdens de bekerfinale driebanden en de
interland Nederland – België gehouden in
theater De Bussel te Oosterhout (prachtige
locatie) hebben wij daar een 5-pins invita-
tie demonstratie toernooi gehouden. Deze
voor Nederland vrij onbekende tak van
de biljartsport wordt in veel landen met
veel enthousiasme gespeeld en wordt
daar beoefend door vooral jeugdspelers.
Wij gaan hier de komende jaargang ho-
ge prioriteit aan geven en verwachten dat
dit ook in ons land aan zal slaan.  
Dan het heuglijke feit dat onze algemene
ledenvergadering heeft ingestemd met ons
voorstel om de “persoonlijke kampioen-
schappen” voor iedere biljarter open te
stellen. Vooral tegen die biljarters die geen
lid zijn van de KNBB maar toch willen
meedoen aan deze mooie kampioen-
schappen zou ik willen zeggen “schroom
niet en schrijf u in”? Een ieder die onze
sport beoefent wil toch zijn of haar krach-
ten meten met anderen en een strijd om
het “Nederlands kampioenschap is toch
het ultieme”? Aan onze districten wil ik
vragen om hun inschrijvingen voor ieder-
een toegankelijk te maken want wij zijn er-
van overtuigd dat dit een hele belangrijke
stap voorwaarts is in biljartend Neder-
land. De term “samen biljarten geeft meer
effect” is dan volledig op zijn plaats. 
Tevens wil ik biljartlokaal houders waar
collega bonden en verenigingen zijn ge-
huisvest vragen om biljarters die in uw lo-
kaal actief zijn te enthousiasmeren om
zich in te schrijven voor deze “open district
kampioenschappen”. Gaarne willen wij
met u kennis maken en welllicht worden er
bij u dan ook voorwedstrijden en mis-
schien finales gespeeld. Schroom niet om
ons hierover te contacten (030-6008400)
en gaarne willen wij u dan verder infor-
meren over dit traject. Ik weet zelfs al een
district waar dit in de dag competitie toe-
gepast gaat worden. Onze districten zijn

autonoom dus zij beslissen of en wanneer
dit tot de mogelijkheden gaat behoren. 
Tijdens onze algemene ledenvergadering
hebben wij nog maar eens duidelijk ge-
steld dat wij onze contributies niet verho-
gen. Dit wil ik hier nogmaals gezegd heb-
ben omdat ik lees dat dit gerucht rond
gaat. 
Maar er is nog meer, hoe mooi zou het
zijn om samen met collega bonden “daar
waar gewenst” competities op te zetten. Ik
denk dat alles in het teken moet staan van
de biljarters aan de tafel en ben er daar-
om van overtuigd dat wij voor elkaar een
toegevoegde waarde kunnen zijn. Hoe-
veel KNBB districten en collega bonden of
verenigingen zijn er die (helaas) niet meer
in staat zijn om een spannende competitie
op te zetten. Samen werken op basis van
gelijkheid is ook hier een stap voorwaarts
en ja hier ligt nog een heel terrein braak.
Deze samenwerking zal zeker leiden tot
kortere reis afstanden, mooiere competi-
ties en kampioenschappen. Wij als be-
stuurders dienen vooroordelen achter ons
te laten en de handen ineen te slaan,
drempels te verlagen en de deur open te
zetten voor iedereen die met ons samen
wil werken.

Verder wil ik een ieder een hele fijne va-
kantie toewensen en veel succes in nieuwe
competities en kampioenschappen.

Met een vriendelijke biljartgroet, 
Jaap Labrujere. 

Communicatie 

‘We must communicate or die’. Gelijk
een heftige opening. Pakkende woor-
den, maar wel uitgesproken door een
groot staatsman, Winston Churchill. En
hoe wáár zijn die woorden nog steeds.
In een vereniging of koepelorganisatie,
sectie of gewest, steeds gaat het om het-
zelfde tijdig, open en helder communi-
ceren. En dat valt soms waarachtig niet
mee. Recent heb ik dat zelf ervaren. Een
brief van een van onze leden wordt be-
sproken in het bestuur. Vlot roep ik dat
ik wel even een reactie zal opstellen.
Glad vergeten. Met tijdige communica-
tie heeft het al niks meer te maken. Kort-
om ook ik moet het beter organiseren. 
Communicatie is in feite niets anders
dan betekenissen uitwisselen door op el-
kaar te reageren. Dus het is ook nog
eens wederzijds. Communiceren doe je
samen. Als ik zo het afgelopen, voor mij
eerste, jaar de revue laat passeren zie
ik heel veel goed gaan. Of het nu gaat
om de inzet van het bondsbureau of in-

dividuele leden, al of niet in een be-
stuursfunctie, we willen het allemaal zo
goed mogelijk doen. En daarin slagen
we ook meestal. Maar als het een keer
fout gaat wordt het opeens moeilijk el-
kaar nog goed te begrijpen. Dan kost
de communicatie alleen maar energie.  
Mooie constateringen allemaal, maar
hoe kan het nog beter? En dan bedoel
ik niet alleen van bestuur en bondsbu-
reau naar secties, scheidsrechters, spe-
lers. Want dan is het top down, of ge-
woon eenrichtingverkeer. Soms is dat
ook prima. Waar en wanneer vindt een
toernooi plaats? Wie is de scheidsrech-
ter? Genoeg te bedenken. Maar daar
waar wisselwerking essentieel is wordt
het al moeilijker. Terwijl we met tele-
foon, internet, whatsapp, facebook, in-
stagram en wat dan al niet, ongeveer
constant ‘online’ zijn, blijft het naar je
gevoel soms toch nog behelpen. Voor
feitelijke informatie prima. Maar zodra
opvattingen in het geding zijn, emotie
zelfs, is een persoonlijk gesprek of een
bijeenkomst veel effectiever.  
Ik heb de oplossing niet direct. Van ie-
der wordt al heel veel gevraagd. Im-
mers, je bent vaak in de eerste plaats
biljarter. Daar komt het vrijwilligerswerk
nog eens bovenop. Heel veel vrijwilli-
gerswerk is mij dit afgelopen jaar wel
gebleken. Het draagt onze sport. Daar
moeten we dus zuinig op zijn. In het
bondsbestuur gaan we dit zeker be-
spreken, maar dan komt het weer alleen
van bovenaf. Kortom we hebben input
nodig, ideeën hoe het beter kan, slim-
mer misschien. Niet blijven hangen in
wat niet goed ging, maar bouwen aan
effectieve communicatie: tijdig, helder
en open. Maar ook tweezijdig.  
Ik laat me graag verrassen door uw sug-
gesties. 
Garmt Kolhorn 
Voorzitter KNBB 

Samen voor een Schone Afstoot
Voorafgaand aan de campagne “Sa-
men voor een Schone Afstoot” (bekend
van de biljartkrijtjes in ‘medicijndoosje’)
is een nulmeting gehouden bij biljarters.

Gemeten is toen de kennis en bewust-
zijn van biljarters over onbewust do-
pinggebruik, met als doel dopinggeval-
len door onbewust gebruik te voorko-
men.
Binnenkort wordt de éénmeting gehou-
den: een onderzoek/enquête met gro-
tendeels dezelfde vragen, om te zien of
het bewustzijn van biljarters groter is ge-
worden, of de attitude in positieve zin is
gewijzigd, en of er bij biljarters nu meer
duidelijkheid is over zaken als dispen-
satie voor medicijngebruik. 
Als u deze enquête ziet langskomen op
website, Facebook of in uw mailbox:
vul hem in! Dit kan van groot belang
zijn voor het succes van onze campag-
ne, en voor het imago van onze biljart-
sport. 
Alvast dank!
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Promo invitatietoernooi 5-pins Oosterhout

Giovanni Forino rekent af met syndroom

Vlnr achter: Robert Monnissen, René Dericks, Alex ter Weele, Mathy Monnissen,
Alain Clabots en Harold Loosschilder. Vlnr voor: Giovanni Forino, Domenico
Autuori, Roberto Di Ventura en Dirk Acx. Foto: Dirk Acx

Theater De Bussel zal voor altijd in zijn
herinnering gegrift blijven als de plek
waar hij z’n allereerste toernooi won en
afrekende met het dilemma dat hem al
een aantal jaren achtervolgt. In thuis-
land Italië wordt hij namelijk al enige
tijd “de eeuwige tweede” genoemd
maar getuige de vele felicitaties die hij
mocht ontvangen na de winst in het ver-
re Nederland, zal die term door hem
naar de achtergrond kunnen worden
verdrongen.  
Giovanni è un vincitore!
Giovanni is een winnaar en dat bleek
ook wel uit de verbetenheid waarmee
hij Alain Clabots bevocht in de finale.
De avond tevoren had hij al aangekon-
digd dat men op de zondag een “an-
dere”, meer medogenloze, Gio zou
kunnen bewonderen. Een krasse uit-
spraak voor een jonge gast van bijna
21 jaren oud, maar door daad bij
woord te voegen ook een bewonde-
renswaardige.
Op vrijdag 2 juni was het dan zover:
het allereerste, door de KNBB georga-
niseerde, 5-Pins toernooi met 8 spelers
uit 4 landen op Nederlandse bodem on-
der de bezielende Belgische leiding van
Dirk Acx en Robert Monnissen, die als
gekwalificeerde arbiters de partijen ste-

vig onder controle hielden. Naast Italia-
nen en Nederlanders, namen ook Duit-
sers en Belgen deel aan dit evenement.
De spelers werden verdeeld over twee
poules met een speler per land per pou-
le. In poule A wist de schrijver dezes
slechts 2 sets te winnen tijdens de con-
frontaties tegen onze buurlanden, en
was hij kansloos tegen de andere Itali-
aan, de 18 jarige Domenico “Mimmo”
Autuori, tweevoudig Italiaans studenten-
kampioen. Laatstgenoemde werd op
zijn beurt geklopt door Mathy Monnis-
sen met 2-1. De imposante, doch aima-
bele Belg speelde een zeer goede par-
tij. Toch was het uiteindelijk niet genoeg
voor een plaats bij de laatste 4, omdat
hij z’n eerste partij kansloos met 3-0
had verloren van de 69-jarige Italo-Duit-
ser Roberto Di Ventura, die op zijn beurt
weer met 3-0 verloor van zijn voormali-
ge landgenoot. Op setsaldo werd Autu-
ori winnaar van deze poule voor Di
Ventura en Monnissen.
In poule B was het minder spannend
daar waar het plaatsing voor de halve
finale betrof. Forino won al zijn partijen
onaantastbaar met 3-0. René Dericks
won net als zijn landgenoot in de ande-
re poule slechts 2 sets tegen de “buur-
jongens”. De Belg Alain Clabots plaat-

ste zich voor de halve finale middels
een duidelijke  3-0 overwinning op Ha-
rold Looschilder wiens wieg in Neder-
land stond, maar die na z’n dienstplicht
bij onze oosterburen is blijven “han-
gen”. 

Teamkampioenschap
Na elke individuele ronde werd ook
voor het teamkampioenschap gespeeld.
Daarin streden de biljarters individueel
tegen spelers uit de andere poule als
waarin zij zelf speelden, en werd de
landenwedstrijd afgesloten met een
dubbel. Ook hier bleek dat Italianen,
jong en oud, veel beter zijn dan hun
mede-Europeanen. Twee duels werden
door de “Azzuri” afgesloten met een
4-0 overwinning. Alleen tegen de Duit-
sers was er slechts remise omdat de
dubbel, die twee punten opleverde, ver-
loren ging: 2-2. René Dericks zorgde
voor het enige lichtpuntje aan Neder-
landse zijde door Monnissen individu-
eel te kloppen. Dat “we” als beginnen-
de natie echt niet veel onder doen voor
de rest van Europa bleek uit de winst in
de dubbel tegen de Duitsers waardoor
het uiteindelijk 2-2 werd in deze ont-
moeting. De Belgen verloren kansloos

met 4-0 tegen de Zuid-Europeanen
waardoor zij op de tweede stek eindig-
den voor Duitsland.
In de halve finales op de zondag had
Forino geen kind aan Di Ventura en ver-
sloeg de Duitser met 2-0 (60-17; 60-
35). Op de andere tafel liet Clabots
zien dat hij al een stuk verder is dan de
overige niet-Italiaanse deelnemers in de-
ze discipline door knap te winnen van
de jongste telg in het deelnemersveld.
“Mimmo” verloor met 0-2 en scoorde
59 punten in de eerste set en maar 30
in de tweede. In de strijd om de zeven-
de stek bleek Dericks met 2-1 te sterk
voor landgenoot Ter Weele. Loosschil-
der veroverde de vijfde plek door met 2-
1 te winnen van Monnissen. Di Ventura
haalde het podium niet omdat hij kans-
loos met 2-0 verloor van Autuori. 
In de finale, die volgens het “best of fi-
ve” systeem werd gespeeld, moest Cla-
bots zoals verwacht het onderspit del-
ven tegen Forino (1-3). De setstanden
waren:  49-60; 28-60; 60-55 en 50-
60. Toch kan de goedlachse Waal
terugzien op een geslaagd toernooi
waarin hij zeer sterk acteerde. 
De voorzitter van KVC, Jaap Labrujere,
reikte aan arbiters en spelers een aan-

denken uit, en ver-
klaarde verwach-
tingsvol dat 5-Pins in
Nederland een heu-
se toekomst zal heb-
ben en dat de KNBB
er alles aan zal doen
dat te bereiken. 
De eerstvolgende af-
spraak is in april
2018, wanneer het
allereerste Neder-
lands kampioen-
schap 5-Pins zal wor-
den verspeeld.
Binnenkort zal daar-
voor de inschrijving
open gaan.

Alex ter Weele.Giovanni Forino bij het scorebord met finale uitslag.
Foto: Dirk Acx

Actie van De Biljart Ballen

Wendy de Kok wint Jean van Erp keu
Tijdens de KNBB
JUMBO bekerfinale
in Oosterhout kon-
den bezoekers gratis
deelnemen aan een
actie van De Biljart
Ballen. In een winkel-
wagentje van Jumbo
lagen een groot aan-
tal biljartballen. Het
was de taak om het
juiste aantal ballen te
bepalen. Als prijs
voor degene, die het
goede aantal op het
deelnameformulier
had ingevuld was er
een Jean van Erp
keu. Tussen de hon-
derden ingevulde
formulieren zaten er
twee met de juiste uit-
slag, namelijk 178
ballen. Na een trek-
king onder het oog
van verschillende
toeschouwers kwam
het formulier van
Wendy de Kok uit Le-
wedorp te voor-
schijn. Uit handen
van niemand minder
dan Jean van Erp
mocht zij de keu in
ontvangst nemen.

Wendy de Kok ontvangt uit handen van Jean van Erp de keu.
Foto: Ad Smout

Lintjesregen besprenkelt ook KNBB
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen daags
voor Koningsdag werden dit jaar ook
KNBBers onderscheiden. Zo werden
Meerten Dallinga en Ad Vermeulen be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau. Nico Kraakman en Wim Ro-
seboom kregen de titel Lid in de Orde
van Oranje- Nassau.

Wim Roseboom

Nico Kraakman

Ad Vermeulen

Meerten Dallinga 



De Biljart Ballen, 21e jaargang, juni/juli 2017 pagina 11

Spannende tijden voor de leden en het bestuur

Biljartvereniging Sportrust 
vindt een nieuw onderkomen
In januari 2017 kreeg de BV Sportrust
het vervelende nieuws dat JUMBO
Snooker Centre per direct ging sluiten.
Na een korte periode te zijn opgevan-
gen bij het zeer gastvrije BV Sport in
Weteringbrug is het bestuur van de BV
Sportrust onder leiding van voorzitter
Ron van Onselen op zoek gegaan naar
nieuwe huisvesting. In samenwerking
met Hoorne Vastgoed BV werd een
prachtlocatie in Sassenheim gevonden,
dat voor een schappelijke prijs gehuurd
kon worden. Maar het bestuur kwam er
al snel achter dat het openen van een
nieuwe locatie veel haken en ogen
heeft. Gelukkig is er door hard werken,
lobbyen, klussen van alle Leden een
mooi begin gemaakt om de locatie op
en top te verzorgen. Mede dankzij de
goede begeleiding van de KNBB en
hun handboek Accommodaties is de
verwachting dat de BV Sportrust aan
het begin van het seizoen over kan naar
de locatie aan de Essenlaan in Sassen-
heim.
De BV Sportrust is opgericht in 1958 en
heeft twee teams in de vierde divisie

van de sectie driebanden van de KNBB.
Twee formaties spelen in het District
Duinstreek (B1 en C4). Daarnaast heeft
de vereniging een levendige onderlinge
competitie en zal door haar nieuwe lo-
catie veel nieuwe Leden uit de regio
aantrekken. Doordat veel Leden hun
steentje bijdragen en meerdere lokale
ondernemers hun steun verlenen aan dit
project is ook de gemeente Teylingen
positief over het initiatief. De wethouder
Sport heeft dan ook aangegeven mee te
werken om het mogelijk te maken. De
grootste uitdaging in West-Nederland
is, dat het aantal biljartlocaties afneemt
omdat het commercieel uitbaten van
een biljartzaak (met dure vierkante me-
ters) lastig is. Voorzitter van Onselen:
“Het is een uniek project, waarbij alle
vrijwilligers keihard werken om de
droom te realiseren. Vandaar dat dit ini-
tiatief uw steun verdient: U kunt de vere-
niging Sportrust helpen, door een bij-
drage te storten op : NL 47 RABO
0357224698 ovv Donatie “ . Uiteraard
is het ook mogelijk lid te worden en
daarmee de vereniging te steunen. 

Dames van SVW behalen 
gewestelijke titel Zuid 1 in Dongen

SVW 18, het damesteam uit Bergen op Zoom dat de thuiswedstrijden speelt bij
café de Ponderosa, heeft in Dongen de gewestelijke titel bij het dames libre
behaald. Vlnr: Marijke van Lieshout, Suzanne Zegers, Marlies Kuijpers, 
Yvonne de Vos en Karien Schroevers

Gewestelijke teamfinale C3 Zuid 1

De Kastanje zegeviert bij De Ram 
in Roosendaal

Bij café De Ram in Roosendaal bleek De Kastanje 6 over de langste adem te 
beschikken. SVW werd tweede, De Hofstede derde, terwijl ’t Anker als vierde
eindigde. Vlnr: Ron Stam, Frans Koevoets en Jack van Etten van de Kastanje 6
Foto: Peter van Dongen

Recreanten district Midden-Brabant blijven KNBB trouw

Peter van Wezel ontvangt erespeld 
van de KNBB Vereniging Carambole
Onder de leden
van de afdeling dag-
biljarten district
Midden-Brabant is
onlangs een enquête
gehouden over het
wel of niet blijven bil-
jarten onder de vlag
van de KNBB. Tij-
dens de algemene
ledenvergadering op
9 juni werd het resul-
taat hiervan bekend
gemaakt. Hieruit
bleek, dat 83 % van
de leden de KNBB
trouw wilde blijven. 
Voorzitter Peter van
Wezel, die besloten
had om een punt te
zetten achter zijn be-
stuurlijke activiteiten,
leidde de vergade-
ring tot de pauze.
Op deze bijeen-
komst was ook de
voorzitter van KVC
Jaap Labrujere aan-
wezig. In zijn toe-
spraak roemde La-
brujere de inzet van
Peter van Wezel in
de afgelopen jaren.
“Peter is een echt ver-
gaderbeest en gaat
altijd goed voorbereid op pad. Hij is
welbespraakt, goed in toespraken en di-
to verslagen. In de afgelopen jaren
heeft hij veel kilometers gemaakt als ver-
tegenwoordiger van het dagbiljarten
Midden-Brabant. Zo bezocht hij dan in
de drukste jaren 42 vergaderingen per
jaar. Hij werd daar ook daadwerkelijk
“gezien” en vroeg telkens weer om aan-
dacht voor het dagbiljart omdat deze
groep telkens ontbrak op de agenda’s.
Vaak werd hij hier in ook teleurgesteld,
wat hij dan ook niet onder stoelen of
banken stak.
Hij voelde zich dan een roepende in de
woestijn, maar het tij keerde het afge-
lopen jaar, toen vanuit de KNBB werd
beloofd meer aandacht aan deze toch
zo belangrijke groep te geven. Ook bij
activiteiten van het dagbiljarten wipte

hij regelmatig binnen, zoals tijdens fi-
nales in zijn district. Met een tomeloos
enthousiasme begon hij dan iedereen te
groeten en handen te schudden; ook tij-
dens de partijen, wat sommige spelers
hem niet bepaald in dank afnamen. Pe-
ter is altijd punctueel, vasthoudend en
heeft alles onder controle.  Als hij het
niet weet, zoekt hij het op want het moet
allemaal kloppen en volgens de regels
zijn. Ook beschikt Peter over improvisa-
tietalent. Toen bijvoorbeeld tijdens de
huldiging bij een nationaal kampioen-
schap in Waalwijk de CD haperde, be-
gon hij uit volle borst het Wilhelmus a
capella te zingen, waarna iedereen uit
volle borst meezong”. 
Na deze uiteenzetting speldde Labruje-
re hem de erespeld op van de KNBB
Vereniging Carambole.

Jaap Labrujere feliciteert Peter van Wezel met de 
onderscheiding. Secretaresse Trudie van Engelen kijkt op

de achtergrond toe. Foto: Ad Smout

Finale dagbiljarten 3e, 4e en 5e klasse bij ’t Hartje van Oosterhout

Titels voor Tim Loedeman, 
Hendrikus Bouman en Ria van de Ven
Op 31 mei werd bij
’t Hartje van Ooster-
hout in de gelijkna-
mige plaats de finale
dagbiljarten in de
derde, vierde en vijf-
de klasse libre ge-
houden. Tim Loede-
man maakte in de
derde klasse duide-
lijk het verschil, ter-
wijl in de twee ande-
re klassen de span-
ning er lang in bleef.
De organisatie was
in handen van het
district Midden-Bra-
bant.

Eindstanden 
derde klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Tim Loedeman Nieuwe Brug 6 3.09 13
2. Aad de Vlaam Crooswijk 2 2.52 12
3. Jan Hoevenberg De Gildenbond 2 2.38 16
4. Adolf Eerenstein OBV 2 2.69 13 

Eindstanden vierde klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Hendrikus Bouman Crooswijk 6 1.58 9
2. Gerrit van der Steen Sonnevanck 4 1.11 7

3. Jos Meijer DOT 60+ 2 1.62 8
4. Hans Kuiken De Koetsier 0 0.89 8

Eindstanden vijfde klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Ria van de Ven NAL 6 1.25 10
2. Hans Zevenbergen Stedendriehoek 4 0.98 7
3. Jan Kolster RBCW 2 0.55 5
4. Harry Gottschalk NGG 0 1.04 6

De drie kampioenen vlnr: Hendrikus Bouman, 
Ria van de Ven en Tim Loedeman. Foto: Henk Vos
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- Advertorial - 

Sam van Etten weer Europees
kampioen vrij spel onder 21 

Het behalen van een titel is één ding, een
titel prolongeren is des te moeilijker.
Maar toch is dat Sam gelukt in Branden-
burg, opnieuw Europees kampioen vrij
spel onder 21!
Zijn laatste EK optreden bij de Junioren
was ronduit indrukwekkend, met 2 partij-
en die in 1 beurt uit gingen.
In de finale werd er met 300-17 gewon-
nen in 3 beurten. Opnieuw een titel op
Sam zijn palmares.
Duits kampioen, Europa Cup winnaar en
nu dus ook Europees kampioen. Alle-
maal topprestaties.
Sam, namens iedereen binnen de firma
van harte gefeliciteerd.

Namens je trotse sponsor: Buffalo.nlFoto: Henry Thijssen

- Advertorial - 

Jop de Jong op podium EK biljart
Artistiek
Wat een geweldige prestatie van Jop bij
zijn debuut op het Europese podium.
Meteen met een bronzen plak naar huis!
In zijn eerste partij een 0-2 achterstand
goed gemaakt en uiteindelijk met 3-2
gewonnen. Dezelfde scores in de vol-
gende 2 rondes, 3-2 winst en door naar
de kwartfinale. Ook die winnend (3-1) af
weten te sluiten, en uiteindelijk pas in de
halve finale verloren (1-3).
Maar toch maar mooi op het podium
tussen alle grote namen van het biljart
Artistiek in Europa.
Een geweldige prestatie, die smaakt
naar meer. Een mooi jaar al met al.
Jop, bij dezen van harte gefeliciteerd
namens al onze medewerkers.
Je trotse sponsor: Buffalo.nl Foto: Jan Rosmulder

Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum 
073 5031264

www.eureka billard.nl

The new 
Iceman Cue
Made by Bu alo
Met handtekening: 
Dutch Champion 2015
Uitgevoerd met 1 top 

Prijs: € 299.
Excl. verkrijgbaar bij Eureka Billard

De Jean van Erp Iceman prof keu 
Handtekening : World Champion teams

Iceman
Prof
Players
Cue
uitgevoerd
met 2 toppen
bu alo Super
Pro
bijgeleverd:
extension
Bu alo
Pomeransen :
kamui Black

Prijs: 
€ 499.
Verkrijgbaar
in de 
gewichten
500-510-520-
530 gram

Bij beide keuen: 

1 Bu alo keu tas
t.w.v. Euro 50,00 cadeau

in de maanden juni 
juli  augustus

http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%82billard.nl
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Ondanks dat de publieke belangstelling wat tegenviel, is Biljart Evene-
menten Nederland tevreden met het resultaat van de eerste door hen ge-
organiseerde KNBB bekerfinale. Het was voor iedereen duidelijk, dat de
combinatie zomerweer en Pinksterweekend voor een dergelijk evenement
niet erg gunstig is.   

de organisatie van grote toonaange-
vende biljartevenementen. Op sportief
vlak gaat de KNBB JUMBO bekerfinale

de boeken in als een toernooi met veel
spanning en sensatie. De climax kwam
op zaterdagmiddag 3 juni, toen Dallin-
ga.com en Medisch Centrum Breda de
finale speelden. Nog nooit eerder was
het voorgekomen dat de finale werd be-
slist in de laatste vijfsetter. Raymon
Groot, die eerder niet schitterde, blonk
nu uit en nam met 3-1 en een gemiddel-
de van 1.572 afstand van Patrick Vas-
seur. Met daarbij de winst van Barry
van Beers op Steven van Acker (3-2),
zaten de Brabanders op rozen. Voor de
Zeeuwen had Frédéric Caudron dan
wel met 3-1 van Roland Forthomme ge-
wonnen, maar met 4-2 en een kleine
voorsprong in sets had de formatie uit
Zundert toch de beste papieren. 
Zou het ze dan nu eindelijk lukken om
nationaal bekerkampioen te worden?
Alle ogen waren gericht op de confron-
tatie tussen Jean-Paul de Bruijn en Peter
Ceulemans. De Bruijn, die een voor-
sprong van 2-0 in sets nam, zag de
kleinzoon van Raymond Ceulemans op
2-2 komen. De laatste alles beslissende
set ging gelijk op en na vijf omlopen
stond de score op 10-10. Bij de stand
12-11 wist De Bruijn met een slot van
drie de handen van zijn teamgenoten in
de lucht te krijgen. De vierde bekerwinst
in een periode van vijf jaar was voor de
ploeg uit Sluiskil een feit. Weer greep

Medisch Centrum Breda net naast de
hoofdprijs. Het hoogste teammoyenne
van 1.300 mag dan een schrale troost
zijn.
In de halve finale had Dallinga.com Buf-
falo.nl naar het brons verwezen en wist
Medisch Centrum Breda ten koste van
TOVV/Royal Pro de eindstrijd te berei-
ken. 
Tijdens de poulefase was Roland Fort-
homme de absolute uitblinker met winst
op Davy van Havere (1.956), Frédéric
Caudron (1.853) en Murat Naçi Çoklu
(2.143). Ook Jeffrey Jorissen schitterde
voor zijn team Buffalo.nl en liet een al-
gemeen gemiddelde van 1.442 note-
ren. Murat Naçi Çoklu ging met het
hoogste algemeen gemiddelde 1.646
en de hoogste serie van dertien de
boeken in. Landskampioen Eureka Bil-
lard, dat in poule A na winst op BC Arn-
hem en TOVV/Royal Pro bijna zeker
was van de kruisfinales struikelde in de
laatste wedstrijd over Buffalo.nl en
moest afhaken. ’t Hartje/ Van Wanrooy
wist het thuisfront niet op de banken te
krijgen, bleef zonder winst, en kon al-
leen tegen Bousema Lochem gelijk spe-
len.  

Eindstand
Team Moy HS
1. Dallinga.com 1.153 8
2. Medisch Centrum Breda 1.300 12
3. Buffalo.nl 1.112 11
3. TOVV/Royal Pro 0.986 9
5. Eureka Billard 1.080 8
6. Bousema Lochem 1.197 13
7. 't Hartje/Van Wanrooy 1.040 8
8. BC Arnhem 0.850 9

Veel lof was er voor de uitstraling en de accommodatie. Foto: Ton Smilde

Veel lof was er voor de uitstraling en de
accommodatie. Theater de Bussel in
Oosterhout blijkt uitermate geschikt voor

Dallinga.com wint voor de vierde keer in vijf jaar de KNBB bekerfinale.
Foto: Ton Smilde

KNBB heeft twee nieuwe Bondsridders
Met Harrie Rouschen
en Nico Kraakman
heeft de KNBB er
twee bondsridders
bij. De heren ver-
dienden deze be-
noeming door hun
jarenlange inzet
voor de KNBB en de
biljartsport in het al-
gemeen. Beiden ont-
vingen op zaterdag
10 juni tijdens de al-
gemene vergadering
van KVC uit handen
van voorzitter Jaap
Labrujere de bijbe-
horende speld. Jaap Labrujere spelt de onderscheiding op bij 

Harrie Rouschen. Foto: Ad Smout

Verrast en emotioneel ontvangt Nico Kraakman de 
bijbehorende speld. Foto Ad Smout

Dallinga.com wint KNBB JUMBO bekerfinale

Spreekstalmeester Ferry van der Veen.
Foto: Ton Smilde

http://www.debiljartballen.nl
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Interland Nederland-België beslist in acquit gedeelte

Als afsluiting van een biljartweek met daarin de KNBB Jumbo bekerfinale
en het vierlandentoernooi 5-pins werd in Theater de Bussel te Oosterhout
op zondag 4 juni de driebanden interland Nederland-België gehouden.
Deze ontmoeting werd door Biljart Evenementen Nederland georgani-
seerd, zonder binding met de bonden van beide landen.

Kok. België werd vertegenwoordigd
door: Frédéric Caudron, Eddy Merckx,
Roland Forthomme, Eddy Leppens,
Jamie Buelens en Dylan Parent.

Spanning
Gezien het vernieuwende format werd
met spanning uitgekeken naar deze lan-
denwedstrijd. Zouden de spelers het
leuk vinden? Zou het publiek het leuk
vinden? Zou het serieus genoeg geno-
men worden? En, zou ook echt sprake

Van zowel Nederland als België waren
de eerste vier spelers van de lopende
ranking uitgenodigd, alsmede de natio-
naal kampioen jeugd en de nationaal
kampioene dames. Hoewel er in het ver-
re verleden eerder interlands door deze
landen zijn gespeeld, mag men met de-
ze samenstelling van een uniek gebeu-
ren spreken. Voor Nederland versche-
nen in de arena: Dick Jaspers, Raimond
Burgman, Jean van Erp, Dave Christiani,
Therese Klompenhouwer en Joey de

Het elektronisch scorebord
Wat is een elektronisch scorebord?
Een elektronisch scorebord bestaat uit een kleine computer, een beeldscherm en een
draadloze afstandsbediening. Met de afstandsbediening worden de scores ingege-
ven, hiermee hoeft de schrijver alleen maar het aantal gemaakte caramboles in te
geven en het systeem doet de rest.

Wat is er te zien en voor wie is het bedoeld?

• Hoogste serie, relevant voor speler en toeschouwers
• Percentage dat beide spelers tot nu toe gescoord hebben, hiermee kan de toe-

schouwer direct zien hoever beide spelers met de partij al gevorderd zijn
• “Voorsprong”, dit is een berekening van hoeveel caramboles een speler voor of

achter staat ten opzichte van zijn tegenstander. 
• Shottimer voor als er op tijd gespeeld wordt, relevant voor speler en toeschouwer
• Laatste 5 scores, hiermee kan de schrijver controleren of alles goed ingevoerd is

Andere spelsoorten en functies
Met het elektronisch scorebord zijn naast de traditionele spelsoorten ook vele ande-
re spelsoorten en functies mogelijk, zoals:
• 5 Ball
• 5 Pins
• Veertig tegen de klok
• Spelen op tijd (shottime)
• Timer voor het inspelen
• Waarschuwing bij "En nog 5"
• Geluidsignaal als de shottijd voorbij is.
• Afstoottijd berekenen (t.b.v. wedstrijdplanning)
• Automatisch resultaten per  email versturen 
• Samenvatting maken van alle opgeslagen partijen
• Één voor één ingeven van de caramboles, zodat de schrijver met de scheidsrech-

ter meetelt
• Reclame maken voor sponsors, hierdoor verdient het systeem zichzelf terug

Wat kost zo'n scorebord?
Biljartcomputer levert dit scorebord tot 1 Juli 2017 met reclamemodule en alle spel-
soorten nog voor de oude prijs van € 359,- inclusief btw. 
U heeft verder alleen nog een (bestaande) monitor of TV nodig. Een 24 inch moni-
tor is verkrijgbaar voor ongeveer € 110,-. 
Met de reclamemodule kan het systeem zichzelf d.m.v. sponsoring terugverdienen. 

Meer informatie?
Via de website van Biljartcomputer is veel meer informatie beschikbaar:
www.biljartcomputer.nl   www.biljartcomputer.be   www.billardcomputer.de
info@biljartcomputer.nl 
Telefoon: +31 (0)13 4634703

Spelsoort         Beurt           Aan de beurt is (groen en stip)

Naam Speler 1 Naam Speler 2

Naam Vereniging1 Naam vereniging 2

Score van 1 Score van 2

Te maken aantal 1 Te maken aantal 2

Gemiddelde 1 Gemiddelde 2

Hoogste serie  1 Hoogste serie  2

Percentage van 1 Percentage van 2

Achterstand / voorsprong
Laatste scores speler 1   Huidige invoer   Shottime balk   Resterende secondes   Start/stop   Laatste scores speler 2

Scorebord van Biljartcomputer
Verklaring:
• Namen en verenigingen van de spelers: omdat niet iedereen een bekende biljar-

ter is, is deze informatie relevant voor de toeschouwers
• Spelsoort, relevant voor de toeschouwers
• Scores van beide spelers en het aantal beurten, relevant voor spelers, toeschou-

wers en scheidsrechter
• Aantal te maken caramboles, relevant voor toeschouwers, spelers en scheidsrech-

ter
• Gemiddelde van de spelers zoals zij tot nu toe spelen: de spelers zelf zien of zij

goed of slecht staan te spelen 

zijn van teamspel, en van teamspirit?
De sfeer in de theaterzaal was goed en
het format zorgde voor voldoende af-
wisseling. En, niet onbelangrijk: er kwa-
men topspelers in actie, niet alleen man-
nelijke, maar ook jongeren en dames.
Er werd begonnen met twee setjes van
negen zonder gelijkmakende beurt, ver-
volgens een partij tot twintig carambo-
les met nabeurt. Als afsluiting van acquit
naar de hoogste serie.  Ieder gewonnen
setje bracht één punt op, een gewonnen
partij naar 20 caramboles eveneens
één punt en bij remise beiden één punt.
Winst bij acquit werd eveneens be-
loond met één punt. Voor ieder vijf ca-
ramboles werd hier een punt extra toe-
gekend. Het scoreverloop was erg
spannend. De Belgen, die zich ge-

steund zagen door de aanwezigheid
van Pierre Cornelissen, grootmeester
Raymond Ceulemans en zijn zoon Kurt,
namen een kleine voorsprong. Na het
spelen van twee disciplines had Neder-
land de achterstand weg weten te wer-
ken en stond zelfs met 10-9 voor. De
laatste twee duels vanaf acquit moesten
bij de tussenstand 13-12 de beslissing
brengen. Zowel Joey de Kok als Dylan
Parent misten en kregen beiden een
punt, dus 14-13. Alle ogen waren ge-
richt op de andere tafel, waar Frédéric
Caudron voor de zuiderburen niet ver-
der kwam dan twee treffers. Dick Jas-
pers haalde vervolgens flink uit met een
reeks van negen en verdiende naast
zijn partijpunt ook nog een bonuspunt.
Eindstand 16-13 voor Nederland.

Foto: Ton Smilde

http://www.biljartcomputer.nl
http://www.biljartcomputer.be
http://www.billardcomputer.de
mailto:info@biljartcomputer.nl
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Aziaten domineren WK driebanden voor dames in Zoersel

Therese Klompenhouwer afgelost 
door Orie Hida
Het wereldkam-
pioenschap drie-
banden voor da-
mes, dat in het
Belgische Zoersel
werd gehouden
gaat de geschie-
denisboeken in
als sensationeel,
verrassend en
spannend. De ring
met diamant ter
waarde van 4.000
euro, die geschon-
ken werd door
Diamani uit Ant-
werpen moest een
maatje kleiner worden gemaakt voor een Aziatisch vingertje.
Dat titelverdedigster Therese Klompen-
houwer moeiteloos de poulefase zou
doorstaan had nagenoeg iedereen
verwacht. De uitschakeling in de
kwart-         finale door de Deense Ma-
rianne Mortensen had niemand voor-
zien. Na de 30-26 nederlaag in 34
beurten had de gewezen kampioene
maar één korte reactie: “Het was niet
goed”. Zeker tien keer hebben beide
dames geduelleerd, nog nooit eerder
had de 53- jarige Mortensen kunnen
winnen. Kompenhouwer realiseerde in
de poulefase een algemeen gemiddel-
de van 1.086, terwijl Mortensen met
0.584 genoegen moest nemen. De pil
was dus extra bitter. Voor Nederland
konden zowel Karina Jetten als Mirjam
Pruim-Emmens zich niet voor de knock-
outfase plaatsen. De Belgische Daniël-
le le Bruyn moest ook voortijdig afha-
ken.  Belgisch nationaal kampioene

Orie Hida ontvangt uit handen van Patrick de Landtsheer
van Diamani uit Antwerpen de ring met diamant.

Foto: www.billiardsphoto.com/Dirk Acx

Jaimie Buelens trof in de kwartfinale
Orie Hida en zag de Japanse met
1.304 winnen. 
De halve finales op zondag moesten
dus worden afgewerkt zonder ver-
tegenwoordiging van de lage landen.
De  20-jarige Koreaanse Mee Rae Lee
stelde tegen Marianne Mortensen met
30-8 uit 26 haar finaleplaats veilig.
Even later ontaardde het treffen tussen
Orie Hida en Gulsen Degener in een
thriller. De Turkse Degener nam in de
eerste fase een afstand van tien ca-
ramboles, maar miste door een inzin-
king met één carambole verschil de fi-
nale. Met Orie Hida en de minder er-
varen Mee Rae Lee was men al zeker
van een Aziatisch feestje. Lee kon haar
eerder op de dag getoonde vorm niet
vasthouden en zag Hida na een onder-
breking van twee jaar haar vierde
wereldtitel grijpen (30-19 uit 37).

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

Gewestelijke teamfinale B1 Zuid-Nederland

Dorpszicht gaat via 
Biljartcentrum Goirle nationaal

Met maar liefst vier punten voorsprong
op de overige drie formaties is Dorps-
zicht uit Dorst bij Biljartcentrum Goirle
kampioen geworden in de eerste klasse
driebanden klein van het gewest Zuid-

Nederland. Zij verdienden hiermee
een ticket voor de nationale eindstrijd
in Nieuwegein. ZBGG werd tweede,
VEGABV derde en SVW vierde.

Het team van Dorpszicht. Foto: Ad Smout

Mijlpaal voor Waalwijkse vereniging

Des Oons Thuis viert gouden jubileum

Biljartvereniging Des Oons Thuis viert
op 24 juni in café De Molenvliet te
Waalwijk het 50-jarig jubileum. Des
Oons Thuis is eigenlijk ontstaan uit een
fusie tussen BV Ons Vermaak en BV
VZN (Voorlopig Zonder Naam) In de
districtscompetitie komt men uit met drie
teams onder de naam DOT. Oorspron-
kelijk stond DOT voor De Oude Toren,
de vereniging was immers vroeger
gevestigd bij ontmoetingscentrum De
Oude Toren in Baardwijk. Ongeveer
twintig jaar geleden is men met de
25 leden tellende club verhuisd naar
biljartcentrum Sint Jan, later Castle City
genoemd, van Wim en Ina van Crom-
voirt. Men was het er over eens dat de
verenigingsnaam DOT moest blijven,
maar DOT kwam te staan voor Des
Oons Thuis. Toen Wim en Ina van
Cromvoirt zo’n tien jaar geleden het bil-
jartcentrum verbouwden tot partycen-
trum, is voor café De Molenvliet geko-
zen, dat werd uitgebaat door een broer
en zus van Wim, dus ook bij Van Crom-
voirt. Daar biljart de inmiddels elf leden
tellende club nog steeds tot tevreden-
heid.

Gezellige avonden en 
feesten
Dat de leden houden van gezellige
avonden en feesten is algemeen be-
kend. Twee maal per jaar komen ze met

hun dames bij elkaar om er een gezelli-
ge avond van te maken. In de winter
zijn zij actief met Oudhollandse spelle-
tjes en een oriëntatie wandeltocht. De
laatste jaren wordt er in de zomer ook
een barbecueavond gehouden. In het
verleden werd ieder lustrum uitbundig
gevierd, dan duurden de feestelijkhe-
den enkele dagen. Om dat alles te be-
kostigen organiseerde men een tweede-
handsmarkt.

Van het eerste uur
De gebroeders Rini en Tini van Esch zijn
beiden vanaf de oprichting lid. Rini was
zelfs medeoprichter en heeft vanaf het
begin deel uitgemaakt van het bestuur.
Gedurende al die jaren is hij ook ver-
antwoordelijk geweest voor de organi-
satie van de toernooien die door de
KNBB aan de vereniging werden toe-
gewezen. Maar ook alle andere biljart-
toernooien bij DOT vielen onder zijn lei-
ding. Broer Tini is om gezondheidsrede-
nen al een aantal jaren rustend lid. Ook
op sportief vlak zijn er successen ge-
boekt. 
Zo zijn er verschillende kampioen-
schappen behaald in de districtscompe-
titie en in 2014 is er een team geweste-
lijk kampioen geworden. Ook tijdens
persoonlijke kampioenschappen ston-
den meerdere leden al eens op het
hoogste podium.

De volledige club voor het huidige clublokaal café De Molenvliet in Waalwijk

http://www.billiardsphoto.com/Dirk
mailto:biljart1@planet.nl
http://www.biljart%ED%AF%80%ED%B0%84boe%ED%AF%80%ED%B0%83ek.nl
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Telefoon: 0113-649283 • Fax: 0113-644312
E-mail: info@tapperijslandswelvaren.nl
Website: www.tapperijslandswelvaren.nl

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

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

Fam. De Kok
Privé: 0113-614157

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

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

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

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

Corjan
& 

Mitchell

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

Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

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

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

Camping Camping 

De EekhoornDe Eekhoorn
Een gezellige camping in een bosrijke omgeving

Ook kunt u bij ons terecht voor bruiloften en partijen

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

3 matchtafels en 3 tafels 230x115

Biljartcentrum
de distel

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier

18 Pooltafels
6 Biljarttafels 230x115
4 Matchtafels
5 Snookertafels

Groot eigen privé parkeerterrein voor 60 auto’s 

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

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

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

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

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

OOK OM MEE TE NEMEN

Leverancier van Mosselen, 
Oesters, Vis & Visproducten,

Zeekraal, Lamsoor en Mosselgroenten
aan groothande, horeca en instellingen

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

WWW.PIETVANOOST.NL

Wij staan dagelijks voor u klaar

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

Wijkcentrum
‘t Schuurtje

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

Bvm Apollo
Senioren Biljartclub Maarssen

Ook het juiste adres voor feesten en evenementen

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

info@schuurtje.org    www.schuurtje.org

Biljartspecialist Brabant. . .
Nieuw in uw regio

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

Officieel dealer van

VERHOEVEN

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

http://www.bvdeeekhoorn.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
mailto:info@biljartcentrumgoirle.nl
http://www.biljartcentrumgoirle.nl
mailto:info@schuurtje.org
http://www.schuurtje.org
http://www.biljartspecialist.nl
mailto:info@biljartspecialist.nl
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Tussenronde twee A-klasse gewest NON 

De Veemarkt 11 de baas in eigen 
huis te Doetinchem

Het was een enerverende strijd in De
Veemarkt te Doetinchem. De Veemarkt
11 versloeg de Viersprong 7 met maxi-
male 6-0 cijfers. Kopman Willem
Mijnen realiseerde een moyenne van
1.347 na 31 caramboles en slechts
23 beurten. Ook Martin Vermeer en
Frank Raben bleven toen aan de goede
kant van de score. De Viersprong 7

draaide tegen Noor-
derling/Harlingen 2
de rollen om via een
eveneens 6-0 zege.
De Veemarkt 11
ging tegen Noorder-
ling/Harlingen 2
met 2-4 onderuit.
Raben redde de eer.
Bij de Friezen bleven
Johan Wijbenga en
Ronald Schuyt aan
de goede kant van
de score. Daardoor
eindigden alle drie
teams met twee pun-
ten. De Veemarkt 11
had met acht de
meeste partijpunten
en zij gingen door
naar de gewestelijke
eindstrijd. Daar ont-

moette de Veemarkt 11 als tegenstan-
ders Overkamp en de Pelikaan Zut-
phen. Hoe dat is afgelopen ziet u aan
de deelnemers van het NK, elders in de-
ze biljartkrant.   
Team Pnt PP
1. De Veemarkt 11 2 8
2. De Viersprong 7 2 6
3. Noorderling/Harlingen 2 2 4

Vlnr: Frank Raben, Willem Mijnen en Martin Vermeer.
Foto: Ingrid van Hemert. 

In Mariaheide, Heeswijk-Dinther en Schijndel 

Alternatieve PK’s dagcompetitie 
driebanden groot succes 
Op initiatief van BAM Den Brouwer in
Mariaheide is in samenwerking met
NAL uit Heeswijk-Dinther en Den Hop-
bel uit Schijndel een PK dagcompetitie
eigen stijl gehouden. Er was maar liefst
50 procent deelname wat betreft deel-
nemers.
Er werd in zes poules van vier verdeeld
over de locaties een voorronde ge-
speeld over drie partijen per deelnemer
met hieruit zes winnaars en de twee
beste nummers twee. Zij duelleerden za-
terdag 29 april in twee poules van vier
drie keer tegen elkaar. De uiteindelijke
twee poulewinnaars waren Ruud Sik-
kers in poule A en Jhonnie Gloudemans

in poule B. Die speelden vervolgens om
te bepalen wie het eerste alternatieve
PK van Nederland op zijn naam zou
brengen. De winnaar is Jhonnie Glou-
demans geworden met een uitstekend
gemiddelde en op overtuigende wijze. 
Gezien de positieve reacties wordt er
volgend jaar een nog grotere deelname
verwacht. Ook hoopt men op reacties
uit heel het land om te komen tot een PK
van meerdere competities. Dit met als
doel om uiteindelijk tot een algeheel
kampioen van de alternatieve PK win-
naars uit het heel Nederland te komen.
Voor vragen neem contact op met
ruud.sikkers@gmail.com

Van 17 tot en met 22 juli

Van Melis driebandentoernooi 
in café-zaal 't Anker in De Mortel
Het Van Melis driebandentoernooi staat
ook dit jaar weer op het programma. U
kunt nog inschrijven maar snelheid is
geboden want vol is vol. Iedereen kan
aangeven welke dagen het beste uit-
komt om te spelen. De organisatie houdt

daar zo veel mogelijk rekening mee bij
het indelen van de poules. Ook in 2017
wordt er weer gespeeld in poules van 5
biljarters. Afhankelijk van het aantal
deelnemers vindt de strijd op twee of
drie biljarts plaats. Het inschrijfgeld be-
draagt weer € 10,00. U kunt online in-
schrijven op de website van biljartclub
Het Anker via www.bc-het-anker.nl. Per-
soonlijk aanmelden is mogelijk bij café-
zaal ’t Anker aan Sint Antoniusstraat 55
in De Mortel. Voor verdere vragen kunt
u contact opnemen met café-zaal ’t An-
ker via telefoon: 0492-362971. Van-
melis.nl heeft als prijzengeld wederom
waardebonnen beschikbaar gesteld.
Eerste plaats ter waarde van 250 euro,
tweede plek 100 euro, derde in de
eindstand 50 euro en nummer vier 25
euro. Titelverdediger is Hans Wenniger.  

Limburgse Ladycup

Titel voor Nicole Klomp
dankzij percentages 
caramboles
Naam Vereniging Pnt Gem HS %
1. Nicole Klomp Os Kruuspunt 12 1.66 9 96.42
2. Chantal Arntz Paesjsjtal 12 2.12 19 91.58
3. Aaf Verstraaten De Oase 10 0.82 9 83.25
4. Sophie Meijs BC Maarland 6 1.45 10 89.79
5. Toos de Rijck BC Vors 6 1.21 11 80.24
6. Marlies Vanderlinden BC Maarland 4 1.22 7 83.58
7. Elfriede Achten BC Vors 4 1.40 13 80.28
8. Cisca Suttak De Mert 2 1.14 10 79.02

http://www.debiljartballen.nl
mailto:ruud.sikkers@gmail.com
http://www.bc-het-anker.nl
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Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.nl 

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!

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

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

Post luchtkanalen (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

Voor alle feesten en partijen

Zeilbergsestraat 83, 5751 LJ Deurne
06 - 13606807  www.de huiskamerdeurne.nl

Maak van uw feest een bijzonder feest,
u bent van harte welkom in De Huiskamer!

De Huiskamer, een perfecte locatie,
ideaal voor feesten zoals verjaardagen,

afscheidsborrels, trouwfeestjes e.d.
in café-sfeer !

Want is uw huis net te klein?
Laat uw feest dan door ons verzorgen!

(v.a. 30 personen tot ± 100 personen)

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.

Clubhuis BV ”De Zwaan”

Hoogdijk 32
5091 CH Middelbeers

Tel. 013 - 5141266
Nu 2 biljarts

www.cafedezwaan.nl

Bruiloften• FeestenBruiloften• Feesten
Partijen • VergaderingenPartijen • Vergaderingen

De Zwaan
Café • Restaurant • Middelbeers

mailto:biljart@roetienen.nl
http://www.cafeturfke.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
http://www.dekuul.nl
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.de
http://www.cafedezwaan.nl
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Driebanden speelweek 16
In de eerste klasse bleek Pomerans met
twee spelers goed vertegenwoordigd in
de lijst met partijen onder de dertig
beurten. Mari van Hout via 28 uit 25 en
Roos Vermeer dankzij 15 uit 28. Adri-
aan Adriaans scoorde vierentwintig tref-
fers na slechts twintig pogingen. John
van der Horst zette namens 't Turfke
twintig caramboles na achtentwintig
beurten op het scorebord. In eveneens
café In den Sleutel te Deurne behaalde
Ronald Roozen namens D’n Anlaup 18
uit 29. HGL kopman Frank Jonker reali-
seerde 41 treffers na 35 beurten.  

Driebanden speelweek 17
Alleen Jan van Geffen komt in aanmer-
king voor vermelding want in de eerste
klasse verzamelde hij namens Pomerans
de twintig caramboles al na zestien
beurten. 

Driebanden speelweek 18
Henny Rooijmans haalde namens D’n
Anlaup uit in de eerste klasse via 25 ca-
ramboles na 21 beurten en een serie
van negen. Frank Jonker (HGL) reali-
seerde 41 uit 38. Bij Ons Vermaak
presteerde Edie Lenssen prima na 18
treffers en 29 pogingen. Ties van Esch
speelde de sterren van de hemel in klas-
se twee. Niet alleen dankzij 31 caram-
boles en 29 omlopen maar vooral zijn

serie van twaalf trok de aandacht. De
hoogste reeks van alle klassen in de
competitie 2017. 
In klasse één ging de titel wederom
naar De Zwaantjes ’82 uit Bakel. Felici-
taties voor Hans Vermulst, Johnny van
Melis, Gijs van der Horst, Hans Wenni-
ger en Patrick Deerns. Van der Horst
pakte uit met achttien treffers na zesen-
twintig pogingen. Tegenstander Pome-
rans speelde met Wilfrie Vermeer twee
goede partijen, namelijk veertig caram-
boles na respectievelijk 31 en 32 beur-
ten. Eindstand derhalve 4-4. Bij HGL
verloor Frank Jonker ondanks 32 ca-
ramboles en 31 pogingen. De hoogste
serie van het seizoen kwam met tien ca-
ramboles op naam van Jan Pluijm (D’n
Anlaup). Henny Rooijmans en Nico van
den Heuvel kwamen namens dezelfde
vereniging tot een reeks van negen. Dat
presteerde ook Mari van Hout voor Po-
merans. De tweede klasse beleefde een
enerverende slotavond. Koploper O en
O bleef bij HGL op 4-4 steken. Internos
kon het kampioenschap in de wacht sle-
pen als het de laatste partij niet zou ver-
liezen tegen D’n Anlaup. Sjef Steevens
vervulde echter met 21 uit 29 zijn spor-
tieve plicht. Patrick Manders had eerder
voor de ploeg uit Neerkant met 21 ca-
ramboles na 23 beurten flink uitge-
haald. Namens Vriendenkring kwam
Bart Wilmsen eerder in de competitie tot
een reeks van negen. 
Barrage O en O – Internos
In de tweede klasse vond bij vereniging
SVN/Marmabar te Liessel de barrage
plaats van O en O tegen Internos.
Michel Berkers bracht de ploeg uit
Deurne/Walsberg met 20 caramboles
na 31 beurten aan de leiding. Harry
Crooijmans verloor van Twan van Roy
waardoor de teams weer op gelijke
hoogte kwamen. Mark Crooijmans zet-
te O en O op een 4-2 voorsprong na
winst op Harrie Bakker. In het duel van
de kopmannen trok Ties van Esch aan
het kortste eind tegen Toon van Lieshout.
Eindstand dus 4-4. 
De behaalde competitiegemiddeldes
moesten dus de beslissing brengen.
Door een veel beter procentueel ge-
middelde werd O en O gehuldigd als
kampioen. O en O speelde 0.113
d.w.z. 6,2 % boven hun gemiddelde en
Internos 0,039 ofwel 2,2 %.

De Zwaantjes '82 met vlnr: Gijs van der Horst, Patrick Deerns, Hans Vermulst,
Hans Wenniger en Johnny van Melis. Foto: Wilfrie Vermeer  

Ties van Esch van kampioen tweede
klasse O en O realiseerde met twaalf
caramboles de hoogste serie van alle
klassen in de driebandencompetitie
2017. Foto: Jan Rosmulder 

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

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

Houtse kampioenschappen libre en driebanden

Finales op 16-17 en 23-24 juni 
in De Karper te Mierlo-Hout
Verspreid over vier weekeinden werden
met 31 deelnemers de voorronden van
de Houtse kampioenschappen in café
De Karper aan Walvisstraat 34 ge-
speeld. Van de vier poules gaan de
eerste drie van de eindstand naar de
finale. De eindstrijd libre is op vrijdag
16 en zaterdag 17 juni. 
De finale driebanden is op vrijdag 23
en zaterdag 24 juni. Hieronder de uit-
slagen van de finalisten in de voorron-
den.
Libre uit poule A Pnt Gem % 
1. Michel Boetzkes 8 2.16 100
2. Rini van Lierop 6 1.36 99
3. Erwin Kouwenberg 4 1.13 87

Libre uit poule B Pnt Gem % 
1. Sjaak Rosmulder 6 3.18 99
2. Peter Gruijters 6 1.18 97
3. Toon Klokgieter 6 2.69 86
Driebanden uit poule C
1. Michel Boetzkes 6 0.667 96
2. René van Bokhoven 6 0.686 94
3. Jan van der Steen 6 0.500 89
Driebanden uit poule D
1. Piet van Hoof 8 0.456 100
2. Christian Steenbakkers* 8 1.022 97
3. Rini van Lierop 4 0.331 92 
4. Erwin Kouwenberg* 4 0.338 88
Bij het driebanden is Kouwenberg de
vervanger van de tijdens de finale ver-
hinderde Steenbakkers. 

Bij vereniging OVNA in Ommel

De Pandoer op 24 juni op bezoek 
in nederlaagtoernooi    
In dit nederlaagtoernooi voor teams is
De Pandoer uit Asten-Heusden op zater-
dag 24 juni de laatste tegenstander
voor de zomerstop. Zoals als jaren ge-
bruikelijk wordt namelijk van medio juli
tot medio augustus het individuele Lo-
laartoernooi gehouden. In 2016 waren
er 36 deelnemers. Libre 32 spelers en 4
liefhebbers die bandstoten op het pro-
gramma hadden staan. Opgave voor
deelname 2017 aan nederlaagtoernooi
voor teams tweede helft 2017 is nog
mogelijk. Zie voor meer informatie de

site www.astensebiljartbond.nl en kijk
dan bij Nederlaagtoernooien Lolaar/
OVNA. 
Team Plaats %
1. Vriendenkring Deurne 111
2. Vriendenkring 2 Deurne 108 
3. Nooit Gedacht Asten 95
4. Steeds Vooruit Liessel 83

Eredivisie topteam

ABC ’t Töpke uit Afferden 
met ander team actief 
Na het vertrek van Benelux Biljarts/
Snellen Horeca Service naar Haps kan
vereniging ABC ’t Töpke in gemeen-
schapshuis Iedershuus te Afferden toch
weer hoopvol naar het nieuwe seizoen
2017-2018 kijken. Van biljartcentrum
't Ottertje uit Ottersum, nummer drie
eredivisie topteam van het afgelopen

seizoen, kwam een mooi gezelschap
over: Sam van Etten, Jos Bongers,
Micha van Bochem, Martien van der
Spoel en nieuweling Dennis Timmers.
Deze formatie komt uit met de sponsor-
naam De Picardie, uit Venlo. De bedoe-
ling is dat men zeker drie jaar actief
blijft.   

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.

http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarij
http://www.hetoventje.nl
http://www.astensebiljartbond.nl
http://www.vlierden.com


De Biljart Ballen, 21e jaargang, juni/juli 2017 pagina 20

Programmaboekjes
Zowel A5 als A4 formaat 

in zwart/wit en full colour
Scherpe prijzen

Vraag vrijblijvend info: 0416343819
duoprint@planet.nl

Gewestelijk kampioenschap kader gemengd

Sietse Vijver winnaar bij Siemens 
in Midwolda

Na voorwedstrijden
en districtsfinales
plaatsten zich zes
38/2 en 57/2 spe-
lers voor de geweste-
lijke eindstrijd ge-
mengd kader. Sietse
Vijver, de enige
57/2 deelnemer,
mocht zich in café-
biljart Siemens te
Midwolda tot kampi-
oen laten kronen.
Friesland gaf de toon
aan want ook run-
ner-up Tonny Swart
komt van dat district.
Noord-Oost Overijs-
sel legde beslag op
plek drie en vier.
District Gronin-
gen/Drenthe sloot

de rij met de laatste twee plaatsen.  
Naam Kader Car Pnt Moy HS
1. Sietse Vijver 57-2 200 8 18.57 100
2. Tonny Swart 38-2 200 8 15.22 68
3. Jan Westerbeek 38-2 150 6 6.18 44
4. Dolf Sluiter 38-2 150 4 9.98 68
5. Folke Spakman 38-2 250 4 16.09 112
6. Peter Bel 38-2 150 0 4.91 47

Winnaar Sietse Vijver ontvangt uit handen van 
Cornelis Sluiter, voorzitter BC Midwolda '79, 
de kampioensbloemen. Foto: Tally Siemens

Tussenronde dames gewest NON

Districtsteam Zwolle blijft 
thuisploeg Midwolda '79 voor

In de tussenronde damesteams gewest
NON behaalde de formatie van district
Zwolle de volle vier punten. In café-bil-
jart Siemens werd de organiserende
vereniging Midwolda '79 met 4-2 ver-
slagen. Willy van Weeghel en Ilse Krish-
nadath bleven respectievelijk Rommy
Starke en Tally Siemens nipt de baas.
Alice van Dieren verloor met 28-38 na
24 beurten van Gea Imminga, die een
serie van twaalf produceerde. Zwolle
zette ook De Tukkers 2 met 4-2 opzij.
Margriet van den Akker baarde opzien

met vijftig caramboles na slechts vijftien
pogingen. Haar hoogste reeks was 22.
Ook Ilona Hollander bleef aan de goe-
de kant van de score terwijl Alice van
Dieren de mindere bleek van Tea Koers-
huis. Midwolda '79 tegen De Tukkers 2
eindigde in 5-1. Rommy Starke en Ella
Hilbolling wonnen terwijl Gea Imminga
de buit deelde met Koershuis. 
Team Pnt PP %car Moy
1. Districtsteam Zwolle 4 8 94.20 1.58
2. Midwolda '79 2 7 97.46 1.13
3. De Tukkers 2 0 3 65.88 0.62

Groepsfoto van de 3 deelnemende teams, De Tukkers 2, district Zwolle en BC
Midwolda '79. Foto: Siemens

Editie 14 driebandentoernooi Laarbeek

Ton van den Baar, Mari Coppens 
en Frans Dekkers succesvol
Op zaterdag 20 mei
vielen in Dorpshuis
Lieshout de beslissin-
gen van de veertien-
de driebandenkam-
pioenschappen Laar-
beek. 
Nadat er was be-
gonnen met 104
deelnemers, werden
nu de plaatsen één
tot en met vier van
de drie poules ver-
deeld. 
In de drukbezochte
zaal stond één van
de drie Eureka bil-
jarts centraal. De
sfeer zat er goed in en werd nog eens
verhoogd toen Tom Dumoulin in de ron-
de van Italië een bergrit op zijn naam
bracht. 
De organisatie had alles prima op orde
en het geheel liep in Lieshout dan ook
vlekkeloos. 
Na afloop was er de prijsuitreiking en
de loterij. 
Aansluitend kon iedereen aanschuiven
voor een uitgebreid buffet. In 2018
staat het derde lustrum op het program-
ma en de speelmaand is april. Er wor-
den dan ongeveer 120 spelers aan de
start verwacht. 

Poule A 
1. Ton van den Baar
2. Jozef van Leuken
3. Piet Daniëls
4. Sjef van den Heuvel
Poule B
1. Mari Coppens
2. Gerard Ketelaars
3. Theo van Hoof
4. Frans Verharen
Poule C
1. Frans Dekkers
2. Hans Meulendijks
3. Rein Dekkers
4. Richard Spierings

Vlnr: Mari Coppens, Ton van den Baar en Frans Dekkers.
Foto: Jan Rosmulder 

Van 6 tot en met 9 juli in Bathmen

Vereniging Zuidleo DOS organiseert 
2e editie Open Air toernooi
De jongste biljartver-
eniging van Neder-
land, Zuidleo DOS,
organiseert voor de
tweede maal een
Open Air Biljarttoer-
nooi. Na het grote
succes van de 1e
editie kan er door
biljartliefhebbers en
geïnteresseerden
weer gebiljart wor-
den in de open lucht
tussen de grazende
koeien. Het toernooi
zal plaatsvinden aan
de Blankenadijk in
Bathmen (Zuidloo)
van donderdag 6 tot
en met zondag 9 juli
waar dan ook de fi-
nale zal plaatsvin-
den.
Het toernooi kent
een recreatieve en
actieve poule. Hier-
door kunnen mensen
die minder bekend
zijn met de sport laagdrempelig kennis-
maken met het biljarten. In de actieve
poule zullen de meer ervaren spelers
strijden om een eerste plek. In teams
van drie worden de varianten libre,
bandstoten en driebanden gespeeld. Dit
jaar hebben zich 54 teams aangemeld
waarmee de inschrijving dan ook vol is.
Extra bijzonder is dat zich dit jaar ook
enkele damesteams hebben aange-
meld!
Zuidleo DOS hoopt door middel van dit
toernooi het biljarten weer extra onder

de aandacht te brengen. Biljarten wordt
vaak geassocieerd als cafésport voor
oudere mensen. De jongens van Zuid-
leo DOS, allen tussen de 18 en 24 jaar,
bewijzen met dit toernooi het tegendeel.
Iedereen kan deelnemen aan het evene-
ment, zelfs als je nog nooit gebiljart
hebt. Op deze manier hopen ze meer
mensen enthousiast te maken voor de
sport in een ongedwongen en gezellige
sfeer. De locatie, in de openlucht tussen
de grazende koeien, maakt het plaatje
compleet.

Klasse C4 Zuid-Nederland 2

De Mert Born 2 winnaar bij 
Van Tienen in Tegelen
In café-biljartzaal Van Tienen in Tegelen
mocht café de Mert Born 2 zich als ge-
westelijk kampioen ZN afdeling 2 laten
huldigen. De formatie die dus naar de
Landsfinales in Nieuwegein gaat, be-
stond in Tegelen uit Lei op den Camp, Roy
op den Camp, Ricardo Baggen en Ed
Laenen. Evenals naaste achtervolger Sib-
be '63-5 verzamelde men vier punten en

tien partijpunten. Het percentage caram-
boles moest dus de beslissing brengen en
dat was met 90.21 om 83.53 duidelijk in
het voordeel van de ploeg uit Born.
Team Pnt PP %
1. Café de Mert Born 2 4 10 90.21
2. Sibbe '63-5 4 10 83.53
3. Den Hook 2 8 88.79
4. De Zwaan 5 2 8 86.90

mailto:duoprint@planet.nl
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Editie 24 Landerds kampioenschap driebanden

Broer van Uden de beste van 
64 spelers in 't Oventje te Zeeland

Na poulewedstrijden en de knock-outfa-
se zijn de vier finalisten bekend die voor
de Cees Geerts wisseltrofee gaan strij-
den. Klasse A: Antoon de Louw 6,  Klas-
se B: Frank van Rooij 10, Klasse C:
Broer van Uden 13 en Klasse D: Peter
van der Linden 19 caramboles.  
Na loting wordt Van der Linden gekop-
peld aan De Louw en Van Rooij krijgt
Van Uden als tegenstander. De partij
van Frank van Rooij tegen Broer van
Uden is halfweg als de winnaar al bijna
bekend is. Van Uden blijft rustig spelen
en pakt zijn puntjes. Van Rooij daaren-
tegen komt niet echt los en na 30 beur-
ten is het 11-4 in het voordeel van Broer
van Uden. Hij kan zich op gaan maken
voor de finale tegen? Van der Linden
staat voor een moeilijke taak. De Louw
hoeft er maar zes dus het gat is enorm.
Maar beide spelers zijn gemotiveerd en
proberen er het beste van te maken.

Peter van der Linden
lijkt de beste papie-
ren te hebben als er
een stand op het
bord staat van 17-2.
Maar Antoon de
Louw scoort een se-
rie van drie en de
strijd is weer hele-
maal open. Met een
lucky treffer maakt
hij zijn laatste punt
en Peter van der Lin-
den slaagt er niet in
om in de gelijkma-
kende beurt het gat
te dichten. De Louw
dus finalist.

Finale Cees Geerts 
wisseltrofee
Rond de klok van tienen kon café-zaal
't Oventje in Zeeland zich op gaan
maken voor de eindstrijd met als inzet
de Cees Geerts wisseltrofee. Zou
Antoon de Louw zijn stunt kunnen her-
halen? Broer van Uden deed er alles
aan om een gat te slaan maar dat wilde
niet echt lukken. Ook De Louw bleef
hangen in de wedstrijd. Toch wist Broer
van Uden in de 28e beurt de titel naar
zich toe te halen. Met 13-4 bleef hij de
baas over Antoon de Louw.
BC Zeeland, de organisatie en de deel-
nemers feliciteren Broer van Uden met
zijn Landerds kampioenschap drieban-
den. Speciaal woord van dank aan
Th. van Casteren Makelaardij te Schaijk
voor het beschikbaar stellen van de be-
kers.

Links en rechts van kampioen Broer van Uden staat het
voormalige kasteleinsechtpaar Francien en Cees Geerts. 

Damesfinale gewest NON

Woman in Black 2 plaatst zich bij 
Pot in Groenlo voor NK teams
In hotel-café-biljart-
centrum Pot in
Groenlo stonden
drie damesteams
voor de opgave om
gewestelijke kampi-
oen NON poule A te
worden. Het werd
een spannende strijd
want elke formatie
won en verloor een-
maal. Consequentie
was dus dat ieder-
een twee wedstrij-
den gespeeld had en
op twee punten ein-

digde. De partijpunten geven dan de
doorslag en de gelukkige bleek Woman
in Black 2. Zij gingen tegen Lady’s
Adventure met 2-4 onderuit en versloe-
gen Deventer '83 Dolls met de maxima-
le 6-0 cijfers. De acht partijpunten ble-
ken voldoende voor het gewestelijk
kampioenschap en dus plaatsing voor
de Landsfinales in Nieuwegein. De suc-
cesvolle ploeg bestond in Groenlo uit
Nienke Lehmann, Jacquelien van den
Berg en Marinka Sandink. Van den
Berg won beide duels. Sandink zorgde
tegen Kalinka Roelofs van Deventer '83
Dolls voor een fraaie 29-7 zege na
slechts twaalf beurten. Goed voor een
gemiddelde van 2.41 en serie van
twaalf. 
Team Pnt PP %
1. Woman in Black 2 2 8 93.42
2. Lady’s Adventure 2 6 81.70
3. Deventer '83 Dolls 2 4 83.77

Foto: Heino Pelle 

Keu van biljartfabriek Brock voor hoogste serie

Damestoernooi op 17 en 18 juni 
2017 bij Hotel Pot in Groenlo 
Dit damestoernooi wordt jaarlijks in het
tweede of derde weekend van juni ge-
houden. Er zijn twee speeldagen en in
2017 betreft dat 17 en 18 juni. Plaats
van handeling is hotel-café-biljartcen-
trum Pot aan Schoolstraat 7 te Groenlo.
In de voorronde wordt gespeeld over
maximaal 40 beurten. De volgende ron-
de is er een knock-out systeem en dan
geen nabeurt.
Kampioen 2015 was Myrna van Haar-
lem. Zij heeft ook de keu gewonnen
voor de hoogste serie. Door omstandig-
heden doet ze dit jaar niet mee.
Kampioen 2016 Luci Oosterholt. Hoog-
ste serie Thea Fielt. Dit jaar is er weer
een keu beschikbaar voor de hoogste
reeks en gesponsord door biljartfabriek
Brock uit Bornerbroek. De hoogste serie
wordt berekend naar percentage van

het aantal te maken caramboles.
Naam Plaats Car
1. Annie Lansink Rietmolen 33 
2. Brechtje Ars Groenlo                          41 
3. Denise Jansen Winterswijk                    25 
4. Ellis Meenderink Haaksbergen                 47 
5. Francis Koenders Rietmolen                     44 
6. Ilse Krishnadath Zwolle                           53 
7. Ineke Temmink Rietmolen                      41 
8. Jolanda Hollander Kampen                         37 
9. Jose Paerels   Meddo                           18 

10. Luci Oosterholt      Nienborg (Dld)              39 
11. Marianne Eising Haaksbergen                 39 
12. Mariëtte Velthuis Haaksbergen                 39 
13. Natasja Damen  Haaksbergen                  53 
14. Petra Hamwijk Lochem                          24 
15. Petra Pot      Groenlo                          65 
16. Thea Fielt Groenlo                          29 
17. Renate Karssenberg  Lochem                          27 
18. Willie Ars Groenlo                          24 
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Bandstoten dagbiljarten klasse 1-2-3 in Steenwijk

Nationale titels voor Ies den Dekker, 
Jan ’t Hart en Arie van der Giesen
In de tot arena om-
gebouwde biljart-
zaal François Min-
gaud van vereniging
Steenwijk, is onder
goede publieke be-
langstelling op 6 juni
j.l. het kampioen-
schap van Neder-
land, bandstoten
klein dagbiljarten
klasse 1-2-3 ge-
speeld.

Klasse 3
In de laatste ronde
kwam Wim van der
Sanden tot winst tegen Ingrid Ruiten-
beek. De partij tussen Ies den Dekker en
Chris van den Biggelaar was bepalend
voor het kampioenschap en dat was te
merken ook. Na twintig beurten stond
er een stand van 9-5 op de borden. Al
punten sprokkelend was het Den Dekker
die in de 37e omloop de winnende ca-
rambole wist te produceren.
Naam Vereniging Pnt Gem HS %
1. Ies den Dekker Jacobswoude 6 0.81 7 100.00
2. Ingrid Ruitenbeek Stedendriehoek 2 0.67 5 84.12
3. Wim van der Sanden KOT 2 0.92 6 84.00
4. Chris van den BiggelaarRotterdam 2 0.68 7 78.66

Klasse 2
In de slotronde wist Gerrit Agterhuis
van de hatelijke nul af te komen door
winst tegen Klaas Siepel. Met wederom
een serie van vijftien caramboles ver-
sloeg Jan ’t Hart opponent Mari Koolen
en eiste het kampioenschap voor zich
op.
Naam Vereniging Pnt Gem HS %
1. Jan ’t Hart OBV Randstad 6 2.00 15 100.00
2. Mari Koolen Sonnevanck 2 1.36 11 86.66
3. Gerrit Agterhuis DOS 2 1.11 8 82.85
4. Klaas Siepel OBV 2 1.82 8 76.11

Klasse 1
Ook in deze klasse bepaalden de laat-
ste wedstrijden de eindstand. Eduard
van Heuven wist de teleurstelling van
het verliezen van de tweede ronde par-
tij tegen Tinus van der Zwaag nu om te
zetten in vreugde. In 25 beurten waren
de 65 caramboles verzameld. Arie van
der Giesen was tegen Frans de Valk
steeds de bovenliggende partij. Bij het
bereiken van het 65e punt bij poging
27 wist Van der Giesen zich verzekerd
van de Nederlandse titel.
De prijsuitreiking was in goede handen
bij de bondsgedelegeerde Chris Jansen
en na het spelen van het volkslied voor
de drie nieuwe kampioenen van Neder-
land was een geslaagde dag ten einde.
Om met de woorden van de winnaar
Van der Giessen te spreken: “Het was
top vandaag en niet alleen omdat ik ge-
wonnen heb. De organisatie, de ento-
urage, de arbiters, alles was top”.
Naam Vereniging Pnt Gem HS %
1. Arie van der Giesen Zalmplaat 5 2.74 17 100.00
2. Eduard van Heuven Gooi+Vechtst 4 3.35 28 96.41
3. Frans de Valk Stedendrieh 2 1.95 11 61.02
4. Tinus van der Zwaag OBV 1 2.06 9 90.30

Vlnr: Jan 't Hart (2e klasse), Arie van der Giesen (1e klasse)
en Ies den Dekker (3e klasse). Foto: Fred Verbaan

http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
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Bekercompetitie voor kaderteams

De Poedel verslaat VOP/De Witte 
Hoeve in finale te Woerden
In de halve finale van de strijd om de
beker voor kaderteams versloeg De
Poedel opponent BC Concordia met 5-
3. Eep en Arie Veer wonnen terwijl
Geurt Veer de buit deelde met Monique
van Exter. Cor van de Groep ging
onderuit tegen Tom Hagenus. VOP/De
Witte Hoeve uit Venray zette BBG ka-
derteam met 7-1 opzij. Kopman Guido
Kauffeld zorgde tegen Marco Kivits
voor de kortste partij: 200-154 na tien
beurten. Jan Brueren en Jan Zanders ze-
gevierden eveneens en Piet van Rengs
deelde met Frank Vermeulen. In de strijd

om brons bleek BBG met 6-2 de meer-
dere van BC Concordia. Kivits verza-
melde de honderdnegentig treffers na
zes pogingen. Het beslissende duel om
de beker leverde tussen VOP/De Witte
Hoeve en De Poedel een 2-6 eindstand
op. Guido Kauffeld kreeg maar vijf kan-
sen van Geurt Veer. Piet van Rengs trok
tegen Cor van de Groep eveneens aan
het kortste eind. Jan Zanders kon Arie
Veer niet bedwingen. De zege van Jan
Brueren op Eep Veer bleef dan ook zon-
der gevolgen voor de winnaars uit
Nijkerk.  

www.debiljartballen.nl

Uitzendschema livebeelden via internet
Evenement Uitzending Datum
Spaanse GP driebanden La Coruna kozoom.com 19-25 juni 
Crazy Billiards SIS Open Rosmalen kozoom.com 24 juni 
Worldcup driebanden Porto kozoom.com 3-9 juli
EK poolbiljart jeugd Leende kozoom.com 31 juli-7 aug
Verhoeven Open driebanden New York kozoom.com 7-13 aug
Qualifier World cup of pool Leende kozoom.com 8-9 aug
Eurotour Leende kozoom.com 10-12 aug
EK poolbiljart senioren Leende kozoom.com 14-21 aug
LG U-Plus 3-Cushion Masters Seoul kozoom.com 5-8 sep
WK driebanden jeugd Spanje kozoom.com 15-17 sep
Worldcup driebanden Cheongju (Korea) kozoom.com 25 sep-1 okt

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

NK driebanden klein dagbiljarten in Rotterdam

Goud voor Henk Nissen, 
Gerard Veelenturf en Henk Schreurs

Op woensdag 7 juni was Biljartvereni-
ging Ommoord te Rotterdam gastheer
voor het NK driebanden klein in de 1e,
2e en 3e klasse van het Dagbiljarten.
Voor de lunch stonden er voor alle drie
de klassen twee volledige ronden inge-
pland. In de derde klasse wist Gerard
Veelenturf beide partijen te winnen.
Steef Wesseling boekte een winstpartij
tegen Jan Feikens, maar moest daarna
weer zijn meerdere erkennen in Schot-
poort. Beiden kwamen met dit resultaat
op twee punten. Na de lunch gingen
Veelenturf en Wesseling in een onder-
ling duel uit gingen maken wie er als
kampioen gehuldigd zou worden. Ge-
zien zijn eerdere twee winstpartijen
werd Gerard Veelenturf door het pu-
bliek als favoriet beschouwd. Deze fa-
vorietenrol maakte hij volledig waar
door in de 35e beurt de partij uit te ma-
ken en hiermee ongeslagen gekroond
mocht worden als kampioen van Neder-
land.

Tweede klasse
In de tweede klasse boekten zowel
Henk Schreurs en Piet van der Wouden
in de eerste twee partijen winst.
Schreurs won in 46 beurten van Karel
Scheeres en in 32 omlopen van Henk
Clermonts. Van der Wouden wist ook
van deze twee heren te winnen. Dus
ook in deze klasse bleven er na de pau-
ze echte finalepartijen over.
Over de afloop van de partij om plaats
één tussen Henk Schreurs met 18 ca-
ramboles en Piet van der Wouden met
16 caramboles, was er vooraf niets te
voorspellen. Beiden waren nog onge-
slagen en hadden een goede indruk
achter gelaten. Vanaf het begin van de
partij was het Schreurs, die door regel-
matig te scoren een voorsprong op-
bouwde en deze wist vast te houden. In
44 beurten had ook de tweede klasse
een ongeslagen kampioen. Piet van der
Wouden kwam in de slotpartij welis-
waar zes caramboles tekort, maar kan

beslist terugkijken op een zeer geslaagd
toernooi.

Eerste klasse
In de 1e klasse leek plaatselijke favoriet
Ben de Brabander rechtstreeks op de ti-
tel af te stevenen. Als enige wist hij zijn
eerste twee duels zeer overtuigend te
winnen. Johan Hegh kwam tegen hem
in 44 beurten vier treffers tekort en Bart
Kablau, mede geplaagd door wat li-
chamelijke klachten, bleef op 17 van
zijn 28 te maken caramboles steken.
Henk Nissen won zijn eerste partij van
Bart Kablau, maar verloor vervolgens
van Johan Hegh. Met de laatste partij
nog te gaan stond De Brabander riant
aan kop met vier punten. Maar het ve-
nijn zat echt in de staart.
Kablau voelde zich na de pauze bedui-
dend beter en wist in een prima partij
met een moyenne van 0.903 van Johan
Hegh te winnen. Hegh kwam totaal niet
in zijn spel en bleef op slechts zes ca-
ramboles steken. Hierdoor zag hij ook
nog eens een vrij zeker gewaande der-
de plaats aan zijn neus voorbij gaan.
Bart Kablau was namelijk in percentage
ruim over hem heen gegaan.
Voor aanvang van de finalepartij stond
Ben de Brabander twee punten voor op
tegenstander Henk Nissen. Hij mocht
dus eventueel verliezen, als hij er maar
niet te veel tekort zou komen. Het tegen-
deel bleek echter waar. Regelmatig
scorend zag Nissen zijn voorsprong
steeds verder groeien, terwijl De Bra-
bander het antwoord schuldig moest
blijven. 
Onder luid applaus scoorde Henk Nis-
sen in omloop 31 zijn 24e en laatste ca-
rambole. Nissen was door de winstpar-
tij in punten gelijk gekomen en zag zijn
carambolepercentage stijgen van
93.75 naar 95.83. Ruim voldoende
voor de nationale titel.
Hierin bedankte hij het district Rotter-
dam en de Biljartvereniging Ommoord
voor de prima verlopen organisatie.

JBV Amorti in Zevenbergen 
bestaat 50 jaar

In mei bestond jeugdbiljartvereniging Amorti 50 jaar. Ter gelegenheid
daarvan is op zaterdag 6 mei een druk bezochte receptie gehouden in het
jeugdbiljartcentrum aan de Dr. Ariënslaan 88 in Zevenbergen.

Het was in april 1967 toen Gerard
Tholenaar het initiatief nam om biljart-
trainingen te gaan geven aan de jeugd.
Dit leidde begin mei tot de oprichting
van een jeugdbiljartvereniging onder
de naam De Schakel. 
Ongeveer een jaar later werd de naam
gewijzigd in Amorti. Wat volgens de
Dikke van Dale betekent: “het temperen
van de loopkracht van de speelbal”. In
al die jaren was deze naam echter het
tegengestelde van de werkelijkheid; na-
melijk de naam van een bruisende vere-
niging. 
Hoewel men met de jeugd niet in een
café wilde biljarten, moest in 1968 Ho-
tel Tholenaar tijdelijk als onderdak die-
nen. Vanuit daar verhuisde de club naar
de jongensschool aan de markt en werd
via een loterij geld opgebracht voor de
aanschaf van een echt wedstrijdbiljart. 
Eind 1971 kreeg Amorti de beschikking
over de kelder van het oude gemeente-
huis en kwam er een tweede biljart. Dat
was tevens het startsein voor een bloei-
ende periode met gemiddeld zo’n veer-
tig leden en vele kampioenen. Een ver-
zoek om meer ruimte leidde in 1977 tot
een gedwongen ontruiming van de kel-
der en ideeën voor een eigen lokaliteit.
Er werd een bouwkavel gekocht en op
2 december 1978 kon het eigen biljart-
centrum worden geopend. Tien jaar la-
ter werden plannen gesmeed voor uit-
breiding. 
Op 12 december 1992 tijdens het 25
jarig bestaan van de vereniging werd
de vergrote biljartaccommodatie in ge-
bruik genomen met zes wedstrijdbiljarts

en twee matchtafels. De bestuurskamer
en kleedruimte maakten de accommo-
datie ook geschikt voor het organiseren
van toernooien en kampioenschappen.

Zelfwerkzaamheid
Door een zeer grote mate van zelfwerk-
zaamheid van veel leden en anderen,
zijn de investeringen beperkt gebleven
en is men in staat gebleken een
prachtige biljartaccommodatie te bou-
wen en te onderhouden.
Sinds 1986 vormen de jeugdbegelei-
ders samen met menig oud-Amorti-lid
biljartvereniging De Laan, die op vrij-
dagavond de locatie in gebruik heeft
voor trainingen en wedstrijden. Deze le-
den ondersteunen het jeugdbiljarten al
vele jaren d.m.v. begeleiden tijdens
wedstrijden, trainingen en de organisa-
tie van wedstrijden. Ook Stichting Biljart
Zevenbergen (afd. ouderenraad Zeven-
bergen) heeft er onderdak gevonden.

Hoogtepunten
In al die jaren zijn er veel hoogtepunten
geweest met een lijst van kampioenen.
Ook niet te vergeten zijn de organisa-
ties van de vele districts, gewestelijke en
nationale kampioenschappen. 
Echter het biljartplezier van de jongens
en meisjes die in de afgelopen jaren lid
zijn geweest is wel de belangrijkste
drijfveer voor de vrijwilligers. Verschil-
lende talenten hebben bij Amorti hun
opleiding genoten. Steeds is gebleken
dat, door de organisatie goed en alert
te houden, de jeugd zin blijft houden in
de biljartsport.

De accommodatie aan de Dr. Ariënslaan 88 in Zevenbergen

http://www.debiljartballen.nl
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NK poolbiljart jeugd

Driemaal goud voor Jan van Lierop 
en Lynn Pijpers bij SPC Woensel

Een bijzonder verhaal bij het NK pool-
biljart jeugd. Drie dames aan een niet-

NK pooltafel. Sinds
de opening van SPC
Woensel in 1993
zijn ze daar weke-
lijks actief. Voorheen
gingen ze kegelen
maar vanaf 1993
waren ze met tien
dames aan het pool-
biljart te vinden. He-
laas zijn er inmiddels
zes dames overleden
en één bleek er bij
het maken van de
foto ziek. Leeftijd bij
het maken van de
foto 80-81-82 en on-
bekend is of dat

overeenkomt met de volgorde op de
foto.

Foto: Jan Rosmulder

Van 25 tot en met 28 april werd het
NK pool jeugd in snooker- en pool-
centrum Woensel georganiseerd. In
totaal hebben 29 jeugdspelers
meegedaan aan de verschillende
NK-disciplines, te weten 14.1
(straight pool), 8-ball, 9-ball en 10-
ball. Voor de 17-jarige Jan van Lie-
rop uit Deurne was er in drie spels-
oorten goud en eenmaal zilver.
Lynn Pijpers (16) kwam bij de meis-
jes tot hetzelfde resultaat. 

8-ball, 9-ball en 10-ball. Roxanne Over-
eem behaalde de titel bij 14.1. 
Bij het NK pool pupillen werden Neder-
lands kampioen: Quinten Pongers
(14.1 en 9-ball), Yannick Pongers (8-
ball) en Mika van Berkel (10-ball).

Jan van Lierop. Foto: Jan Rosmulder

Roxanne Overeem. 
Foto: Jan Rosmulder

Lynn Pijpers. 
Foto: Melissa Rademakers, www.ewop.nl

Joey Haegmans. Foto: Jan Rosmulder

Vlnr: Quinten en Yannick Pongers. 
Foto: Melissa Rademakers, www.ewop.nl

Mika van Berkel. Foto: Jan Rosmulder

Het NK pool jeugd is onderverdeeld in
drie categorieën: pupillen, junioren en
meisjes.  
De grote winnaar bij het NK pool junio-
ren was zoals eerder vermeld Jan van
Lierop. Hij is Nederlands kampioen ge-
worden bij de disciplines 14.1, 8-ball
en 9-ball. Joey Haegmans won het vier-
de goud bij de junioren door de titel te
pakken bij 10-ball.
Bij het NK pool meisjes was Lynn Pijpers
het meest succesvol. Zij is Nederlands
kampioene geworden bij de disciplines

Junioren Goud Zilver Brons Totaal
1. Jan van Lierop 3 1 4
2. Joey Haegmans 1 2 1 4
3. Dylan Kappert 1 1
4. Jordy Pruymboom 2 2
5. Joey de Valk 1 1
Meisjes
1. Lynn Pijpers 3 1 4
2. Roxanne Overeem 1 1 2 4
3. Megan Rademakers 1 2 3
3. Tara Verharen 1 2 3
5. Kyenna Marcic 2 2
Pupillen
1. Quinten Pongers 2 1 3
2. Yannick Pongers 1 2 1 4
3. Mika van Berkel 1 1
4. Mitchel Knuever 1 1 2
5. Richard Barendregt jr. 2 2
6. Bjorge Masselink 1 1
6. Joel van Wordragen 1 1
6. Sonny Haegmans 1 1
6. Yuri Dijkstra 1 1

NK poolbiljart senioren

Mozes Leeflang en Jim Telfer 
succesvol in De Distel te Roosendaal

Nadat Jesse Thehu al de NK’s 14.1 en
8-ball op zijn naam had gebracht, zie
editie mei 2017 pagina 9, wisten een

weekeinde later Mo-
zes Leeflang en Jim
Telfer een titel te be-
halen. Leeflang
bracht het 9-ball op
zijn naam en Telfer
bleek de beste in de
spelsoort 10-ball. De
vier spelers die op
basis van het NK-
klassement in pool-
en biljartcentrum De
Distel in Roosendaal
de deelnamebewij-
zen met vergoeding,

individueel en team, hebben verdiend
voor het EK senioren 2017 zijn: Jesse
Thehu, Mozes Leeflang, Jim Telfer en Ri-
chard Eijmberts. De zes andere deelna-
mespots voor dit EK, volledig eigen bij-
drage, worden aangeboden aan: Rie-
nus Gennissen, Jimmy Worung, Ronald
van Adrichem, René Peeters, Joram
Hensens en Bas Verwijmeren. Het Euro-
pees kampioenschap senioren vindt van
14 tot en met 21 augustus plaats in Ja-
gershorst te Leende. 
Senioren Goud Zilver Brons Totaal
1. Jesse Thehu 2 1 3
2. Mozes Leeflang 1 1 2
3. Jim Telfer 1 1
4. Richard Eijmberts 1 1 2
4. Rienus Gennissen 1 1 2
6. Bas Verwijmeren 1 1
6. Jimmy Worung 1 1
8. Ronald van Adrichem 1 1
8. René Peeters 1 1
8. Joram Hensens 1 1
8. William Orozco 1 1

Mozes Leeflang. Foto: Melissa Rademakers, www.ewop.nl

Jim Telfer. Foto: Melissa Rademakers,
www.ewop.nl

Vier vaste bezoeksters 
bij SPC Woensel in Eindhoven

Eerste divisie poolbiljart

SPC Woensel.nl na voorlaatste ronde al kampioen
In de landelijke eerste divisie poolbiljart viel de be-
slissing over de titel reeds na de dertiende en te-
vens één na laatste ronde. SPC Woensel.nl verloor
in Eindhoven weliswaar met 2-5 maar dat kon de
pret niet drukken. Blaak ging toen ook onderuit,
namelijk met 4-3 bij Thurston Rotterdam. De slot-
sessie bij Schedels Plan B leverde voor de kampi-
oen eveneens een 5-2 verlies op. In veertien wed-
strijden ging SPC Woensel.nl in totaal vier keer
onderuit, waarvan dus tweemaal in de slotfase
van het seizoen. De basis van het succesvolle team
vormden Gijs van Westenbrugge, Tim Jonkman,
teamcaptain Frans Ooijen en Ayhan Özver. Mar-
co Teutscher, Sil van Venrooij en Richard Eijmberts
droegen ook hun steentje bij. In het MVP klasse-
ment had SPC Woensel.nl drie spelers bij de top.
Tim Jonkman presteerde het zelfs om met 78.3%
de tweede plek op te eisen achter Donny van
Oosterhout (Blaak en 80%), terwijl Ayhan Özver
en Frans Ooijen rond de tiende positie in het MVP
klassement eindigden.

Vlnr: Ayhan Özver, Tim Jonkman, Frans van Ooijen en 
Gijs van Westenbrugge. Foto: Jenifer Iper
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