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Nederlandse biljarter vindt samen met zijn gezin geluk in Wenns-Pitztal

Droom van Peter de Haan 
wordt in Tirol werkelijkheid

www.championshop.nl
Snel, goedkoop en eenvoudig on-line

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

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

info@championbiljarts.nl

Luc Verhoeven

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

woensdag 9.30 - 12u   13 - 18u

donderdag 9.30 - 12u   13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Gsm +32 (0)475 64 26 10

e-mail: renata@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

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

/amusementbe

Dagelijks genieten Peter de Haan, zijn vrouw Angelique en dochter Jessie
Louise (14) van het geweldig mooie uitzicht op de bergen van Hochzeiger
Jerzens. Op zo’n vijf minuten rijden van het dorpje Wenns in Tirol bevindt
zich Haus AlpenHahn, waar de Nederlandse familie al meer dan tien jaar
appartementen verhuurt.

Zie ook de achterpagina
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Lees verder op pagina 2

Peter, die 40 jaar geleden in Rotterdam
Zuid werd geboren, kreeg al op zijn ze-
vende verjaardag een tafelbiljart van zijn
buurman Peter van Mierlo (geen onbeken-
de in de Rotterdamse biljartwereld) en
werd meteen met het biljartvirus besmet.
Zijn stiefvader had een café aan de Rie-

derlaan en dagelijks dook hij als klein jon-
getje direct na schooltijd de kroeg in om te
oefenen. Wanneer het na een paar uur
drukker werd in de zaak, moest het jonge
Haantje mokkend de biljarttafel beschik-

Zie artikel op pagina 11
SCHOONMAAK & HERSTEL
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direct na de wedstrijden,
doch uiterlijk 20 september

Eindoverwinning voor Peter Ceulemans bij De Hazelaar

Mark Pijnenburg stunt tijdens 
SIS Crazy Billiards in Rosmalen
Peter Ceulemans
heeft voor de twee-
de keer op rij het
Crazy Billiards toer-
nooi in Rosmalen op
zijn naam geschre-
ven. In de finale ver-
sloeg hij Marc Ce-
len in acht beurten
met 25-7. De grote
openbaring van het
toernooi was Mark
Pijnenburg. Tot grote
verrassing van ie-
dereen schakelde
de man uit Uden-
hout in de eerste ron-
de Dave Christiani
uit. Hij won met 15-14 uit 7. Een ronde
later speelde Pijnenburg op zijn eigen
niveau en moest met een gemiddelde
van 0.500 de eer aan Paul Bruystens
laten. Minder goed verging het Harry
Mathijssen, bij de loting voor de eerste

ronde kwam initiatiefnemer Dick Jas-
pers als tegenstander uit de hoge
hoed. Het resultaat was 15-0 voor Jas-
pers. Als eindwinnaar nam Peter Ceu-
lemans de hoofdprijs van € 1.860.-
mee naar België.

Uit handen van sponsor Carl Verhoeven ontving 
Peter Ceulemans de beker. Foto: Paul Brekelmans 

Simonis Biljartlakens Landsfinale 
weer succesvol verlopen

Voor de teams, welke met het behalen
van de gewestelijke titel deelname had-
den afgedwongen voor deze nationale
eindstrijd, was dit grootste biljartevene-
ment van het jaar een waardige afslui-
ting van het seizoen. Gedurende drie
dagen werden in acht disciplines de
teamkampioenschappen afgewerkt. Het
KNBB organisatieteam zorgde voor een
vlekkeloos verloop. 
Een eervolle vermelding was er voor
Jan de Jonge. De 93-jarige biljarter van
ALM won alle drie zijn partijen in de
B2-klasse. De strijd om de nationale titel
in de klasse A driebanden groot werd
bij Café Jorissen in Den Haag ge-
speeld. Hierover treft u informatie elders
in dit blad.

Klasse B1 driebanden klein
Team District
Populair Trefpunt ‘s-Hertogenbosch
BIOS NW Nederland
Dorpszicht Midden-Brabant

Klasse B2 driebanden klein
Team District
’n Esch NO Overijssel
WCK Veluwezoom
De Tol Doetinchem e.o.

Klasse C1 libre
Team District
Jacobswoude 30 Veen- en Rijnstreek
’t Setje NH Midden
BSV Midden-Brabant

Klasse C2 libre
Team District
EHBC Stedendriehoek
Noordeling Friesland
Ons Huis Veluwezoom

Overzicht van de immense speelhal. Foto: Jan Rosmulder

De titels zijn verdeeld, de kampioensfeesten achter de rug, de teleurstellin-
gen verwerkt en het eremetaal heeft een plaats gevonden. Kortom, de 22e
editie van de Simonis Biljartlaken Landsfinale is achter de rug.

De 93-jarige Jan de Jonge
Foto Jan Rosmulder

Erelidmaatschap KNBB voor Bart Schoneveld
Tijdens de Voorjaars-
vergadering van de
Bondsraad nam Bart
Schoneveld afscheid
als Bondsraadslid.
Uit handen van
KNBB-voorzitter
Garmt Kolhorn kreeg
hij het erelidmaat-
schap van de KNBB
uitgereikt, de hoogste
onderscheiding
binnen de biljart-
bond. Bart was in het
begin van de jaren
tachtig medeoprich-
ter en  bestuurder
van biljartcentrum De
Karekiet in Purme-
rend, wedstrijdleider, penningmeester en voorzitter van het district Apeldoorn,

waar Bart ook als erelid was benoemd. 
Verder vervulde Schoneveld functies als
voorzitter van  het gewest NON, bonds-
raadslid en was van 2008 tot en met
2014 penningmeester van KVC.
Barts inzet en betrokkenheid was groots.
In tijden dat het bij de KNBB financieel
moeilijk ging heeft Bart zijn nek uitgesto-
ken om - met succes - tot oplossing van
de aanwezige tekorten te komen.

Garmt Kolhorn reikt Bart Schoneveld de hoogste KNBB
onderscheiding uit. Het erelidmaatschap van de KNBB.

Foto: Jan Rosmulder

Klasse C3 libre 
Team District
Moddermannetje West-Friesland
S&O PTT Veluwezoom
Deventer ’83 Stedendriehoek e.o.

Klasse C4 libre
Team District
Heideroosje Nijmegen
Entree Het Sticht
BCL West-Friesland

Dagcompetitie libre
Team District
De Bleek Friesland
Sonnevanck ‘s-Hertogenbosch
Turnlust NW Nederland

Damesbeker
Team District
Woman in Black NO Overijssel
Centrum Dames Midden-Holland
SVW West-Brabant

baar stellen aan de overige gasten. Om
zich verder te ontwikkelen in de sport
werd hij lid bij Linker Maasoever. Toen
zijn ouders later in Zierikzee een biljart-
centrum openden was het hek helemaal
van de dam. Libre, driebanden, snooker
of pool het maakte niet uit, als het maar
met ballen en een keu te maken had. Met
het sluiten van het biljartcentrum kwam er
helaas ook een einde aan het thuisbiljar-
ten. In zijn Zeeuwse periode speelde De
Haan voor 3 BSD Schouwen Duiveland.
Door zijn militaire loopbaan bij de Ko-
ninklijke Marine werd een noodzakelijke
biljartstop ingelast. 

Oostenrijk
Zowel Peter als Angelique waren na ver-
loop van tijd wel uitgekeken in Neder-
land en vonden een nieuwe uitdaging in
Oostenrijk. De liefde voor de prachtige
natuur, de bergen en liefhebbers van ski-
ën en snowboarden bracht hun in het
Pitztal, waar het koppel met de toen nog
kleine Jessie Louise onder de vlag van
Haus AlpenHahn appartementen ging
verhuren. “Natuurlijk begon het biljart-
bloed weer te stromen en ik ging bij BLZ
Innsbruck spelen, daarnaast werd ik lid
van Mywebsport. Ik wil graag verbete-
ring brengen in mijn bescheiden 0.600
op de matchtafel, maar door het werk
thuis, mijn baan als rijinstructeur en de
grote afstanden die ik moet afleggen om
te spelen en te trainen is dat lastig. Het
biljarten in Oostenrijk speelt zich voor het
overgrote gedeelte af in Wenen en om-

streken. Voor de Tiroler is dat 600 kilo-
meter rijden. Daar lopen wel goede spe-
lers rond, waaronder mijn goede vriend
Andreas Efler. 
De top is klein in Oostenrijk, maar de
driebandencompetitie is met buitenland-
se spelers als Dick Jaspers, Martin Horn
en Torbjörn Blomdahl sterk genoeg om
als biljartland mee te tellen. Zelf heb ik er
een periode gespeeld in een team met
Marco Zanetti, Martin Bohac en Jimmy
Riml, dat waren leuke jaren” vertelt Peter.

Belangrijke wens in vervulling
”In september beginnen we met de bouw
van een biljartkamer, waarin medio ok-
tober een matchtafel geplaatst wordt.
Dan gaat voor mij een grote wens in ver-
vulling en kan ik thuis trainen om mijn
spel te verbeteren. Ook komt er een dart-
baan. Natuurlijk hopen wij met deze
aanwinst veel biljarters te gaan verwel-
komen in Haus AlpenHahn. De vakantie
combineren met je favoriete sport is na-
tuurlijk geweldig en uniek. Door mijn ve-
le contacten in de biljartwereld ben ik er
van overtuigd, dat wij hier op de berg
veel biljartplezier gaan beleven. Verder
zijn er ook plannen om samen met An-
dreas Efler en Frans van Schaik biljartcli-
nics te gaan geven in combinatie met
dagactiviteiten in Tirol. Wie weet komt er
in de toekomst een MyWebsport systeem
te staan? 
Een heerlijke locatie om vakantie te vie-
ren, skiën, wandelen, fietsen en biljarten.
Wat wil je nog meer?” maakt de Neder-
landse Tiroler duidelijk. Voor meer infor-
matie: www.hausalpenhahn.at

Droom van Peter de Haan 
wordt in Tirol werkelijkheid
Vervolg van de voorpagina

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

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

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

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

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

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Vormgeving:

Mart van der Heijden nationaal arbiterstoernooi

Toon van Boxem zegeviert bij 
driebanden klein

Het jaarlijkse Mart van der Heijden ar-
biterstoernooi, dat van 30 juni tot en
met 2 juli bij Sportfoyer De Hazelaar in
Rosmalen werd gehouden, mag weder-
om succesvol genoemd worden en zo-
als altijd een bron van gezelligheid en
sportiviteit. Wim Bosman behaalde de
titel bij het driebanden groot, terwijl
Toon van Boxem van ’t Caves uit Win-
telre de titel in het driebanden klein
naar zich toe haalde. Martin Kok profi-
leerde zich als beste bandstoter en Peter
Boers eiste het kaderkampioenschap
op. Hans Bervoets hield de eer van het
district Oss hoog en eindigde bij het li-
bre als eerste.

De resultaten
Driebanden groot
1. Wim Bosman
2. Marco Ubbink

3. Tim Oortman

Driebanden klein
1. Toon van Boxem
2. Emile Havers
3. Cora van den Eijnden

Bandstoten
1. Martien Kok
2. Wybe Stitselaar
3. Anton Lopulalan

Kader
1. Peter Boers
2. Martin Wiggelaar
3. Rob van Es

Libre
1. Hans Bervoets
2. Marcel Kools
3. Tom Lely

De kampioenen. Foto: Henry Thijssen

Koppeltoernooi bij SPC Capelle aan den IJssel

Justine Geelen wint bij de jeugd

Onder leiding van Janine Verkerk werd
bij biljartcentrum Capelle voor de twee-
de keer een koppeltoernooi gespeeld in
diverse spelsoorten. De achttien deelne-
mende koppels en zeven  jeugdspeler-
tjes kregen dan ook de meest variabele
opdrachten te vervullen. Zo werd er ge-
speeld op matchtafels, kleine tafels,
pool- en snookertafels. Ook Huisjes bil-
jart, vlotbruggen, vanuit dezelfde posi-
tie driebanders maken, English Billiards,
driebanders maken op een pooltafel
enz. behoorden tot de taakstelling. 
Bijna alle deelnemers van vorig jaar
waren weer aanwezig. De opmerking
van vorig jaar “kan ik voor volgend jaar
alvast opgeven,” werd dan ook nu weer
erg serieus genomen, hetgeen betekent

dat het toernooi voor volgend jaar al-
weer bijna is volgeboekt. Janine Ver-
kerk: “Ik ben heel blij dat ik van uitbater
René van Lier alle ruimte krijg om zo’n
mooi toernooi te organiseren. Ook Kees
ven der Stel en Frans van Schaik (bij de
jeugd) leverden een niet te onderschat-
ten bijdrage.” Vooral bij René van Lier
dwong Frans van Schaik bewondering
af met zijn kinderdagverblijf. Ook Ferry
van der Veen was vol lof: “Vol verba-
zing deze dag meegemaakt. Het heeft
een leuke speelse opzet, het is gewel-
dig, uniek, bijzonder, gezellig enz. En
natuurlijk het sociale aspect na afloop.
Het diner met alle deelnemers.” Ben Bik
was zo onder de indruk, dat hij verze-
kerde volgend jaar zijn vrouw mee te
nemen.

Eindstanden
Koppels
1. Joke Breur en Karola Mulder
2. Peter en Karin Breur
3. Roger van Hoyland en René de Boeck

Jeugd
1. Justine Geelen
2. Isa van Straalen
3. Ashley Breur

Frans van Schaik druk in de weer bij zijn “kinderdagverblijf “

Nieuwe start, nieuwe toekomst

Sectie driebanden zet in op talentontwikkeling

Met het doel om binnen enkele jaren naast Dick Jaspers en Therese Klom-
penhouwer ook andere Nederlanders naar de internationale top te bren-
gen lanceerde de sectie driebanden van de KNBB onlangs het plan Talent-
ontwikkeling 2017+. Hierbij kan men rekenen op de steun van de trainers;
Raimond Burgman, Therese Klompenhouwer, Jean-Paul de Bruijn en
Barry van Beers.

Paul Brekelmans, portefeuillehouder
jeugdzaken, zal de schakel vormen tus-
sen kandidaten, trainers en het bestuur
van de sectie. Brekelmans hierover:
“Het is niet echt een specifiek jeugd-
plan, maar het is de bedoeling om men-
sen die meer in hun mars hebben klaar
te stomen om op termijn de huidige ge-
neratie topspelers op te volgen. De spe-
lers die hiervoor in aanmerking komen
krijgen een A of een B status. Bij een A
status krijgt men per maand vier uur één

Foto Jan Rosmulder 

op één les. Bij één B status is dat twee
uur per maand.” De trainers bepalen in
overleg met het bestuur of een speler in
aanmerking komt voor promotie van de

A naar de B status. Uiteraard is het niet
vrijblijvend en wordt van de kandidaten
de nodige inzet verwacht. Ook zullen
er evaluaties volgen met rapportage.
Om dit project financieel mogelijk te
maken krijgt men ondersteuning van en-
kele sponsors. Zo leveren Buffalo, Iwan
Simonis en SIS Schoonmaak en Herstel
hun bijdragen. Voor de talentontwikke-
ling die aan het begin van het nieuwe
seizoen van start gaat zijn de dames
Daisy Werdekker, Mirjam Pruim-
Emmens, Monique Wilkowski en There-
se Klompenhouwer geselecteerd. Bij de
heren is ingezet op de jonge talenten:
Leon en Nick Dudink, Michael Vink,
Daan Glissenaar, Hans Snellen jr.,
Bradley Roeten, Joey de Kok, Guido
Kauffeld, Gert-Jan Veldhuizen, Demi
Pattiruhu, Sam van Etten, Ferry Jong,
Raymund Swertz en Jim van der Zalm.
In de toekomst zal ook worden gepro-
beerd om onder de naam “Jong Oran-
je” een team te formeren en daarmee in
de competitie te gaan spelen. 
Buffalo is bezig met het ontwerpen van
een speciale keu voor de deelnemende
talenten. Zij krijgen allen de beschikking
over zo’n keu, die ze bij minimaal twee
jaar deelname mogen houden.

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:info@franspelders.nl
mailto:j.rosmulder@chello.nl
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
mailto:twgrafisch@gmail.com
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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 

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

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

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

ROOTHAERT
BILJARTCENTRUM

D.J. Ji astraat 2
5042 MX Tilburg
Tel. 013 4634552   

Nieuwe eigenaar
BILJART    POOL    DARTS
www.roothaertbiljartcentrum.nl

Wijkcentrum
‘t Schuurtje

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

Burgemeester Vermetstraat 2
4456 AJ Lewedorp
Telefoon 0113-612204
Email: info@goedeverwachting.nl

www.goedeverwachting.nl
Fam. De Kok
Privé: 0113-614157

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

Café de Ram
Peter en Lian van Dongen

Kalsdonksestraat 135
4702 ZC Roosendaal
0165-569842

Voor een goed spel biljart zomaar of in competitieverband bij RBB of
KNBB, een spelletje kaart of een praatje met een drankje aan de bar

info@cafederam.nl - www.cafederam.nl -       Biljartvereniging De Ram

mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
http://www.roothaertbiljartcentrum.nl
mailto:info@schuurtje.org
http://www.schuurtje.org
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
mailto:info@cafederam.nl
http://www.cafederam.nl
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Finaledistrict Duinstreek

Tweede klasse driebanden klein
Biljartvereniging De Klipper is van 8 tot
en met 10 september verantwoordelijk
voor de organisatie van de finale twee-
de klasse driebanden klein van het
KNBB district Duinstreek. De partijen
met een lengte van 25 caramboles wor-
den gespeeld bij café de Haven, Haven
20 in Hillegom. 
Op vrijdag begint men om 19.30 uur,
terwijl op zaterdag en zondag om
11.00 wordt afgestoten.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Peter Scheffer Kamperduin 0.544
Henk Vermanen Vriendenkring 0.542
Peter Walgreen Concordia 0.538
Dirk Schaaf De Klipper 0.507
Richard Boelé Bolwerk ’81 0.490
Frits Meijerse ’t Wasbeertje 0.480
Dick Zaat Onder Ons ’67 0.456
Cor Mazereeuw ’t Wasbeertje 0.487
Res: Ed Duinkerken De Klipper 0.455

2e klasse driebanden district Den Haag
Biljartcafé Henk en Catry Jorissen aan de
Heelsumstraat 92 in Den Haag is op
maandag 11, woensdag 13 en zater-
dag 16 september het trefpunt voor de
districtsfinale tweede klasse driebanden
klein. Het aantal te maken caramboles is
25. De organisatie is in handen van bil-
jartvereniging Jorissen 2000. Op maan-
dag en woensdag begint men om 19.00
uur en op zaterdag om 12.00 uur.

Deelnemers
Naam Vereniging
Ruud Damen Bescamp
Nelis Dieke Jorissen 2000
Peter van Driel Rio Deux
Kees vd Ende Du Burck
Harm Gotwaldt Jorissen 2000
Andrea Hofman Du Burck
Dinesh Mathoera Suriboys
Carlo Wesseling Rio Deux

District Midden-Brabant

Finale derde klasse driebanden klein
Biljartvereniging ’t Sandoel organiseert
van 29 september tot en met 1 oktober
de finale derde klasse driebanden klein
van het district Midden-Brabant. De par-
tijen met een lengte van 20 caramboles
worden gespeeld bij Café Berende,
Sandoel 14 in Raamsdonksveer. Aan-
vangstijden: vrijdag om 19.00 uur, za-

terdag en zondag om 11.00 uur.
Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Gerrit de Man BSV 0.393
2. Bert van den Hoof Borduurhuis 0.377
3. Leo van der Sanden BSV 0.351
4. Henk Kuijpers Landzicht 0.349
5. Corné van Peer HGL 0.32

Finale Achterhoeks driebandentoernooi 

Henk Huntink kampioen bij de
Veemarkt in Doetinchem

In het weekeinde van 18-20 augustus is voor de 27e keer de finale van het
Achterhoeks driebandentoernooi gespeeld bij de top biljartlocatie café de
Veemarkt in Doetinchem. Na een spannende eindstrijd ging de titel naar
Henk Huntink.

finalepartijen en tot op dat moment was
Scheerder nog ongeslagen. Deze wed-
strijd verliep redelijk gelijk op en bleek
tot het einde toe spannend. Uiteindelijk
maakte Henk Huntink zijn partij uit en
restte de nabeurt voor Henny Scheer-
der. Hij maakte nog wel de acquitstoot
maar miste de volgende waardoor als
verdiend en terecht nummer één Henk
Huntink uit de bus kwam.
Naam Pnt Gem HS
1. Henk Huntink 12 0.407 3
2. Henny Scheerder 12 0.448 4
3. Rob Arendsen 10 0.441 4
4. Wim van de Louw 10 0.441 6
5. Hilbert de Vries 10 0.569 4
6. Jaap van Weij 6 0.337 3
7. Jaap de Smit 6 0.360 4
8. Edwin Reintjes 4 0.611 5
9. Fred Hofman 4 0.610 5

10. Sjef Verhaegen 4 0.569 5
11. Fred Kupper 4 0.540 8
12. Joop Scheer 0 0.205 5

Foto: Ingrid van Hemert

Dit evenement is al deze jaren op een
geweldige manier en met grote inzet
georganiseerd door Frits Klomp, waar-
voor allen hem erg dankbaar zijn en op
wat voor geweldige manier hij dit al die
jaren verzorgt. Met veel enthousiasme
wordt er door een grote groep biljart-
liefhebbers uit de Achterhoek aan deel-
genomen. Ook dit jaar is het weer een
toernooi geworden om met sportief ple-
zier op terug te kijken. 
Het was een zwaar weekend voor som-
mige spelers en met goede en slechtere
resultaten. Na het spelen in twee poules
en een kruisfinale werd er gestreden
voor de derde plaats en natuurlijk voor
de titel. Voor de derde plek duelleerden
Rob Arendsen en Wim van de Louw,
waar uiteindelijk Arendsen aan het
langste eind trok.
Topstuk was de finale met Henny
Scheerder en Henk Huntink. Beiden mo-
gen terugkijken op  goed gespeelde

Van Hinthum toernooi

Geslaagd evenement in 
Herberg de Mulder in Megen

Het Van Hinthum toernooi was ook dit jaar een groot succes. Voor het eerst
werd dit evenement bij Herberg de Mulder in Megen gespeeld. Met de drie
beschikbare biljarts was er een maximale bezetting van 45 deelnemers.

De prijs voor meest opmerkelijke presta-
tie ging naar de jongste van alle biljar-
ters. De 19-jarige Joey Bongers kreeg
lachend de beker uit handen van Irene
Wijnakker. De groei zit er bij hem nog
steeds goed in. Dat belooft wat voor vol-
gend jaar.
Bongers, lid van BC Zeeland, won te-
vens het libre, Bert Thoonen prolongeer-
de zijn kadertitel, Wim Vissers werd
kampioen in het bandstoten en Henk
van de Veerdonk zegevierde bij het
driebanden.
Na de prijsuitreiking deed Frans Wijn-
akker de toezegging dat het Van Hin-
thum toernooi ook in 2018 weer bij Ine-
ke en Johnny van de Camp wordt ge-
speeld. Een woord van waardering
voor deze uitbaters van Herberg de

Joey Bongers ontving de beker voor de meest opmerkelijke prestatie uit handen van
Irene Wijnakker. Foto: Henry Thijssen

Mulder voor de goede verzorging.
Eveneens hulde voor het werk van Frans
en Irene Wijnakker, die het toch ieder
jaar organisatorisch weer voor elkaar
hebben. Ook de deelnemers zijn be-
dankt voor de goede sfeer en de spor-
tieve deelname.

De finales
Bandstoten: Wim Vissers - Peter van
Bommel 55 (55) - 23 (30) in 20 beurten
Kader: Bert Thoonen - Sven Nabuurs
120 (120 38/2) - 118 (130 57/1) na
9 beurten
Libre: Joey Bongers - Rien van Gaal
130 (130) - 71 (120) in 15 beurten
Driebanden: Henk van de Veerdonk - Ri-
nie van de Berg 21 (21) - 9 (16) na 26
beurten.

Frans van Hoeij Kader toernooi 2017

Zege voor oud leerling Arian Heeren
Bij De Ram in Roosendaal werd ter
nagedachtenis aan Frans van Hoeij
een kadertoernooi 38/2 gehou-
den. Naast het eerbetoon aan hun
overleden lid Frans van Hoeij was
de opzet van biljartvereniging De
Ram om meer spelers te laten ken-
nismaken met het kaderspel.
Initiatiefnemer en wedstrijdleider Peter
van Dongen kon elf deelnemers in-
schrijven voor deze eerste uitgave. Er
werd gespeeld in twee poules marsei-
laise. Piet Schets werd eerste in poule
A, terwijl Arian Heeren de volle buit
pakte in poule B. Beiden plaatsten ze
zich voor de finale. Arian Heeren wist
als oud leerling van Frans van Hoeij de
finale met goud te bekronen. Heeren
mocht als eerste de Frans van Hoeij tro-
fee voor een jaar mee naar huis ne-
men. In de strijd om de derde en vierde
plaats bleek Gerrit de Regt sterker dan
Rick van Hassel. Peter van Dongen ein-
digde ten koste van Theo van Meel als
vijfde.

Eindstand
Naam Alg. Moy HS
1.   Arian Heeren 4,12 26
2.   Piet Schets 4,83 26
3.   Gerrit de Regt 7,35 48

4. Rick van Hassel 4,50 32
5. Peter van Dongen 6,21 41
6. Theo van Meel 3,75 23
7. René Boersen 6,45 40
8. Pierre van den Berg 6,29 33
9. Aaron Meeuwissen 5,23 52

10. Ludo Cloots 4,00 35
11. Francine van Yperen 3,33 21

Arian Heeren. Foto: Peter van Dongen
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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 
• v/d Brandt
• Nooit Volleerd
• SS&P/De Molenvliet

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

Tel. Dhr. Seyfi 06 22244368
Info@hartjevanoosterhout.nl

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

’t Haasje recreatiepark

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

BILJART - SNOOKER - POOL
BC Capelle heeft 17 tafels:

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

Marsdiep 2
Capelle a/d IJssel

Tel.: 010 - 458 57 33

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

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

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

Dé Biljartmakers
GERARD EN CEES BOCXE

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

ZATERDAG 9.30 – 13.00 UUR.
0648079469

www.debiljartmakers.nl

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

Sijm Biljarts
Karos 16 • 1625 HM Hoorn • 0229 235806

Werkplaats
Binnenwijzend 26 • 1617KV WESTWOUD

www.sijmbiljarts.nl • info@sijmbiljarts.nl

http://www.debiljartmakers.nl
http://www.fellerbiljart.nl
http://www.sijmbiljarts.nl
mailto:info@sijmbiljarts.nl
mailto:Info@hartjevanoosterhout.nl
http://www.bvdeeekhoorn.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
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Koreaan Jae-Ho Cho wint Verhoeven Open New York

Eddy Leppens blijft tot finale overeind

Vooraanstaande spelers als Daniël Sán-
chez, Dick Jaspers, Frédéric Caudron
en Torbjörn Blomdahl moesten met min-
der genoegen nemen. Wereldkampioen
Sánchez werd in de halve finale uitge-
schakeld door Jae-Ho Cho. Eddy Lep-
pens had in de halve eindstrijd een
moeizame start tegen Semih Sayginer
en keek na twaalf omlopen op een 9-24
achterstand. Maar via series van zes en
dertien bracht hij de Turk met de stand
37-29 in een vrijwel kansloze situatie.
Leppens stelde vervolgens in 24 beurten
zijn finaleplaats veilig.
Tijdens de verrassende finale tussen
Jae-Ho Cho en Leppens, de nummers

16 en 18 van de
wereldranking, domi-
neerde de-37 jarige
Koreaan de wed-
strijd. Na vier beurten
keek Leppens al op
een 20-4 achter-
stand. Uiteindelijk
werd het 40-19 uit
16. “Ik heb gedaan
wat ik kon, maar na
die bliksemstart kon
ik niet meer terug in
de wedstrijd komen''
beaamde Leppens na
afloop. Met vier
plaatsen bij de eerste
zestien presteerden
de Belgen goed. Dick
Jaspers eindigde als
beste Nederlander
op de elfde plaats.

Eindstand
1. Jae-Ho Cho Zuid-Korea 1.650 10
2. Eddy Leppens België 1.897 10
3. Dani Sánchez Spanje 1.847 11
4. Semih Sayginer Turkije 1.683 12
5. Duc Anh Chien Nguyen Vietnam 1.602 12
6. Frédéric Caudron België 2.055 14
7. Wan Young Choi Zuid-Korea 1.592 12
8. Quyet Chien Tran Vietnam 1.573 12
9. Dong-Koong Kang Zuid-Korea 2.050 11

10. Roland Forthomme België 1.960 14
11. Dick Jaspers Nederland 2.011 13
12. Minh Cam Ma Vietnam 1.712 11
13. Haeng-Jik Kim Zuid-Korea 1.927 10
14. Dinh Nai Ngo Zuid-Korea 1.793 15
15.Torbjörn Blomdahl Zweden 1.724 15
16. Eddy Merckx België 1.330 8

Jae-Ho Cho wist in New York tijdens het open drie-
banden toernooi Verhoeven beslag te leggen op de
hoofdprijs van 9.000 Amerikaanse dollars. Als pleister
op de wonde, voor de verloren finale, incasseerde de
Belg Eddy Leppens 6.500 dollar. De Koreaan won de
eindstrijd in 16 pogingen met 40-19.

Eddy Leppens. Foto: Paul Brekelmans

Tiende Ram Zomer Cup 
met 100 deelnemers

Dit jaar werd al weer voor de tiende
keer de Ram Zomer Cup gespeeld. Zo-
’n 100 biljart(st)ers verdeeld over vijf
klassen speelden vanaf eind mei tot de
derde week van augustus een complete
competitie in de spelsoorten libre en
driebanden. Op zaterdag 19 augustus
stonden de finales driebanden tweede
klasse, tweede klasse libre en libre da-
mes op het programma. 
Bij het libre dames ging de finale tussen
Cor Dagevos en Marleen Mathijssen.
Dagevos miste met nog één te gaan en
Mathijssen speelde vervolgens met een
serie van zes uit. Ze werd daarbij wel
geholpen door een flinke klos.

Eindstand Dames libre
1. Marleen Mathijssen
2. Cor Dagevos
3. Lenie Aantjes
4. Linda Vierbergen

In de tweede klasse libre werd het in de
halve eindstrijd een confrontatie tussen
Eugene Luijpen tegen Jos van Dijke en

Lion Broeders tegen Karel Mathijssen.
Luijpen en Mathijssen speelden de fina-
le, waarin Luijpen in achttien omlopen
de sterkste was.

Eindstand libre 2e klasse
1. Eugene Luijpen
2. Karel Mathijssen
3. Jos van Dijke
4. Lion Broeders

Piet Blom en Frans Berghout troffen el-
kaar in de halve finale driebanden klein
tweede klasse, terwijl ook John van de
Zande en Jan VandenKeybus tegenover
elkaar stonden. Het werd een finale tus-
sen Van de Zande en Blom. Piet Blom
toonde hierin zijn klasse en haalde de ti-
tel binnen.

Eindstand driebanden 
2e klasse
1. Piet Bom
2. John van de Zande
3. Jan VandenKeybus
4. Frans Berghout

Eerste klasse libre en 
eerste klasse driebanden
Zondag 20 augustus stond in het teken
van de finales in de eerste klasse libre
en de eerste klasse driebanden. Arian
Heeren trof in de halve finale libre Frans
van Zundert en Gerrit de Regt nam het
op tegen Kees Plasmans. Van Zundert
startte furieus met een serie van 28
waardoor Heeren de rest van de partij
in de achtervolging moest, hij kwam
met 95 van de 100 caramboles nog
ver, maar zag toch de finaleplaats naar
Van Zundert gaan. Plasmans was dui-
delijk tegen De Regt en speelde in 22
pogingen naar winst. Voor Frans van
Zundert was de finale een stap te ver.
Hij was niet opgewassen tegen Kees
Plasmans, die de overwinning via een
reeks van 37 in dertien omlopen claim-
de (moyenne 7.69).

Eindstand libre 1e klasse
1. Kees Plasmans
2. Frans van Zundert
3. Gerrit de Regt
4. Arian Heeren

De driebanders maakten er een mara-

thon van. Allereerst Arthur van Ooster-
hout en Vincent Wennekers. Hun partij
van 39 beurten duurde twee uur en een
kwartier, waarbij Wennekers goed start-
te, maar Van Oosterhout sterk terug
kwam en uiteindelijk won. In de partij
tussen Henk Schneijderberg en Piet van
Steen kwam laatstgenoemde niet los en
wist Schneijderberg in 55 beurten te ze-
gevieren.
De wedstrijd om de 3e en 4e plaats her-
pakte Van Steen zich en kwam met een
moyenne van 1.206 tot winst. In de fi-
nale bleek Schneijderberg sterker dan
Wennekers. 

Eindstand driebanden 
1e klasse
1. Henk Schneijderberg
2. Vincent Wennekers
3. Piet van Steen
4. Arthur van Oosterhout.

Na de prijsuitreiking konden de deelne-
mers, de arbiters en de partners genie-
ten van een heerlijke barbecue, aange-
boden door Café de Ram om het 10-ja-
rig bestaan van de Ram Zomer Cup te
vieren.

Vlnr: Piet Bom, Marleen Mathijssen en Eugene Luijpen. Foto: Peter van Dongen

Vlnr: Henk Schneijderberg en Kees Plasmans. Foto: Peter van Dongen

Bij De Ponderosa in Bergen op Zoom

Vijfde Biljartmarathon S.V.W. 
voor stichting Educura
Om de twee jaar organiseert biljartvereniging SVW in hun thuisbasis café
de Ponderosa aan de Fluwelenbroekstraat 17 in Bergen op Zoom een
50 uur durende biljartmarathon voor een goed doel. Hierbij staan altijd
kinderen centraal, want bij S.V.W vindt men dat de jeugd de toekomst
heeft en dan maakt het niet uit of men gezond is of lichamelijk beperkt. 
Men is inmiddels gestart met de voorbe-
reidingen voor de a.s. marathon die op
vrijdagmiddag 27 oktober om 14.00
uur start en op zondag 29 oktober af-
sluit. Gedurende 50 uur zal er op vier
biljarts worden gespeeld door eigen le-
den en iedereen die een steentje bij wil
dragen. Het evenement wordt omlijst
door muziek, loterij, veilingen en de-
monstraties door een of meer bekende
biljarters. Dus voor jong en oud de
moeite waard om hieraan deel te ne-
men. De gemeente Bergen op Zoom
heeft de benodigde vergunningen al
verleend. Dit jaar heeft men gekozen
voor de stichting Educura.
Deze is gevestigd in Halsteren en de
doelgroep bestaat grotendeels uit jeug-
digen en jong-volwassenen met ontwik-
kelings- en gedrags- en/of psychiatri-
sche problemen. 

Slecht slapen
De diverse commissies zijn al aan de
slag voor een goede invulling en om de
vier biljarts 50 uur bezet te krijgen. Ver-
der is men actief met sponsorwerving
en het vullen van de prijzentafel tot
maar liefst 1.000 prijzen. Men kan ko-
men spelen voor € 7,50 per uur met
een klupje onder elkaar of iemand uit-
dagen. Of je nu Libre, driebanden, pan-
biljarten of kastje wilt spelen het is alle-
maal mogelijk. Iedereen kan zelf kiezen
op welk tijdstip men wilt spelen, over-

dag of slaap je slecht, kom dan gerust
‘s nachts langs. De bedoeling is om een
zo hoog mogelijk bedrag binnen te ha-
len voor het goede doel. Inschrijven is
nu al mogelijk, daarvoor kan men te-
recht bij Café de Ponderosa. 
Telefonisch 0164-230508, via de mail
cafeponderosa@kpnmail of rechtstreeks
aan de bar. 
Sponsoren kunnen zich melden onder
Emailadres: rens330@hotmail.com.

café - darts - biljart

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

mailto:rens330@hotmail.com
http://www.tankertje.nl
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Posters full colour
A3 formaat

50 stuks 42 x 29,7 cm

€ 29,75
Vraag vrijblijvend info: 

0416-343819

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 10.00 tot 16.00 uur.

Verder volgens afspraak

De goedkoopste biljart en dartleverancier in de regio

Keu met ko er 
en krijtje
Compleet nu voor 

€ 59.-
Diverse gewichten

Uw eigen 
keusteun 
met gra s naam 
graveren
Nu voor 

€ 10.-
Biljartlaken Iwan Simonis
en set Aramith 
Tournament ballen
Inclusief leggen
Inclusief BTW      € 375.-

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

Biljartcafé 
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

5 kleine tafels
2 grote tafels

Thuisbasis van eredivisieteam
S.I.S. Schoonmaak

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

WBD & bv Jorissen 2000

Meilink Biljarts
een begrip in Noord-Holland

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

Fluwelenbroekstraat 45-47
4611 JS Bergen Op Zoom

0164-230508

Bij ons gevestigde
biljartverenigingen zijn:

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

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

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

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

http://www.hotelvanderweijde.nl
mailto:info@biljartcentrumgoirle.nl
http://www.biljartcentrumgoirle.nl
http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.meilinkbiljarts.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
mailto:biljart1@planet.nl
http://www.biljart%ED%AF%80%ED%B0%84boe%ED%AF%80%ED%B0%83ek.nl
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Jaap’s visie
September 2017
Beste biljartvrienden,

Voor de meesten van ons zit de vakantie
er weer op en staan we voor een nieuw
biljartseizoen. Een seizoen dat, hoe wij
het ook wenden of keren, ons weer voor
nieuwe uitdagingen zal plaatsen. Maar
er is meer deze keer, namelijk hoe zul-
len onze districten omgaan met de in-
schrijvingen voor de persoonlijke kam-
pioenschappen. Ik weet dat er een aan-
tal districten zijn die hun inschrijvingen
open hebben gesteld voor iedere biljar-
ter, lid of geen lid van de KNBB en dat
juichen wij als bestuur van uw biljart-
bond van harte toe. Er zijn ook distric-
ten die aan hebben gegeven hier nog
niet rijp voor te zijn ? Sorry maar dan
denk ik waarom zijn jullie hier niet klaar
voor. Diverse keren heb ik aangegeven
dat wij “daar waar gewenst” deze
districten zullen ondersteunen. Ik maak
even een zijsprongetje, tien jaar gele-
den schreven er voor de persoonlijke
kampioenschappen ongeveer zestig
procent van onze leden in. Nu nog
maar 18 procent dus dienen wij ons te
realiseren dat wij andere wegen moe-
ten bewandelen om er zorg voor te dra-
gen dat wij dit tij keren. Al eerder heb ik
aangegeven dat het spelen tegen nieu-
we tegenstanders en in andere lokalen
de fervente biljarters voor grotere uitda-
gingen zal plaatsen dus ook voor meer
biljartplezier zal zorg dragen. Diverse
vragen hebben ons bereikt. Zo kwam
ook deze vraag tot ons “hoe doen wij
dat dan met de moyennes” ? Welnu, ie-
dere wedstrijdleider weet wel hoe dit
gehandeld kan worden (denk aan nieu-
we leden) en nogmaals weet men dit

niet, aarzel dan niet en vraag dan
ondersteuning a.u.b.  Als wij niet bereid
zijn om te veranderen en ons niet aan
de nieuwe realiteit aan gaan passen,
zal het ieder jaar minder worden en dat
willen wij koste wat  het kost voorko-
men. Kortere reisafstanden, nieuwe
tegenstanders en andere lokalen zullen
ons brengen naar de volgende stap, na-
melijk provinciale in plaats van ge-
westelijke kampioenschappen. De 12
kampioenen spelen dan voor de natio-
nale titel. Beste mensen, ik weet dat ik
zo hier en daar in herhaling val maar
als wij nu niet doorpakken, gaat er
weer een belangrijk jaar verloren.  
Deze zomer sprak ik een biljarter uit
Friesland die mij vertelde geen lid te
zijn van de KNBB. Hij vertelde mij dat
hij aangesloten is bij een collega-bond
en dat deze bond ook kampioenschap-
pen organiseert maar dat ook hier de
deelname aan het afnemen is. Wat zou
het toch mooi zijn indien wij de krach-
ten zouden bundelen en naar een alge-
heel Fries kampioenschap zouden wer-
ken liet hij mij nog weten. Ik denk dat dit
in veel provincies het geval is, wij zitten
in feite gewoon op elkaar te wachten
wie hierin de eerste stap zet. Ik vind dat
wij hier het initiatief in moeten c.q. kun-
nen nemen. Pessimisten zeggen dat on-
ze mooie sport aan het uitsterven is en
ja, onze gemiddelde leeftijd is ook vrij
hoog dus is nu actie vereist. De distric-
ten, die de kampioenschappen hebben
open gesteld voor iedereen, wil ik vra-
gen om hun ervaringen met ons te delen
en bij deze wil ik ook mijn dank uit-
brengen voor hun initiatieven. Tijdens
onze jaarlijkse rondgang langs distric-
ten (Oktober) zullen wij dit ook op de

®

Garmt Kolhorn. Voorzitter KNBB 

Een nieuw seizoen! 
Door KNBB

Na een lange zomer gaan we weer
een mooi biljartseizoen tegemoet. Een
zomer met zeker wat fijne berichten en
een seizoen om naar uit te kijken. Zo
zet de KNBB Vereniging Carambole
o.a. in op het openstellen van PK’s.
KNBB Sectie Snooker gaat door met
haar inzet om jeugd naar de snooker-
top te krijgen. KNBB Sectie Driebanden
presenteerde het plan Talentontwikke-
ling 2017+, met als doel om naast top-
pers zoals Dick Jaspers en Therese
Klompenhouwer in de toekomst hopelijk
ook andere internationale toppers te
helpen opleiden. KNBB Sectie Pool wist
met het gerenommeerde sportmerk ER-
IMA (die ook al de kleding van de
World Games verzorgde) een mooie
kledingsponsor voor de komende drie

jaar vast te leggen. En, vanuit drieban-
den kwam het fijne nieuws dat het aan-
tal inschrijvingen bij de teamcompetities
na jaren van dalingen voor komend sei-
zoen weer is toegenomen. En ook ko-
mend seizoen komen er weer prachtige
evenementen aan zoals de Masters
Driebanden in Berlicum, de Jumbo Be-
kerfinale in Oosterhout en weer een edi-
tie van de Grand Dutch dat samen met
de Masters Artistiek ook in Berlicum ge-
speeld gaat worden. Dat belooft een
mooi biljartfeest te worden! Nu dus
weer een nieuw biljartseizoen voor de
deur. Aan alle libristen, kadristen, band-
stoters, driebanders, poolspelers, snoo-
keraars en artistiek biljarters, amateur
danwel prof, prestatief of toch vooral re-
creatief: De KNBB wenst ieder van jullie
een sportief, succesvol en vooral heel
gezellig biljartseizoen 2017-2018!

Een nieuw seizoen: we kijken ernaar uit

Door Garmt Kolhorn

Zoals u kunt lezen in het stuk “Een
nieuw seizoen!” kijkt de KNBB met ple-
zier uit naar weer een mooi, nieuw bil-
jartseizoen – en ik sluit mij hier graag
bij aan. Het gegeven dat het aantal in-
schrijvingen bij de teamcompetities drie-
banden na jaren van daling weer is ge-
stegen maakt mij heel blij. Immers, het is
een indicatie van hoe populair een
sport is, en hoe goed het gesteld is met
onze biljartsport. En ook op ander ge-
bied, eigenlijk vanuit alle secties (Ca-
rambole, Driebanden, Pool, Snooker)
zie ik voldoende positieve berichten om
optimistisch het komend biljartseizoen
in te gaan. Daarbij is het ook fijn om,
ondanks dat het goed is om soms kri-
tisch te kijken wat er allemaal beter zou
kunnen, ook vooral te benoemen wat
we eigenlijk al heel goed doen met el-
kaar! Nog altijd hebben we als KNBB
heel veel leden, biljartliefhebbers van al-
le niveaus die prestatief of recreatief
veel plezier beleven aan carambole,
driebanden, pool, snooker of artistiek.
Want hoewel die aantallen al jaren ge-
staag iets terugliepen, is het toch nog al-
tijd iets om trots op te zijn!

Waar we ook trots op kunnen zijn: een
evenement zoals de jaarlijkse Simonis
Biljartlakens Landsfinale in Nieuwegein,
georganiseerd door de KNBB Vereni-
ging Carambole, en de aansluitende
Vrijwilligersdag. Het is best bijzonder
om op zo’n mooie wijze het seizoen te
kunnen afsluiten, zeker ook voor spelers
die misschien niet op het allerhoogste
niveau spelen en mogelijk maar een-
maal in hun biljartleven de kans krijgen
om op zo’n mooi podium te kunnen spe-
len. Kijk naar de wijze waarop biljartte-
ams hun overwinningen hebben ge-
vierd, bijvoorbeeld de trots van Jacobs-
woude na hun prachtige victorie, of het
aanstekelijke enthousiasme van de da-
mes van Women in Black. Heel mooi
om te zien dat een evenement dat er al
jaren is toch nog steeds kan zorgen
voor twee zo belangrijke zaken in bil-
jarten: plezier & positiviteit.
Ook ik ga derhalve uiterst positief het
nieuwe seizoen in. Ik wil hierbij kort een
aantal groepen eruit lichten die ervoor
zorgen dat alle biljartdisciplines nog
steeds zo graag wordt beoefend. In de
eerste plaats natuurlijk de spelers, want
zonder jullie is er niets. Verder natuurlijk
alle vrijwilligers door het hele land (en
dat zijn er echt heel veel!) die mogelijk
maken dat er overal in het land en op
alle niveaus kan worden gespeeld. Ver-
volgens ook alle lokaliteiten, want vol-
doende mooie biljartzalen relatief dicht
bij huis zijn een absolute basisvoor-
waarde voor de populariteit en laag-
drempeligheid van de sport. En tenslot-
te natuurlijk de arbiters, want zonder jul-
lie inzet en kundige leiding zouden er
simpelweg geen competities mogelijk
zijn.
Aan jullie allen zeg ik: Dank! Dank voor
het afgelopen seizoen, en dank ook
voor het komend biljartjaar. We kijken
ernaar uit om met zijn allen ook van ko-
mend seizoen een sportief, prestatief of
recreatief hoogtepunt voor velen te ma-
ken.

Samenwerking Simonis en KNBB
KNBB en Simonis Biljartlakens hebben
een samenwerking die al meer dan 50
jaar teruggaat. Daarmee is Simonis de
trouwste partner van de KNBB. De
KNBB is hier dan ook enorm trots op en
dankbaar voor. Vorig jaar is het ver-
drag met Simonis Biljartlakens verlengd
met drie jaar en hieronder staan de af-
spraken die uit deze samenwerking gel-
den. 
Volgens dit verdrag geldt er voor de
hierna genoemde evenementen een ver-
plichting dat deze wedstrijden op de bil-
jartlakens van Simonis gespeeld wor-
den.
Voor de KNBB Sectie Driebanden betreft
het :
- de Masters Driebanden
- het N.K. Jeugd driebanden groot
- de KNBB Bekerfinale driebanden groot
- de finale Excellentklasse en Hoofdklas-
se driebanden groot

Voor de KNBB Vereniging Carambole
(KVC) betreft het :
- de Grand Dutch

- de Masters Artistiek
- N.K. Ereklasse en Eerste Klasse
Voor de KNBB Sectie Pool betreft het:
- NK Pool 8-ball, 9-ball, 10-ball 14.1
Dames en Heren

In de afgelopen periode hebben andere
fabrikanten onterecht bekend gemaakt
dat de KNBB – de Biljartbond hun bil-
jartlakens en -materialen heeft goedge-
keurd voor de wedstrijden in de Neder-
landse Teamcompetitie en/of individue-
le Nederlandse kampioenschappen.
Hiermee kan onterecht het beeld zijn
ontstaan dat de KNBB lakens heeft ge-
keurd en dat verschillende merken la-
kens voor alle kampioenschappen en
competities binnen de KNBB nu zijn toe-
gestaan en dit is niet juist. De KNBB wil
bij deze ook aangeven dat behalve Si-
monis geen andere lakens door de sec-
ties Driebanden, Carambole en Pool
zijn gekeurd, maar dat voor competi-
ties/evenementen anders dan de hier-
boven genoemde KNBB evenementen
andere lakens zijn toegestaan.

agenda zetten. KNBB districten maar
ook individuele biljarters die geen lid
van de KNBB zijn en collega-bonden
kunnen te allen tijde informatie opvra-
gen bij Willem La Riviere telefoonnum-

mer 030-6008404.
Rest mij nog om een ieder een heel
mooi biljartseizoen toe te wensen.
Met sportieve biljartgroet, 
Jaap Labrujere.

KNBB officiële mededelingen
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123 Biljarts opent service cq 
verkooppunt in Groningen en Steenwijk

Met de opening van maar liefst 2 service cq verkooppunten respectievelijk
in Groningen en Steenwijk wil het bedrijf uit het Drentse Schoonoord haar
belangen uitbreiden om de klanten dichterbij te kunnen bedienen. De uit-
breiding in Groningen is een direct en logisch gevolg van de situatie die is
ontstaan nadat Bierling de Schepper onlangs haar activiteiten heeft ge-
staakt. Biljarters in Noord-Nederland hebben hierdoor nauwelijks nog een
adres waar zij voor hun aankopen en of reparaties terecht kunnen.

Groningen per 29-9-2017
123 Biljarts gaat zich met ingang van
vrijdag 29 september vestigen in het
pand van het biljartcentrum aan de Pro-
tonstraat 6a (op het industrieterrein
Hoendiep). Hier wordt een ruimte inge-
richt waar niet alleen keuen en allerlei
andere biljartaccessoires worden ver-
kocht, maar eveneens een draaibank
staat opgesteld voor noodzakelijke re-
paraties, zoals het vervangen van been-
tjes en plaatsen van nieuwe pomeran-
sen. Klaar terwijl u wacht van 16.00 –
20.00 uur! 

Steenwijk m.i.v. 6-10-2017
Ook bij biljartvereniging Steenwijk aan
de Parade 6 kunnen ter plaatse repara-
ties aan de keu worden verricht. Hier is
123 Biljarts elke eerste vrijdag van de
maand aanwezig. Te beginnen op vrij-
dag 6 oktober. Attentie: Vooralsnog 1x
per maand, eveneens van 16.00 uur -
20.00 uur.

Zowel in Groningen als Steenwijk zal
123 Biljarts eenmaal per maand aan-
wezig zijn op de bovengenoemde loca-
ties. Indien noodzakelijk breiden wij de
openingstijden uit om de beoefenaren
van de biljartsport nog beter van dienst
te zijn.
Groningen: laatste vrijdag van de
maand. 1e keer vrijdag 29 september. 
Steenwijk: eerste vrijdag van de
maand. 1e keer vrijdag 6 oktober.

123 Biljarts: een bedrijf met 
een uitstekende nationale
en internationale reputatie
Vanaf 2010 is 123 Biljarts gevestigd in
het rustieke Schoonoord in Drenthe. De
eigenaren Fred en Claudia Schaarman
zijn geen onbekenden in de biljartwe-
reld. De vader van Claudia had een ei-
gen biljartfabriek in Wilnis, waar ook
Fred zijn opleiding volgde. Van het een
kwam het ander en toen beiden beslo-
ten in het huwelijk te treden, begon het

België winnaar Coupe van Beem

In het weekeinde van 18 tot en met 20 augustus is in het jeugdbiljart cen-
trum van Amorti in Zevenbergen het 49e drielanden jeugdbiljarttoernooi
gespeeld om de Coupe van Beem. Hierbij komen de acht jeugdkampioe-
nen van Nederland, België en Duitsland tweemaal tegen elkaar uit.
Op vrijdagmiddag werd het evenement
officieel geopend door wethouder van
sport Eef Schoneveld. Voor het eerst zijn
er dit jaar aan ieder team twee drie-
bandenspelers toegevoegd, waarbij
goede resultaten werden geboekt. Zo
werden er drie partijen beëindigd met
een gemiddelde van de 1.000.
Over het gehele toernooi toonden de
Belgen zich oppermachtig en wisten het
maximale aantal punten te behalen.
Nederland werd tweede en Duitsland
moest met een derde plaats genoegen
nemen. Er was veel publieke belangstel-
ling en ook vanuit België en Duitsland
was veel vol lof voor de organisatie, die
vanwege de tijdsplanning strak in de
hand moest worden gehouden.
Door de voorzitter van Amorti, Walter
van Dongen en de afgevaardigde van

de KNBB, Piet Verschure werden vervol-
gens de prijzen uitgereikt. 
Volgend jaar wordt het toernooi in
België gespeeld.

Uitslagen 
1e ronde
België - Duitsland 2 - 0 (10 - 6)
België - Nederland 2 - 0 (10 - 6)
Nederland - Duitsland 1 - 1 (  8 - 8)

2e ronde
Duitsland - België 0 - 2 (5 - 11)
Nederland - België 0 - 2 (6 - 10)
Duitsland - Nederland 1 - 1 (8 -   8)

Eindstand
1. België 8 MP en 41 PP
2. Nederland 2 MP en 28 PP
3. Duitsland 2 MP en 27 PP

Foto: Walter van Dongen

ook te kriebelen om ‘ergens’ voor zich-
zelf te beginnen.
De keus viel al gauw op Oost-Neder-
land, aangezien daar de roots van Fred
liggen. In hun zoektocht belandden ze
uiteindelijk in Schoonoord, waar in
2010 een mooi pand werd gevonden.
Inmiddels is 123 Biljarts op 1 januari
2016 verhuisd naar een ander en nog
veel groter pand met een indrukwek-
kende showroom.

Europese kampioenschappen 
in Brandenburg Duitsland
Elke 2 jaar worden in Brandenburg de
Europese kampioenschappen georgani-
seerd. Niet verwonderlijk dat Fred
Schaarman vanwege zijn vakmanschap
namens 123 Biljarts aanwezig is om al-
le biljarttafels te plaatsen en nieuwe la-
kens te leggen samen met een aantal
collega’s.

Showroom van ruim 200 m2
In Schoonoord is het bedrijfspand aan
Kerklaan 41 gevestigd. Hier bevinden
zich de werkplaats, het magazijn en de
prachtig ingerichte showroom die
binnenkort wordt uitgebreid tot 200
m2. Vanuit Schoonoord rijdt Fred dage-
lijks door Noord en Oost Nederland
om biljarts te plaatsen en nieuwe lakens
te leggen bij biljartverenigingen, cafés,
dorps/bejaardencentra en particulie-
ren. Zijn vakmanschap wordt enorm ge-
waardeerd, niet in de laatste plaats
door zijn kennis van het leggen van rub-

beren banden middels een speciaal
systeem en het advies voor energiezui-
nige maatregelen waarmee ca 40% be-
sparing wordt gerealiseerd.

Standaard 40 tot 50 biljarts 
op voorraad
123 Biljarts is exclusief dealer van het
gerenommeerde merk Gabriels, maar
alle merken worden gereviseerd en kun-
nen met garantie worden geleverd en
geplaatst.

Altijd honderden keuen op 
voorraad
Wie de showroom in Schoonoord be-
treedt zal versteld staan van het aantal
keuen die in de speciale rekken staan
opgesteld. Voor elk wat wils....
Met merken als Longoni, Buffalo, Molin-
ari, Adam etc. etc.
Biljarters die een keu zoeken krijgen in
de showroom alle gelegenheid om de
keu van hun keuze te testen. Onder het
genot van een kopje koffie wordt alle
tijd genomen zodat de klanten met de
juiste keu huiswaarts keren, waarbij de
Drentse gemoedelijkheid voorop staat.
123 Biljarts: al ruim 10 jaar bewezen
vakmanschap

Contactgegevens
123 Biljarts
Kerklaan 41
7848 AC Schoonoord
0591-381819
www.123biljarts.nl

Van 15 tot en met 17 september

Zesde Grand Diva bij hotel Pot 
in Groenlo
Op 15, 16 en 17 september zal bij ho-
tel-café-biljartcentrum Pot de 6e editie
van het Grand Diva toernooi plaatsvin-
den. Er is nu gekozen om het toernooi te
organiseren met de zes speelsters die
ook hebben deelgenomen bij het eerste
evenement. Er wordt met interval gestre-
den in de spelsoorten libre/kader,
bandstoten en driebanden. 
Vrijdag beginnen de wedstrijden om
14.30 uur, zaterdag en zondag om
10.00 uur. Supporters zijn van harte

welkom bij hotel Pot aan Schoolstraat 7
in het fraaie Groenlo om dit mooie
maar vooral gezellige toernooi te ko-
men aanschouwen. 

Deelneemsters 
1. Monique van Exter
2. Christel Willemse
3. Harmie Evenhuis
4. Francine van Yperen
5. Joke Breur
6. Marieke Jonkergouw

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Superprestige driebanden Lommel kozoom.com 28 aug-2 sep
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
Eurotour Klagenfurt (Oostenrijk) kozoom.com 5-8 okt
Worldcup driebanden La Baule (Frankrijk) kozoom.com 23-29 okt

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

http://www.123biljarts.nl
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Therese Klompenhouwer 
zegeviert in New York 
In het Carom Cafe te New York won
Therese Klompenhouwer voor de vierde
opeenvolgende keer het Jennifer Shim
toernooi. De finalepartij tegen de huidi-
ge wereldkampioene Orie Hida wist
Klompenhouwer in 27 omlopen met 30-
22 winnend af te sluiten. Na een rustige
start nam ze in omloop zeven met een
serie van acht afstand en kwam op 11-
5 voorsprong. Even kwam de Japanse
met 17-17 nog op gelijke hoogte.
Maar Nederlands trots maakte haar
werk met een gemiddelde van 1.111
koelbloedig af. De halve finale tegen
Mi-Rae Lee werd met 30-14 gewonnen.
In de kwartfinale was Klompenhouwer
veel overtuigender dan haar landgeno-
te Karina Jetten en won met 30-10 uit
24. Orie Hida speelde in halve finale te-
gen Ryoko Kobayashi  1.875 ge-
middeld, maar kon in de eindstrijd dit
niveau niet continueren. 
Eindstand
Naam Land Moy HS
Therese Klompenhouwer Nederland 1.116 8 
Orie Hida Japan 1.035 7 
Mi Rae Lee Zuid Korea 0.648 7 
Ryoko Kobayashi Japan 0.613 4 

Natsumi Higashiuchi Japan 0.813 7 
Namiko Hayashi Japan 0.729 5 
Je-Eun Han Zuid-Korea 0.621 6 
Karina Jetten Nederland 0.681 7

Foto: ©Kozoom

Simonis Biljartlaken Landsfinale A teams in Den Haag

De Veemarkt kampioen 
bij Biljartcafé Jorissen

De eindstrijd voor de landstitel in de A
klasse driebanden groot is niet zoals
de overige finales in Nieuwegein ge-
speeld, maar bij Biljartcafé Jorissen in
Den Haag. Daar eindigden zowel De
Veemarkt uit Doetinchem als het Hoe-
vense ZBGG met vier matchpunten bo-
venaan. De partijpunten gaven met 12
tegen 11 de doorslag, waar-door De

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

Instellen maximaal aantal beurten

Biljartcomputer 
met maximaal aantal beurten
Spelen met aantal beurten
Op verzoek van veel gebruikers kan nu ook het aantal beurten (tussen 5 en 1000)
worden ingesteld. De gebruiker kan dus zelf het aantal beurten en/of het maximaal
aantal te spelen caramboles instellen. 

Vanaf de laatste 2 beurten die een speler nog mag spelen is dit zichtbaar op het
scherm: "Nog 2 beurten", "Laatste beurt" en "Beurten bereikt" (zie hierboven). 

Waarom aantal beurten beperken?
Bij officiële wedstrijden is het gebruikelijk dat ieder een bepaald aantal caramboles
moet maken, waarbij de speler die het eerst zijn aantal bereikt ook het aantal beur-
ten bepaalt.
Hierdoor komt het voor dat -als beide spelers niet in vorm zijn- het aantal beurten
sterk kan oplopen. Gevolg hiervan is dat de concentratie terugloopt en zorgt voor ir-
ritatie bij de toeschouwers. Daarnaast kan de tijdsplanning van een toernooi wor-
den verstoord. De volgende spelers moeten hierdoor "eindeloos" wachten,
waardoor ook hun concentratie verslechtert.

Scoreborden van Biljartcomputer
Sinds 2010 is Biljartcomputer het vertrouwde adres voor elektronische scoreborden
in de biljartsport. Het scorebord is een kleine computer die aangesloten wordt op
een monitor of TV scherm. Met de draadloze radiografische afstandsbediening
wordt alles bediend. Er wordt veel meer informatie aan de spelers en toeschouwers
gegeven tijdens en na de wedstrijd, het is zelfs mogelijk automatisch een e-mail te
sturen van de resultaten van de wedstrijd. Door middel van updates kan dit score-
bord steeds worden aangepast. Zo is nu spelen op aantal beurten toegevoegd. 
De aanschafprijs van het scorebord is hetzelfde en zal inclusief alle functionaliteiten,
alle spelsoorten, reclamemodule en radiografische afstandsbediening € 359,- in-
clusief btw kosten (€ 297,- excl. btw). Via zelf in te brengen reclame (100 stuks) kan
dit systeem zichzelf weer terugverdienen. U heeft geen laptop of computer nodig, het
enige waarvoor uzelf moet zorgen is een (bestaand) beeldscherm met HDMI ingang.

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

Veemarkt als Nederlands kampioen kon
worden gehuldigd.

Eindstand
Plaats Team MP PP

1. BV De Veemarkt 11 4 -- 2 12 -- 6
2. Z.B.G.G. 4 -- 2 11 -- 7
3. Moira 1 2 -- 4 8 -- 10
4. B.v. Jorissen 2000 2 2 -- 4 5 -- 13

Op 2 en 3 september bij Capelle SPC

Eerste Grand Prix Artistiek 
De eerste Grand Prix Biljart Artistiek eer-
ste klasse van het nieuwe seizoen wordt
op 2 en 3 september gespeeld bij Ca-
pelle SPC aan het Marsdiep 2 in Capel-
le aan den IJssel. De vijftien deelnemers
zijn ingedeeld in poule Marseillaise op
basis van de positie op de ranglijst.
Voor beide dagen is de aanvang ge-
pland om 10.30 uur.

Deelnemers
Poule A
Mark Janssen Beek
Remy Sleijpen Hulsberg
Wilfrie Vermeer Deurne

Willem Schreuder Noordscheschut
Poule B
Jean-Marie Limbourg Queue du Bois (B)
René Kuijstermans Roosendaal
Pierre Scheers Bellaire (B)
Fred Groen Purmerend
Poule C
Eric van Kampen Poortugaal
Walter Crols Turnhout (B)
Maarten van Boeckholtz Roosendaal
Roger Everaert Aartselaar (B)
Poule D
Cock Ooms Venlo
Patrick de Haan Almere
André Renkens Kerkrade

2e klasse libre Roosendaalse Biljartbond

Volle bak voor Arjen van de Sande
Tijdens de finale tweede klasse libre van
de Roosendaalse Biljartbond, die bij de
Ram aan de Kalsdonksestraat werd ge-
houden, bleef thuisspeler Arjen van de
Sande ongeslagen. Van de Sande claim-
de de titel met de maximale score van 60
punten en een gemiddelde van 1.78.
Eindstand
Naam MP Moy HS
1. Arjen van de Sande 60.000 1.78 11
2. Mark Keepers 54.848 1.43 12
3. Lenie Aantjes 52.121 1.09 10
4. Walter Goosens 49.091 0.93 9
5. Jan Fleskens 48.158 1.18 12
6. Kees Koevoets 47.561 1.20 7
7. Antoon Lambregts 41.818 0.93 9

Arjen van de Sande
Foto: Peter van Dongen

Ter overname aangeboden

Voormalige BWA

BILJART ARENA
De complete boarding met de VIP boxen  en reclame panelen, 

welke voorheen werd ingezet voor de grote TV  tournooien 
(helaas door omstandigheden een aantal jaren niet beschikbaar geweest)

Deze boarding  is volledig demontabel, gemaakt van hoogwaardige materialen 
(RVS en mul plex met 2 zijdig beklede formica), en volledig schroefloos op te stellen.

Uiteraard ook geschikt voor andere sportevenementen; zoals bijv. tafeltennis.
Verpakt in een 9 tal containers (verrijdbaar)

Voor informa e en of bezich ging bel.

Cor van Erp
Prevan Holding BV, Haagweg 64, 5995 AB KESSEL (L)
Tel. O6 12939619

http://www.biljartcomputer.nl
http://www.biljartcomputer.be
http://www.billardcomputer.de
mailto:info@biljartcomputer.nl
mailto:info@biljartcomputer.be
mailto:info@billardcomputer.de
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Onze openingstijden zijn:
donderdag en vrijdag:

09.00 - 12.30 uur en
van 13.00 - 17.00 uur

zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Professionele Exclusieve keu lijn. Ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen biljartvakhandel
en profbiljarter  Jos Bongers.
Al deze wedstrijd keu’s uit het hoogste segment zijn voorzien van Canadees Pro White
Hardmaple topeinden (PRO-HM). Deze zware stugge toppen zorgen voor een zeer goed
gecontroleerde techniek en directe overbrenging. Tevens zijn deze voorzien van een
hoogwaardige Tiger Everest tip.

De ondereinden zijn uit zeer luxe hoogwaardige hardhout soorten opgebouwd met volledig
inlegwerk en voorzien van een uniek gewichts/balans systeem. Daardoor kunt u te allen
tijde deze keu’s naar eigen wens laten aanpassen. Dus niet enkel zwaarder maar ook lichter.
Niet enkel de balans naar achter maar ook naar voren. Eigenlijk heel logisch want geen
biljarter is hetzelfde, dus de keu ook niet.

Ook uniek bij dit nieuwe 5-sterren top model “Victory” is dat het ondereind van de
3-banden uitvoering 3cm langer is dan de libre/kader versie. Dat is eigenlijk heel logisch
omdat je een perfecte top niet zomaar langer kan maken zonder speeleigenschappen te
veranderen, zo hou je de optimale Libre/Kader en Driebanden wedstrijd keu.

Interessant is ook dat al deze keu’s standaard zijn voorzien van een Extension systeem.
De optionele extension sluit met een zeer korte slag nauwsluitend aan op het ondereind.

Voor de veeleisende biljarter die graag het ultieme neusje van de zalm heeft zijn er ook
de “EXTreme Super Professional” (EXT-SP) topeinden. Bij Libre/Kader in 11 mm houdt dit in
dat ze van een zeer speciaal geselecteerde en duurzaam gelagerde Diamond Maple zijn
(veel harder/stugger dan de Professional topeinden al zijn). Bij de 3-banden 12 mm topeinden
zijn deze opgebouwd uit 10 “taart punten” en voorzien van het reeds bewezen “RDT“
(Reducing Deflection Technology) en dus sterk deflectie reducerend zijn.

Informeer ook naar de Combi-Deals met interessante kortingen.
Zoals bijvoorbeeld op de Exclusieve “Jos Bongers” Cue case en extension!

Ook nieuw is de Jos Bongers De Luxe keu tas: geschikt voor 3 ondereinden en 6 topeinden 
+ Extension
Deze luxe keu tas is vervaardigd van hoogwaardig PU-leder. Grote voordeel is dat de toppen
overzichtelijk opgeborgen zitten en mooi schoon blijven, omdat ze niet in gangetjes geschoven
hoeven te worden (waar vervuiling optreedt), tevens hebben de 3 ondereind vakken royale ritsen
zodat een rubbergrip ook geen probleem meer is. Uiteraard is er rekening gehouden dat de 
extensions in de tas bovenop passen. Kortom “een betaalbare zeer luxe keu tas voor de 
veeleisende biljarter”.

Deze exclusieve “Jos Bongers” keu lijn is verkrijgbaar bij: 

Eureka Biljarts:
www.eureka-billard.nl 
073 5031264 
Berlicum, NL  

Playlife: 
www.playlife.be 
0032 497385859 
Bonheiden, BE 

Van den Broek biljarts: 
www.vandenbroekbiljarts.nl 
020 6738470 
Amsterdam, NL  

Lucky Biljarts: 
www.luckybiljart.be 
0032 27203686 
Vilvoorde, BE

Champion Biljarts: 
www.championshop.nl 
026 3515919 
Arnhem, NL 

Dibo:
www.biljartwinkel.nl
0570 628304
Deventer, NL

Dè Biljartmakers
www.debiljartmakers.com
06-38235515 / 06-48079469
Portengensebrug, NL 

http://www.eureka-billard.nl
http://www.playlife.be
http://www.vandenbroekbiljarts.nl
http://www.luckybiljart.be
http://www.championshop.nl
http://www.biljartwinkel.nl
http://www.debiljartmakers.com
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Raymund Swertz tekent verbintenis
bij Buffalo
Buffalo.nl is er trots
op te mogen mel-
den dat topbiljarter
Raymund Swertz
zich voor twee jaar
heeft verbonden
aan ons bedrijf. 
Op termijn zullen er
verschillende eigen
ontwikkelde Ray-
mund Swertz keuen
op de markt gaan
komen.
We hopen er ook
op om gezamen-
lijke successen te
mogen vieren.

Namens alle mede-
werkers van Buffalo
heel veel succes ge-
wenst aankomend
seizoen, en welkom
bij de club! Vlnr: Arno Peterson (Buffalo) en Raymund Swertz

Nu ook 2 biljarts geplaatst bij café Brockie in Bornerbroek

Brock Biljartfabriek & Amusement 
met nieuw model: Brock Advanced

Brock Biljartfabriek & Amusement aan Wolbeslanden 1A te Bornerbroek
heeft een nieuw model biljart op de markt gebracht. Dit type werd al bij
enkele particulieren, een zorginstelling en een buurthuis geplaatst. Brockie
is wel het eerste café die ze heeft en voor de wilde bond én de KNBB gaat
gebruiken in wedstrijdverband van verschillende spelsoorten.

Het betreft het nieuwste model biljart,
verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren
hout en met de stalen onderbouw stan-
daard in mat zwart. Op verzoek tegen
meerprijs verkrijgbaar in elke gewenste
RAL-kleur. Dit biljart is geïsoleerd waar-
door het energiezuiniger is en multi-
functioneel te gebruiken doordat het
(rol-)stoelvriendelijk is. Extra's zoals
2- of 3-delige afdekplaten zijn in de ge-
kozen houtkleur leverbaar. 

Jonge Limburger stunt in China 

Brecel in één klap 
bij twintig beste snookerspelers

Jarenlang stonden de Belgische snooker-
spelers in de schaduw van de Angelsak-
sen en de laatste tijd kwam daar ook,
net zoals in alle keusporten, flink wat
concurrentie uit Azië bij. Niet toevallig
was China dus gastland voor het China

Luca Brecel. Foto: Tai Chengzhe

Championship en daar zorgde Luca Bre-
cel voor dé verrassing. In de finale ver-
sloeg de Belg, de Brit Shaun Murphy
met 10-5. Brecel is amper 22 en met zijn
eerste rankingtitel op zak, klimt hij op de
ranglijst naar de 16e plaats.

Brock Biljartfabriek & Amusement is
een enthousiaste, kleine, dynamische
onderneming met vier vaste medewer-
kers. Het bedrijf richt zich zowel bij za-
kelijke als particuliere relaties op pro-
fessionaliteit, klanttevredenheid en kwa-
liteit. Dit zijn cruciale aandachtspunten
voor alle producten en diensten binnen
de organisatie.
Zie voor meer informatie de site
www.biljartfabriek.nl

Sam van Etten niet te stuiten 
in biljartcentrum Oegstgeest
Met Sam van Etten
op de bovenste trede
van het erepodium
kreeg het invitatie ka-
dertoernooi 47/2 in
Oegstgeest een win-
naar van allure. Met
een gemiddelde van
maar liefst 104.17
hield hij het overige
deelnemersveld op
grote afstand. De bil-
jarter uit Schermer-
horn won al zijn par-
tijen en had tijdens
de poulefase tegen
Ronald Filippo maar
één beurt nodig, Jim
van der Zalm en Vincent Veldt kregen
drie kansen. De kruisfinale tegen Demi
Pattiruhu werd in twee omlopen met suc-
ces afgewerkt, terwijl hij Peter de Bree
in de finale maar drie keer aan tafel liet
verschijnen. De Bree was eerder onge-
schonden gebleven in zijn poule en wist
Ronald Filippo in de kruisfinale van zich
af te schudden.

Eindstand
Naam Moy       HS Pnt
1. Sam van Etten 104.17 250 10
2. Peter de Bree 34.84 162 8
3. Demi Pattiruhu 25.35 137 4
4. Ronald Filippo 19.40 125 4
5. Ferry Jong 26.34 207 6
6. Freek Ottenhof 18.13 99 4
7. Vincent Veldt 15.48 72 2
8.  Jim van der Zalm 16.31 84 2

Bij Van Tienen in Tegelen

Jop de Jong de beste artistiekspeler 
bij Ralf Laakmann Memorial

Op 26 en 27 augustus werd bij café-bil-
jartzaal Van Tienen in Tegelen weer het
vertrouwde Ralf Laakmann Memorial
toernooi gespeeld. Dat wil zeggen Ar-
tistiek biljart met ivoren ballen zoals het
15 jaar geleden werd gespeeld en dan

de 68 oude figuren. Met 18 deelnemers
was het een zeer goed bezet deelne-
mersveld met o.a. 4 spelers uit België en
natuurlijk de toppers uit Nederland
waaronder Jop de Jong (derde op het
EK in Brandenburg) en de huidige
Nederlands kampioen René Dericks.
De individuele prestatie is natuurlijk het
belangrijkste maar met de spelers naar
sterkte ingedeeld gaat er ook een prijs
naar het best presterende koppel. Jop
de Jong was voor een ieder te sterk, met
zijn 19 jaar nooit met ivoor gespeeld
dus een puike prestatie. Het beste kop-
pel werd uiteindelijk na een zeer span-
nende finale deze keer Mark Janssen
met Roger Everaert. Het waren 2 zonni-
ge dagen waar alles perfect verzorgd
werd door John en Sandra van Tienen
en iedereen kijkt dan ook weer uit naar
2018. 
Top 3 individueel Pnt
1. Jop de Jong 246
2. René Dericks 223
3. Mark Janssen 205
Top 3 koppels                                  Pnt
1. Mark Janssen/Roger Everaert 376
2. Fred Groen/ Patrick de Haan 374
3. Jop de Jong/Rob Mans 362

Jop de Jong. Foto: Jan Rosmulder

Foto: Ronald Filippo

http://www.debiljartballen.nl
http://www.biljartfabriek.nl
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Houdt u van gezelligheid en een partijtje biljart
Kom dan naar café-bar

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

‘T HANGIJZER

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

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig
Clublokaal van: 

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden
van groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

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

Eddies hotel restaurant
Hof 126 128 

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

Eetcafé Restaurant
Camping De Goede Hoop

www.degoedehoop.nl
Vredenseweg 12

7152 DJ Eibergen-Holterhoek
Tel. 0544-461601

Biljartcentrum Overkamp
www.biljartcentrumoverkamp.nl

Café Zaal Eetcafé

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

• biljart en darts 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

• groot terras 
voor feesten en partijen

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

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

Maandag gesloten

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

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

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.

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

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

Sport Foyer De Hazelaar
(1e divisie 3bnd)

- 4 Matchtafels
- 6 Caramboletafels

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

5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

E-mail:dehazelaar@ziggo.nl

info@manopmaat.nl

Uitzendbureau 
Man op Maat BV zoekt

Metselaars

Timmerlieden 1 + 2
Sint Apolloniastraat 2E

6002 BE Weert 
Telefoon 0495-820230

1-2-3 Biljarts opent nieuwe service en 
verkooppunten in Groningen en Steenwijk

Kerklaan 41

7848 AC Schoonoord

(0591) 381819
www.123biljarts.nl

2 nieuwe service cq verkooppunten
Groningen vanaf vrijdag 29 september
Steenwijk vanaf vrijdag 6 oktober
Reparaties en onderhoud direkt ter plaatse
Ruime keuze in sportprijzen op biljartgebied
50 biljarts op voorraad w.o. Gabriels etc.
200 keus op voorraad w.o Longoni, Adam 

Biljartcentrum Groningen Biljartvereniging Steenwijk 
Protontraat 7a Groningen Parade 6 Steenwijk
Laatste vrijdag v/d maand m.i.v. 29 sept. Eerste vrijdag v/d maand m.i.v. 6 okt.
van 16.00 - 20.00 uur van 16.00 - 20.00 uur

De Biljartspecialist van Noord      
Oost Nederland

Biljarts
Sportprijzen

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

http://www.cafedezwaan.nl
http://www.eddies%ED%AF%80%ED%B0%81hr.nl
mailto:biljart@roetienen.nl
http://www.degoedehoop.nl
http://www.biljartcentrumoverkamp.nl
http://www.hetoventje.nl
mailto:info@hcrprinsen.nl
http://www.hcrprinsen.nl
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
mailto:info@manopmaat.nl
http://www.123biljarts.nl
http://www.dekuul.nl
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Wilt u ook redactionele aandacht 
in De Biljart Ballen? Bel: 0416-343819

Examen bij Van Tienen in Tegelen

Acht nieuwe arbiters 1 
afgenomen door Jac
van de Ven, exami-
nator namens de
KNBB. Helaas had
één kandidaat zich
afgemeld voor het
examen omdat ze
erg onzeker was.
Dat kwam door het
feit dat zij zelf niet
biljart, maar een
vriendin is van een
speler en dan is het
toch heel wat lastiger
omdat je geen erva-
ring hebt met biljar-
ten.
Dus bleven er acht
kandidaten over die
eerst een theorie-exa-
men moesten afleg-
gen en als ze hier-
voor slaagden prak-
tijkexamen mochten
doen. Alle acht de
kandidaten slaag-
den voor de theorie

en na afloop van het praktijkexamen
maakte de examinator bekend dat ie-
dereen geslaagd was voor de cursus Ar-
biter 1.
Via deze weg willen we onze dank uit-
spreken aan alle voorspelers die ons
ondersteund hebben bij de cursus, want
zonder voorspelers kan er geen cursus
gegeven worden en al helemaal geen
examen gedaan worden. 
Tekst: Huub Zwambag.

Aanvankelijk hadden er zich 10 kandidaten aange-
meld om de cursus Arbiter 1 te volgen en in overleg
met de opleiders Paul Beckers en Huub Zwambag is
besloten om te starten op 6 mei. Doordat we niet iede-
re zaterdag bij café-biljartzaal Van Tienen terecht kon-
den was de examendag gepland op zaterdag 24 juni.

Vlnr: Patrick van de Pas, Ben Koekebakker, Peter Smits,
Wim Hermans, Piet van der Coelen, Ellen Vriezen, 
Paul Hendriks en John Muijsers. Foto: Marijke Cuijpers 

Helaas heeft zich één kandidaat voor
aanvang van de cursus afgemeld. De
overigen waren erg enthousiast en Paul
Beckers en ondergetekende hebben
dan ook onze beste gedaan om ieder-
een goed op te leiden en om de
meesten ook bepaalde zaken af te le-
ren. Er heerste iedere cursusdag een ge-
moedelijke sfeer en iedereen had er ple-
zier in.  
Op 24 juni was het examen, dat werd

Finale Houtse  kampioenschappen libre en driebanden

Toon Klokgieter en Jan van der Steen 
succesvol in De Karper
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni is
de finale libre gespeeld van de Houtse
kampioenschappen. Iedereen ging fris
van start en na dag één staat Toon Klok-
gieter bovenaan met vier punten, de
hoogste serie van 26 en een moyenne
van 2.81. Hij wordt gevolgd door Mi-
chel Boetzkes, Sjaak Rosmulder, Erwin
Kouwenberg en Peter Gruijters met elk
twee punten en Rini van Lierop met nul
punten. Op dag twee wonnen Klokgie-
ter, Gruijters en Van Lierop hun ope-
ningsduel. In de vierde sessie zegevier-
den zowel Klokgieter als Gruijters. In de
laatste ronde verliest Toon Klokgieter
zijn partij van Sjaak Rosmulder en wint
Peter Gruijters nipt van Rini van Lierop,
dat was een spannend slot van deze fi-
nale. 
Libre Pnt Gem HS % Car
1. Toon Klokgieter 8 2.58 26  93.49
2. Peter Gruijters 8 1.37 9    93.00
3. Erwin Kouwenberg 4 1.10 7 93.50
4. Michel Boetzkes 4 1.88 14   89.00
5. Sjaak Rosmulder 4 2.80 20   88.66
6. Rini van Lierop 2 1.05 7    81.50

Driebanden
Een week later werd, eveneens in De
Karper te Mierlo-Hout,de finale drie-
banden gehouden. Op vrijdag meldt Ri-
ni van Lierop zich ziek af. Hij was na
het libre ook geplaatst voor de eindstrijd
driebanden, maar helaas kon hij nu zijn
goede vorm van de voorronde niet laten
zien.

De eerstvolgende op de lijst die dit
weekend kan biljarten is Toon Klokgie-
ter. De eerste partijen verlopen moei-
zaam. Piet van Hoof staat een straat-
lengte voor op Jan van der Steen, maar
kan het niet volhouden en Van der Steen
komt terug en wint in 46 beurten het be-
langrijke openingsduel. Op de andere
tafel duurde de wedstrijd tussen Michel
Boetzkes en Erwin Kouwenberg 50
beurten en was nog niet uit. Boetzkes
winnaar want hij mist namelijk maar
één carambole. René van Bokhoven ver-
slaat Klokgieter na 33 pogingen met
0.87 als gemiddelde. Van Bokhoven,
Boetzkes en Van der Steen hebben nu
vier punten, de rest staat nog op nul. Za-
terdag wint in ronde drie Boetzkes van
Klokgieter, Van der Steen van Van Bo-
khoven en Van Hoof van Kouwenberg.
In sessie vier klopt René van Bokhoven
tegenstander Michel Boetzkes, Piet van
Hoof is de meerdere van Toon Klokgie-
ter en Jan van der Steen wijst Erwin
Kouwenberg terug. In de slotronde ver-
liest Van Bokhoven van Van Hoof, Kou-
wenberg verslaat Klokgieter en Van der
Steen gaat onderuit tegen Boetzkes. 
Driebanden Pnt Gem HS % Car
1. Jan van der Steen 8 0.57 5 98.18
2. Michel Boetzkes   8 0.59 4 95.83
3. René van Bokhoven 6 0.72 7 91.03
4. Piet van Hoof 6 0.42 5 90.58
5. Erwin Kouwenberg 2 0.27 2 73.33
6. Toon Klokgieter    0 0.32 4 61.90

Toon Klokgieter

Jan van der Steen. 
Foto’s: Patricia Donkers 

Van Melis driebandentoernooi

Sterke eindspurten leveren Peter Jansen
titel op in 't Anker in De Mortel

Op de tafels van Van Esch Biljarts uit
Asten betekenden de kwartfinales het
einde voor Ad Heesakkers, Sjef Don-
kers, Piet van Bussel en Thieu de Leest.
De halve eindstrijd tussen Michel Ber-
kers en Peter Jansen leek na vijf beurten
met 8-1 al beslist. In omloop negentien
kwam Berkers voor het eerst op match-
punt en had Jansen nog zeven treffers
voor de boeg. De Deurnenaar miste
echter tienmaal en zijn opponent be-
sliste de partij met een slotserie van vijf
alsnog in zijn voordeel: 13-16 (28). Op
het andere biljart versloeg Gerard
Berens de uit Someren afkomstige Bart
van de Wijgert met 17-16. Van de Wij-
gert won vervolgens de strijd om plek
drie van Michel Berkers. In het beslis-
sende duel leek Gerard Berens tegen
Peter Jansen op weg naar een ruime ze-
ge. De speler uit Gemert leidde na 32
pogingen met 16-9 en was nog één ca-
rambole verwijderd van de finish. Na
de maximale veertig beurten stond

Berens nog altijd op zestien. Jansen in-
middels op vijftien en dat hield in dat hij
bij een gelukte nastoot op zijn totaal
van zestien zou geraken en de titel voor
hem was. Peter Jansen scoorde zijn ont-
brekende punt en derhalve opvolger
van Hans Wenniger. Hij ontving uit han-
den van sponsor Johnny van Melis de
waardebon van € 250,00 te besteden
bij www.vanmelis.nl. 
De kampioen kreeg eerder op de dag
nog drie uur les van Dick Jaspers. Theo
van Hoof, al 35 jaar zijn kameraad,
had voor zijn zestigjarige verjaardag
deze les cadeau gekregen. Samen ge-
noten ze met Jaspers van drie mooie
uren in café-zaal Bij van Dijk in Aarle-
Rixtel. Verliezend finalist Berens scoorde
met zeven caramboles de hoogste serie
van het toernooi. Hans Vermulst zorgde
met 21 treffers na 9 beurten voor de
kortste partij. De organisatie was weer
in goede handen en het buffet op de
slotavond smaakte voortreffelijk.

Vlnr: Michel Berkers (4), sponsor Johnny van Melis, Bart van de Wijgert (3), 
Peter Jansen (1) en Gerard Berens (2). Foto: Jan Rosmulder

Peter Jansen uit Aarle-Rixtel heeft in café-zaal 't Anker in De Mortel het
Van Melis driebandentoernooi op zijn naam gebracht. Jansen bleek na een
bloedstollende slotavond de beste van in totaal veertig deelnemers.

In Memoriam John Timmermans
Donderdag 20 juli kwam het bericht
dat na een lange ziekte, toch nog te
vroeg van ons heen is gegaan, ons
zeer gewaardeerd lid John Timmer-
mans.
John werd na het opheffen van de
vereniging BC Kessel, lid van BV de
Maasoever, waar hij tot kort voor
zijn dood op een hoog niveau heeft
gebiljart.
Naast actief speler was John ook een
zeer behulpzaam lid als het ging om
organiseren. Eveneens droeg hij
zorg voor het materiaal wat altijd
door de leden en gasten die kwamen
biljarten zeer gewaardeerd werd.
John we zullen jou missen en vooral
nooit vergeten.

Mr Tee. Rust zacht.
BV de Maasoever, Kessel

http://www.vanmelis.nl
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DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

4 biljarts
2.30 x 1.15

2 Matchtafels
2.84 x 142

St. Janstraat 1
6595 AA O ersum

www.o ertje.nl

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

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

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

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

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-Biljart

Midwolda

3 biljarts 2.30 x 1.15
2 biljarts 2.84 x 1.42

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

Email: info@cafebiljartsiemens.nl

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 - 5706 CT Mierlo-Hout

Tel. 0492-537855

Clubhuis van:

KARPER ’83

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

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

Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.nl 

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!

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

Tel: 0544461986

www.hotelpotgroenlo.nl

mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarij
http://www.o%ED%AF%80%ED%B0%81ertje.nl
mailto:info@vanmelis.nl
http://www.vanmelis.nl
mailto:info@cafebiljartsiemens.nl
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.bctegelen.wordpress.com
http://www.cafeturfke.nl
http://www.thekes.nl
http://www.hotelpotgroenlo.nl
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Vlnr: Willy Kivits (25), Michiel Penninx (25), Jan Martens (40), Jo Verspay (25),
Piet Sonnemans (40), Anton Keunen (25), Tonnie Bankers (25), Gerard Aarts (40),
Nico Nijssen (40) en Cor van Bree (25). Foto: Lucie Mestrom 

Tijdens de jaarvergadering van de
Deurnese Biljartbond (DBB) werden de
jubilarissen vanwege 25 of 40 jaar lid-
maatschap gehuldigd. Voorzitter Mari
van Hout zette iedereen middels een
persoonlijk toespraakje in het zonnetje.

De jubilarissen kregen een attentie aan-
geboden. Ook werd aandacht ge-
schonken aan het feit dat Jeu Wijnands
van vereniging OLV al zeventig jaar
lid is van de DBB. Ferdy Ruys (25) en
Mario Martens (25) ontbraken.

Driebandentoernooi in Deurne

Hans van Eijk wederom de beste 
in 't Turfke

In zijn woonplaats Deurne is Hans van Eijk op overtuigende wijze kampi-
oen geworden van het driebandentoernooi om de Turfke Bokaal. Hij werd
ook al in 2015 gekroond.
Op de slotavond ging de eerste halve
finale tussen Sjef Steevens en Albert Bor.
Beiden hadden dertien caramboles
voor de boeg en Steevens had via 11-5
na zeven beurten een droomstart. Na
slechts twaalf pogingen en een moyen-
ne van 1.083 bereikte hij de finish met
13-8. In de andere halve eindstrijd ont-
moette Hans van Eijk zijn biljartmaat
Martin van de Water. Van Eijk nam het
initiatief en stond dit niet meer af: 17-12
(31). Het duel om de derde plaats werd
een gemakkelijke prooi voor Albert Bor.

Vlnr: Albert Bor (3), Sjef Steevens (2), Martin van de Water (4) en Hans van Eijk (1).
Foto: Jan Rosmulder

In de beslissende partij tussen Hans van
Eijk en Sjef Steevens, beiden zijn lid van
vereniging D’n Anlaup, beleefde Van
Eijk de beste start. Hij behield zijn voor-
sprong en was na 37 pogingen aan zijn
totaal van 17 treffers. Steevens strandde
op drie caramboles van de eindstreep.
Van de 28 deelnemers realiseerde kam-
pioen Van Eijk met negen caramboles
ook de hoogste serie. De kortste partij
kwam op naam van Joost Martens. De
organisatie was weer in vertrouwde han-
den van vereniging 't Turfke.

Jubilarissen Deurnese Biljartbond

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

Herberg & cafetaria de Mulder

Wilhelminastraat 1 
5366BD Megen 
Herberg: 06-53870552

Cafetaria: 0412 - 488 739
www.herbergdemulder.nl

Het gezelligste oud bruine
café van Deurne.

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

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

In het weekend hebben we met
regelmaat live muziek.

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

Vier teams in district Oss

Familie Van de Camp uitbaters 
herberg & cafetaria de Mulder in Megen

Sinds 1 januari 2016 staan Johnny en Ineke van de Camp achter de bar
van herberg & cafetaria de Mulder aan Wilhelminastraat 1 in Megen. Het
zijn zeker geen onbekende gezichten want ook van 2000 tot eind 2006
waren ze de uitbaters. Dochter Joan neemt de cafetaria voor haar reke-
ning.

Megen is een stad in de gemeente Oss,
in de Nederlandse provincie Noord-
Brabant en aan de Maas gelegen. Het
kent ongeveer 1.600 inwoners en
wordt vaak ook geduid als dorp. In het
café vindt u twee biljarts, een zaal én
een aparte cafetaria. Er bestaat de mo-
gelijkheid voor feestjes, partijen en ver-
gaderingen met projectiemogelijkheid
evenals koffietafels. Vraag naar de mo-
gelijkheden, voor (bijna) alles is een op-
lossing. Ook is er een gezellig (ver-
warmd) terras.
Met biljartvereniging de Vriendschap is
herberg & cafetaria de Mulder aange-
sloten bij district Oss. In de competitie
2017-2018 heeft men vier ijzers in het
vuur, namelijk in de klassen C2 (1x), C3
(2x) en C4 (1x). Er wordt gespeeld op
twee Eureka biljarts van 2.30 x 1.15.

Onlangs werd er een zeer goed ver-
lopen Van Hinthum toernooi georgani-
seerd. Joey Bongers, de jongste speler,
won er in het libre en de oudste deelne-
mer Henk van de Veerdonk bracht het
driebanden op zijn naam. Een verslag-
je en foto vindt u elders in deze biljart-
krant. In de zomer zijn er bij goed weer
ruime openingstijden. Zes dagen open
vanaf 10.00 uur en op dinsdag geslo-
ten. In de winter kunt u er terecht op
maandagavond, donderdagavond en
vrijdagavond. Zaterdag en zondag
vanaf 16.00 uur. Ook de carnavals- en
hengelsportvereniging hebben er hun
onderdak. Meer informatie is te vinden
op www.herbergdemulder.nl. Op Face-
book is men actief via de twee pagina’s
Cafetaria de Mulder en Herberg de
Mulder.

Vlnr: Ineke en Johnny van de Camp. Foto: Henry Thijssen

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.debiljartballen.nl
http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.herbergdemulder.nl
http://www.herbergdemulder.nl
http://www.vlierden.com
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Arbiterstoernooi district Venlo

Paul Hendriks de beste bij 
Van Tienen in Tegelen

Het arbiterstoernooi 2017 van district
Venlo werd zoals gebruikelijk in café-bil-
jartzaal Van Tienen in Tegelen gehou-
den. Na een spannende finale tegen
Piet van der Coelen ging de eerste
plaats naar Paul Hendriks. Van der Coe-

len dus runner-up en Patrick van de Pas
behaalde de derde plek. Er deden
twaalf arbiters mee, waaronder ook
een aantal van de acht nieuwe ge-
slaagden. Het evenement was weer reu-
zengezellig.

Foto: John van Tienen

Proef district Kempenland

Open persoonlijke kampioenschappen
District Kempenland wil als proef in het seizoen 2017-2018 starten met de
Open Persoonlijke Kampioenschappen. Dit houdt in, dat men geen lid van
een vereniging hoeft te zijn om deel te nemen aan een PK.

Er zijn wel voorwaarden aan verbon-
den: Men is woonachtig in Kempen-
land, het district loopt van Reusel tot
Gemert en Budel tot Oirschot. Men be-
taalt voor elke PK waaraan men deel-
neemt € 20,--. Indien men na de voor-
ronde met een hoger moyenne eindigt
dan opgegeven, vervallen de rechten
voor een vervolgronde. Ook heb je
geen recht om mee te spelen in een
team. Bijvoorbeeld je schrijft in voor
libre 4e klasse, dan biljart je alleen in
die klasse. Een voorronde van een PK

wedstrijd wordt in drie dagen, in één
week, gespeeld.
Wanneer de diverse wedstrijden geor-
ganiseerd worden, ziet u op wedstrijd-
kalender via de volgende link 
http://www.biljartprof.nl/bjprof/pk.php
De meeste PK wedstrijden worden ge-
houden in het weekeinde van vrijdag-
avond tot en met zondagmiddag. Heeft
u interesse om aan een van de wedstrij-
den deel te nemen, kunt u contact opne-
men via e-mail met pk@knbb-kempen-
land.com voor verdere informatie.

Klasse C4 poule B

De Veemarkt in Doetinchem 
van start met damesteam

Vlnr: Manuela Mulderij, Ingrid van Hemert, Jolanda van Hemert en 
Hennie de Smit. Foto: Jaap de Smit
In het district Doetinchem is men met in-
gang van het nieuwe seizoen een aan-
winst rijker. De uitbaters van biljartcafé
de Veemarkt, Manuela Mulderij en
Ingrid van Hemert, gaan samen met
Jolanda van Hemert (zus van Ingrid) en
Hennie de Smit een enthousiast team
vormen. Reserves zijn Diny Siebelink en
Everlien Susebeek. De eerste uitwedstrijd
staat voor woensdag 6 september op
het programma. Pol Zelhem 04 is dan

gastheer. Het debuut in eigen huis is op
maandag 11 september en de toegang
aan Veemarkt 4 te Doetinchem is gratis.
Slootermeer & Scholtenhof 06 komt dan
op bezoek. Teamleider Jolanda van He-
mert is van de vaste speelsters degene
met de meeste caramboles voor de
boeg: 29. Manuela is goed voor een to-
taal van 27 en Hennie en Ingrid finishen
bij 25. Wij wensen de dames een ge-
zellig en sportief biljartseizoen.

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

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Veertig deelnemers in Ommel

Jacques van Meerwijk behaalt titel 
in twaalfde Lolaartoernooi

Het inmiddels traditionele Lolaartoer-
nooi kreeg donderdag 24 en vrijdag
25 augustus de ontknoping. Bij Eijs-
bouts in Ommel werden bij de kwartfi-
nales uitgeschakeld: Peter Nijssen, Mies
Berkers, Ton Berkvens en Antoon Lover-
bos. Laatstgenoemde is al twaalf jaar
sponsor en naamgever van dit evene-
ment waar de spelsoorten libre en voor
de hogere spelers bandstoten worden
beoefend. Vrijdagavond was de halve
finale tussen Harrie Berkers (libre 50
car) en Jan Vervoordeldonk (band 70
car) van zeer hoog niveau. Berkers leek
met 36-22 na slechts zeven beurten op
weg naar een ruime zege. Vervoordel-
donk bleef onverstoorbaar en produ-
ceerde zijn ontbrekende 48 caramboles
in de volgende zeven pogingen. Eind-
stand 46-70 (14). In de andere halve
eindstrijd rekende Jacques van Meer-
wijk via vijftig caramboles libre na even-
eens slechts veertien omlopen pro-
bleemloos af met Paul Stax. In het be-
slissende duel tussen Jacques van Meer-
wijk en Jan Vervoordeldonk was de
stand na 24 beurten met 40-56 , naar
verhouding, bijna in evenwicht. Van
Meerwijk nog tien caramboles libre en
Vervoordeldonk veertien treffers over

band. Jacques van Meerwijk realiseer-
de toen echter aansluitend series van
vier en zes en zag zijn tegenstander
twee keer missen: 50-56 (26). Daarmee
werd de speler van BV Mierlo de opvol-
ger van Vlierdenaar Rinie Weemen. De
organisatoren René Verhaeg en Jos Ver-
berne verzorgden de prijsuitreiking en
hadden lovende woorden voor Antoon
Loverbos van Lolaar Spuitgiettechniek
en uitbater Guus Knoops. 

Top tien Gem Car 2018
1. Jacques van Meerwijk 2.43 60
2. Jan Vervoordeldonk 2.93 80B
3. Harrie Berkers 2.62 60
4. Paul Stax 1.35 40
5. Peter Nijssen 1.83 70
6. Mies Berkers 1.73 50
7. Ton Berkvens 2.18 70
8. Antoon Loverbos 1.20 40
9. Anthony Loverbos 1.45 30

10. Jan Vesters 2.64 60

Vlnr: Paul Stax (4), Harrie Berkers (3), Jan Vervoordeldonk (2) en Jacques van
Meerwijk (1). Foto: Leon van der Heijden, Foto Creatief

Libre klein extra klasse 2-3 september

Nationale voorronde in Afferden
Gemeenschapshuis Iedershuus aan Ka-
pelstraat 7a te Afferden is op zaterdag 2
en zondag 3 september het strijdtoneel
voor een nationale voorronde libre klein
extra klasse. De moyennes gaan van
11.00 tot 20.00 en aantal caramboles is
225. Aanvang beide dagen 11.00 uur. 

Naam Vereniging
1. Jan Brueren SSV
2. Kees Castelijns Dubac
3. Ferry Janssens ABC ’t Töpke
4. Marcel Schattenkerk BC Tegelen
5. Ad van Mol D’n Babbel
6. Huub Schattenkerk BC Tegelen

http://www.biljartprof.nl/bjprof/pk.php
mailto:pk@knbb-kempen-land.com
mailto:pk@knbb-kempen-land.com
mailto:pk@knbb-kempen-land.com
mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl


TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

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

Biljartnieuws

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

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

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

www.burgmans-biljarts.nl

Café "OP DE MEIR"
Marc Verhaegen - Ann Dom 

Liersesteenweg 118
2520 Emblem % 03/489 12 06 

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

zaterdag en zondag 
vanaf 12.00 uur

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

BILJARTCENTRUM
DE PLOEG

Kapellei 276 – 2980 Halle-Zoersel
03 / 383.11.83

Thuishaven van B.C. DE PLOEG

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

www.biljartcentrumdeploeg.be

Vader en dochter Donkers nemen gekende zaak over

Er waait een nieuwe wind door 
Taverne-Biljartzaal De Deken

'Ik leef niet in het verleden. Ik kijk altijd
vooruit', zei Harry Donkers me, enkele
dagen voor ik met zijn dochter Veroni-
que aan tafel ging. Daarmee was de
positieve toon gezet. Op 1 augustus
nam het duo het gekende Merksemse
etablissement De Deken over. Met am-
bitie en veel enthousiasme werken va-
der en dochter vanaf nu aan de weder-
opbouw van de zaak die de laatste ja-
ren haar populariteit zag dalen en op
zowat alle vlakken een terugval kende.
'Precies daarom willen we de zaken an-
ders gaan aanpakken', zegt Veronique,
'er is geen gebrek aan potentieel, in-
tegendeel; vele mogelijkheden bleven
tot nog toe onaangeroerd'. Met de op-
frissing van de verbruikersruimte en de
lancering van een vrij uitgebreide
snackkaart zijn de eerste veranderingen
al zichtbaar. De huisgemaakte spaghet-
tisaus en het broodje van de week
(waarvan het beleg op wekelijkse basis
wijzigt), moeten de uithangborden van
de kleine keuken worden. Het aanbie-
den van vier verschillende, rijkelijk ge-
schepte ijscoupes doet de liefhebbers al-
vast watertanden. Wij zagen de zonne-
kloppers op het terras, dat 36 plaatsen
biedt, likkebaardend genieten. Ook viel
ons oog op een kaart die de betere kof-
fies aanprijst. Bijna een must in deze
tijd, waarin koffiedrinken opnieuw hip
is en waarbij de eisen van de verbruiker
sterk gewijzigd zijn. Zo worden bij-
voorbeeld een 'Hazelnoot-Macchiato'
en een 'Caramel-Macchiato' aange-
prijsd.  De toekomstig zaakvoerster
heeft nog geen horeca ervaring, want
was jarenlang werkzaam in de maritie-
me sector. Veronique Donkers bruist
echter van de ideeën en dat is tenslotte
het enige wat je nodig hebt, bij het cre-
ëren van een concept en de consolide-
ring ervan. 'We willen ons profileren als
een echte familiezaak die evolueert
naar de betere taverne', gaat Veronique
verder, 'vertrouwde gezichten achter de
bar en in de zaal en de aanwezigheid
van de zaakvoerders, zijn voor ons heel
belangrijk. Het schept een band met het
cliënteel. We proberen een goede en
verzorgde service te geven, zodat de
klant op alle vlakken waar krijgt voor

zijn geld en met het gamma van Stella
kunnen we een sterk huismerk aanbie-
den aan de  bierliefhebbers. We verlie-
zen ook niet uit het oog dat het biljart
de eerste pijler is waarop De Deken
steunt'. Gelukkig heeft de biljartsport
weinig of geen geheimen voor vader
Harry, die al jarenlang zijn mannetje
staat in het driebanden. Harry Donkers
is een naam die in de kringen van de
Antwerpse Drieband Liga steevast een
belletje doet rinkelen. Huisclub BC De
Deken en het grote BC Deurne, vorig
seizoen nog landskampioen, zullen er
wel bij varen. Hun toekomst op de vier
kleine en drie grote biljarttafels is alvast
verzekerd. 'We merken dat we door de
week ook steeds meer recreanten aan-
trekken en daarom blijven we het con-
cept van abonnementsformules en tien-
beurtenkaarten hanteren. Natuurlijk kan
er steeds een biljarttafel worden afge-
huurd op basis van uurtarieven. We
zien ook een nieuw cliënteel van onder
andere kaart- en schaakspelers opda-
gen. We kunnen rekenen op de weke-
lijkse aanwezigheid van een handwerk
collectief en een mobiele dartsclub
kwam zich laatst informeren of ze hier

regelmatig een worp mogen doen. Ook
de notarissen die hun openbare verko-
pingen in onze zaak regelen, blijven
kind aan huis. Extra troeven zijn de rui-
me gratis parking achter de zaak en de
vlotte bereikbaarheid met het openbaar
vervoer. We bieden de mogelijkheid
kleine partijtjes, recepties en dergelijke

te organiseren en alle suggesties vanuit
het cliënteel of het verenigingsleven,
zijn uiteraard welkom. Kortom alles wat
onze zaak een boost kan geven, valt
hier niet in dovemansoren', besluit de
goedlachse Veronique.

Bart Van Reeth

Harry en Veronique verzekeren de toekomst van Taverne De Deken én die van
het biljart

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0494/40.35.19.
www.degildehogerop.be

Aangenaam en sfeervol biljartlokaal
6 biljarts 2m30 en 2 biljarts 2m84

Waar biljart meer is dan competitie alleen …

Openingsuren:
Maandag, donderdag & vrijdag vanaf 15u00

Dinsdag vanaf 17u00
Zaterdag vanaf 14u00

Zondag van 9u00 tot 12u30

Correspondentieadres:
De Moor Frederik – Tuttegemstraat 36

9870 Machelen (O.-Vl.)
M. : 0496/26.44.85.

frederik.de.moor1@telenet.be

Ook in de 'tijd van toen' werd er gebiljart

Staf amuseerde zich kostelijk in de  ABA
BTS-secretaris Jean-Marie Gesché teken-
de uit de mond van Leslie Menheer
onderstaand hilarisch verhaal op. We
duiken samen met u het Antwerpse bil-
jart van de gouden jaren '60 van vorige
eeuw in. 
“In die jaren was ik als jonge kerel aan-
gesloten bij de Antwerpse Biljart Aca-
demie waar wereldkampioen René Vin-
gerhoedt als uitbater de plak zwaaide.
In die periode was 'den ABA' een bloei-
ende club met véél leden en topspelers
zoals René Vingerhoedt , Raymond Ste-
ylaerts en Toni Schrauwen. Maar de
club kende natuurlijk spelers van elk ge-
middelde en elke categorie. Onder hen
ook een zekere Staf Vernimmen. Een
brave man die geen jota verstand had
van het biljarten, wat uiteraard géén
schande is, maar onze sport wel zéér
graag beoefende. Wat natuurlijk altijd
toe te juichen is. Bij zijn wekelijks be-
zoek aan het clublokaal in Antwerpen
maakte hij er dan ook een erezaak van
zich met zoveel mogelijk andere spelers
te meten. Nochtans waren de meesten
er niet op gebrand tegen Staf te oefe-
nen. Begrijpelijk ook, want 90 % van
zijn stoten waren fausse queus (omdat
hij zijn voorhand nooit vast op het bil-
jart liet liggen) en de andere 10 % van
zijn stoten waren het bekijken niet
waard. De goede ziel leed dan meestal
ook spraakmakende nederlagen van
bv. 50-0  in 71 beurten , of  60-0  in 65
beurten, enz... Staf liet dat echter niet
aan zijn hart komen en amuseerde zich
kostelijk, week in, week uit. En dat zou
gaan lonen, want kijk ;  op een dag, in
een partij tegen de sterke hoofdklasse-
speler John Kluger, bij een 48-0 stand in
63 beurten lukte hij toch wel een punt
zeker ! Hoe ? Niemand weet het. Hij-
zelf in de eerste plaats niet. Dol van
vreugde begaf  hij zich naar het score-
bord om dat historische punt aan te te-
kenen, draaide zich om naar de aan-
wezige toeschouwers en vroeg dood-
ernstig : hoevéél punten heb ik nu weer

Vijftig jaar later staat Leslie Menheer
nog steeds aan het biljart. De leuke
verhalen draagt hij al die tijd mee.
Foto: www.billiardsphoto.com

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

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

0472/32.28.00

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

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

gescoord ? De ganse biljartzaal ging
plat van het lachen. En die brave Staf
wist niet eens waarom...”. Het waren
boeiende biljarttijden en het is altijd
leuk dat dit soort anekdotes kunnen
overgeleverd worden, alleen al omdat
van de voornoemde personen in dit ver-
haal, spijtig genoeg, niemand nog on-
der ons is. 
Heb jij ook nog leuke biljartverhalen
van vroeger of nu ? Laat het even weten
aan onze redactie.

mailto:leodewolf@hotmail.com
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
mailto:opdemeir@skynet.be
http://www.biljartcentrumdeploeg.be
http://www.degildehogerop.be
mailto:frederik.de.moor1@telenet.be
http://www.billiardsphoto.com
mailto:chris-verheyen@telenet.be
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Actie Kom op tegen kanker

Burgemeester van Antwerpen en 
Minister van Binnenlandse Zaken
aan de snookertafel 

Bij ‘Andy’s Snooker’ in Brasschaat toon-
den de liefhebbers van de keusporten
afgelopen zomer hun grote hart. Ieder-
een die de actie ‘Kom op tegen Kanker’
wilde steunen, kon voor één of meerde-
re uren een snookertafel huren en des-
gevallend zelfs een potje spelen tegen
de grote namen uit de Belgische snoo-
kerwereld. Twee clubleden waagden
zich aan een recordpoging door 100
uren, met slechts een onderbreking van
5 minuten per uur, lang te snookeren.
De opbrengst van het gebeuren, dat live
werd uitgezonden door streekradio

Park en op heel wat
sponsoring van de
plaatselijke midden-
stand kon rekenen,
ging integraal naar
het kankeronder-
zoek. Ook de popu-
laire Antwerpse bur-
gemeester en N-VA
partijvoorzitter Bart
De Wever liet zich
niet onbetuigd bij dit
nobele initiatief. Hij
nam het op tegen
zijn partijgenoot, mi-
nister van binnen-
landse zaken Jan
Jambon. De federale
excellentie botste al
snel op de stootkun-

sten van de burgervader die duidelijk
niet voor het eerst met een biljartkeu in
de handen stond te zwaaien. In een
aangename wedstrijd, waarin sterk
snookerwerk, een grap en een grol of
een ‘lucky shot’ elkaar afwisselden, trok
de ervaren Bart De Wever het laken
naar zich toe. De kassier van het goede
doel telde tevreden de centjes, na dit
druk bijgewoonde gebeuren, dat da-
genlang op een permanente bezetting
van de vijf snookertafels kon rekenen.

Bart Van Reeth

Jan Jambon en Bart De Wever deden hun duit in het zakje
voor de actie Kom op tegen Kanker (foto BVR) 

Frederic CAUDRON wint nationaal 
BTS-rankingtornooi driebanden in Lier

In het lokaal Mr. 100 te Lier (bij familie
Ceulemans) won Frédéric Caudron, on-
der ruime belangstelling, het slottornooi
van het nationaal BTS-ranking circuit.
De nummer drie van de wereld kreeg in
de finalepartij verrassend genoeg wei-
nig weerstand van zijn sportieve aartsri-
vaal Eddy Merckx. Het verdict luidde
40-20 in 17 beurten .

Door deze tornooi-
zege is Caudron ook
eindwinnaar van de
nationale BTS-ran-
king, een klassement
welke wordt opge-
maakt aan de hand
van de diverse tor-
nooien van het afge-
lopen biljartseizoen
alsmede het Belgisch
kampioenschap en
de Beker van België.
In dat eindklasse-
ment eindigt Eddy
Merckx op de twee-
de plaats en is de

derde plaats weggelegd voor Jef Phili-
poom.

De nummers 1 tot en met 16 van dat
klassement spelen van maandag 28 au-
gustus tot en met zaterdag 2 september
de Superprestige finale in Lommel.

Leslie Menheer

Overlijden

Artistiek kampioen Amando Staes
is niet meer

Gewezen Belgisch kampioen artistiek bil-
jart Amando Staes is overleden aan de
gevolgen van een slepende ziekte. De
Brechtenaar stopte reeds jaren geleden
de keu in de tas. Noodgedwongen moest
hij toen ook zijn activiteiten bij de Ant-
werpse biljarthandel Thissen stop zetten.
Staes schoot  aan het begin van deze
eeuw als een vuurpijl door het artistiek bil-
jart. Dat resulteerde in drie Belgische
titels, maar één van de meest merkwaar-
dige momenten was toen hij in 2000 in
Niel het nationale rankingtornooi won
van Frédéric Caudron. Amando Staes
werd 60 jaar oud. Onze redactie biedt
haar oprechte deelneming aan, bij het
heengaan van een bijzonder biljarttalent.  

Districtbestuur Zuidwestvlaanderen gaat er de komende 
jaren vol enthousiasme tegenaan

Frederik De Moor is nieuwe voorzitter

Voor het voorzitterschap stelde Frederik
De Moor zich kandidaat en hij kreeg
het vertrouwen van de voltallige leden-
vergadering.  Hij was reeds jarenlang
districtsportbestuurder, sprong ook al
even in als voorzitter ad interim en wou
gezien het enthousiasme na de oproep
tot kandidaturen voor het districtbestuur
zich verder inzetten binnen het district.
Een voorzitter is echter maar een kleine
schakel in het geheel van een bestuur,
een goed uitgebalanceerd bestuur met
voor elk zijn taken is dus van groot be-
lang.
Het voorzitterschap weerhoudt Frederik
er niet van om ook de sport binnen het
district verder in goede banen te leiden.
Ook de komende jaren blijft het de be-
doeling om naast de individuele com-
petities binnen de KBBB tevens een
districttornooi (vrijspel klein biljart en
drieband match biljart) te organiseren.
Het wordt voor Frederik dus een duo-
functie van voorzitterschap en sportbe-
stuurderschap.
De bestuursleden die reeds geruime tijd
zetelen in het districtbestuur kregen eerst
de kans om hun functies verder uit te oe-
fenen of ter beschikking te stellen.
Het secretariaat van het district zal de
komende jaren verder in handen blijven
van Didier Vanhaesebroek.  Didier doet
dit ook reeds een aantal jaar met hart
en ziel, dus werken we met plezier ver-
der op hetzelfde elan.  
Als penningmeester kunnen we blijven
vertrouwen op de goede zorgen van
Willy De Moor.  Destijds nam hij het ini-
tiatief om contact te leggen met de pro-
vincie West-Vlaanderen, iets wat onze
districtkas enkel maar ten goede kwam.
En ook nu nog brengt hij de nodige ini-
tiatieven naar voor om onze kas op het-
zelfde niveau te houden.
Dirk Acx nam afscheid van zijn functie
als webmaster – wat hij jarenlang heel
gedreven deed – en focust zich vanaf

heden nog wat meer
op de coördinatie
van de nodige arbi-
trage voor de wed-
strijden die op natio-
naal niveau ge-
speeld worden in
ons district.
En wie zijn dan de
nieuwe krachten
binnen ons districtbe-
stuur? 
Jacky Cornelissen
wierp zich meteen
op toen Dirk Acx be-
kend maakte dat hij
de website niet ver-
der meer zou behe-
ren. Met volle moed
begon Jacky na 16
juni aan de opbouw
van de vernieuwde
website van ons
district (www.kbbb-
zwvl.be).  Het is een
andere benadering
dan de vorige websi-
te maar we zijn er
van overtuigd dat ie-
dereen binnen de

kortste keren zeker zijn weg vindt op de
site.
Philippe Desbonnez is gezien zijn staat
van verdienste binnen het arbitrage-
korps genoegzaam bekend in onze bil-
jartmiddens.  We konden hem over de
streep trekken om de functie van onder-
voorzitter op zich te nemen zodat hij
ons district af en toe zal vertegenwoor-
digen op een nationale finale of natio-
nale eindronde. 
August Van de Velde engageert zich om
Dirk Acx bij te staan in de arbitrage.
Het is hun bedoeling om het arbitrage-
korps van Zuidwestvlaanderen verder
uit te breiden alsook de gekende ge-
westelijke en nationale arbiters nog ver-
der tips te geven om de arbitrage naar
een nog hoger niveau te tillen.
Peter Debaes, kersvers voorzitter van
KBC DOS Roeselare, is zeker dat hij
nog wel wat tijd zal vinden om het ke-
gelbiljarten in onze regio verder te pro-
moten.  Deze discipline wordt het meest
beoefend in Roeselare en men wil deze
discipline ook iets meer kenbaar maken
in de andere clubs.  Maar ook links en
rechts eens wat tips voor de klassieke
disciplines zal Peter zeker meegeven
aan wie er eens om vraagt.
Tenslotte is er nog Bernhard Bekaert,
een man vol biljartideeën en dat bleek
al op de eerste vergadering van ons
districtbestuur.  Bernhard kennende zal
het zeker niet enkel bij denkpistes blij-
ven maar zal hij vol aan de bak gaan
om de ideeën verder uit te werken en
over te brengen naar de andere be-
stuursleden.
Het districtbestuur heeft de intentie om
de biljartsport in Zuidwestvlaanderen te
promoten, verder uit te bouwen en zo
hopelijk aan ledengewin voor alle clubs
te kunnen doen.  We houden jullie ze-
ker op de hoogte van de komende initi-
atieven die het districtbestuur zal onder-
nemen.

Op de statutaire vergadering van het district Zuid-
westvlaanderen is een nieuw districtbestuur verkozen.
Maar liefst negen mensen wilden zich engageren om
zich in te zetten voor dit enthousiaste district en ieder-
een werd verkozen.  Een districtbestuur met 9 leden …
groter dan gewestelijke besturen, groter dan nationa-
le besturen.  Biljarten leeft in Zuidwestvlaanderen! Op
de eerste vergadering van het districtbestuur
(10/07/2017) werden de taken verder verdeeld on-
der de bestuursleden.

Frederik De Moor, zelf fervent biljarter, leidt het district
Zuidwestvlaanderen. Foto: www.billiardsphoto.com

http://www.billiardsphoto.com
http://www.kbbb-zwvl.be
http://www.kbbb-zwvl.be
http://www.kbbb-zwvl.be
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GHO Kortrijk in diepe rouw 
na heengaan Geert Werbrouck
Onze gewaardeerde clubmakker Geert Werbrouck verloor op vrijdag 28 juli
2017 de oneerlijke strijd tegen zijn ziekte. Geert, geboren op 12 april 1951,
speelde reeds jarenlang voor KBC Gilde Hoger Op Kortrijk. Hij kon zijn
mannetje staan in alle disciplines al droeg hij het driebanden het meest in zijn
hart. Hij was ondanks zijn ziekte nog steeds heel vaak aanwezig in het
clublokaal. Echter, sinds eind mei van dit jaar liet hij het biljarten voor wat
het was. We zullen hem blijven herinneren als de joviale, goedlachse man.
Voor tips en tricks was je bij hem aan het goede adres.

Frederik De Moor

Eerbetoon aan Geert Werbrouck
Reeds vele jaren waren we biljartvrienden,

af en toe liep het spel niet zoals we verdienden.
Maar met jou samen spelen en met jouw vechtlust,

was op je hoede zijn tegen je, wel een must.

Je ging voor ieder punt en speelde slim,
meestal liep de tegenstrever erin.

Je had heel wat bagage op alle vlak,
en je smeet er niet naar met je klak.

Je had van nature een goede begaafdheid, die zich meestal ui e in winst en jolijt.
Als graag gezien kameraad van zovelen, luisterde je niet naar kri ek, het kon je niet schelen.

Je kwam vooral om je te amuseren, anderen konden steeds wat van jou bijleren.
Ook voor mij was je iemand waar ik erg naar opkeek, je gaf al jouw kennis door, ook aan een leek.

Maar de laatste jaren ging het voor je steeds maar minder, je ondervond steeds maar meer hinder.
Toch ben je zolang mogelijk blijven spelen, je wou bezig zijn, je niet vervelen.

Uiteindelijk heb je de ongelijke strijd moeten verliezen tegen de pijn,
we vinden het zo erg dat je er niet meer bij zal zijn.

Toch blijf je steeds in mijn hart, in dat ene plekje, helemaal apart.

Geert, bedankt voor al die jaren van vriendschap, ook de vele momenten van blijdschap.

Het was me een eer om een vriend van je te mogen zijn.

Didier Goethals - 29 juli 2017

Taverne – Biljartzaal

DE DEKEN
Oude Barreellei 1 • 2170  Merksem

+32 (0)3 / 645 80 50
3 biljarts 2,84 m. – 4 biljarts 2,10 m.

Elke dag geopend vanaf 10.00 uur – Verzorgde Snacks

NIDM

Geen grote wijzigingen 
in hoogste afdeling
Weinig rumoer in de
Nationale Interclub
Driebanden op 
Matchbiljart. 
De ploegen die over-
leven in de eerste af-
deling blijven nage-
noeg ongewijzigd
ten opzichte van vo-
rig seizoen. Rege-
rend kampioen BC
Deurne ziet zich ver-
sterkt met de komst
van Glenn Hofman
en Mister 100 Lier
mag aantreden met
twee teams. Blijft de
eerste ploeg met de
familie Ceulemans
de sterkhouder van de club, dan vallen
bij de tweede combinatie vooral de na-
men van Ad Koorevaar en Marco Jans-
sen op. Zoals de traditie het wil, spelen
de Lierenaren op de eerste speeldag te-
gen elkaar. Na een lange aanwezig-
heid en zelfs een landstitel in de erega-

lerij, heeft BC De Ploeg geen vertegen-
woordiging meer in de hoogste klasse.
De Zoerselse biljarters treden wel met
liefst drie teams aan in de tweede afde-
ling. Twee in de A- en één in de B-afde-
ling.
Bart Van Reeth

Glenn Hofman is het nieuwste gezicht bij BC Deurne
Foto: www.biliardsphoto.com

Mini – Zomertornooi in lokaal Starrenhof

Ongenaakbaar Starrenhof 1 pakt 
de hoofdprijs
Elk jaar weer pakt het Starrenhof  in Ka-
pellen uit met het Mini-Zomertornooi,
waarin de lokale teams van de Ant-
werpse Drieband Liga  en de KBBB el-
kaar bestrijden in het driebanden. Voor
het tweede jaar op rij nam ook een
ploeg van De Biezen uit het Nederland-
se Putte deel. Hun doortocht werd geen
succes, maar het plezier om de deelna-
me was er niet minder om. Het super-
sterke Starrenhof 1 mocht zich kampi-
oen van het tornooi noemen. De jon-
gens van kapitein Rudy Van Oevelen tel-
den op de voorlaatste speeldag al 24
punten voorsprong op achtervolger BC
Kapelse, waardoor de laatste wedstrijd
slechts een formaliteit was.

Rudy Van Oevelen, tevens bezieler
van dit traditionele tornooi, 
greep met zijn team de titel.
Tekst en foto: Bart van Reeth

Blauwstraat 24
2850 BOOM
GSM: +32(0)498.57.61.38                        Ook dartartikelen verkrijgbaar
www.ericdaelman-biljartshop.be

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

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

Artistiek Biljart

VAS Kalender voor het seizoen 
2017-2018 is bekend

Met alweer een stevig programma voor
de boeg, beginnen de artistiekspelers,
gewoontegetrouw in het eerste week-
end van september aan hun seizoen. In
de OBA (Oostende) vindt dan het eerste
rankingtornooi van zes in totaal plaats.
De Vereniging van Artistiek Spelers

wacht nog op een
kandidaat-organisa-
tor voor de Super-
prestige Ereklasse,
maar datum en
plaats voor het Kam-
pioenschap van Bel-
gië zijn wel al ge-
kend. Net als vorig
jaar trekken de ar-
tistiekers naar de
Snooker Pocket in
Deerlijk, en dit van
19 tot en met 21 ja-
nuari 2018.

Het Ranking
programma
2 & 3 september
2017 OBA, 
Oostende
7 & 8 oktober 2017
Argos, Gent

23, 24 & 25 maart 2018 BC Pocket,
Deerlijk
28 & 29 april 2018 Op de Meir, Emblem
26 & 27 mei 2018 DOS, Roeselare
9 & 10 juni 2018 Biljartvrienden, Oost-
hoven
Bart Van Reeth

Patrick Vloemans volgt nauwlettend de bal. Straks krijgen
de liefhebbers vast weer heel wat pracht stoten te zien.
Foto : Billiardsphoto.com

http://www.biliardsphoto.com
http://www.ericdaelman-biljartshop.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be
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EK poolbiljart jeugd in Leende

Goud voor Jan van Lierop en brons 
Lynn Pijpers, Joey Haegmans en team

Met nog slechts één discipline te gaan,
was er voor de equipe van Hugo Dui-
venvoorden en Alex Lely met name veel
lof voor het optreden van de jongste pu-
pillen Mika van Berkel, Sonny Haeg-
mans en Yannick Pongers. En natuurlijk
was daar die schitterende bronzen me-
daille van Lynn Pijpers op 10-ball, de
eerste medaille bij de meisjes voor
Nederland sinds Tessa van Bemmel
(2000). 
Op de finaledag werd ’s ochtends en
passant nog even een bronzen medaille
gehaald in het teamevenement junioren.
Italië werd hiervoor aan de kant gezet.
Bij de laatste vier bleek Polen te sterk en
konden Jan van Lierop en Joey Haeg-
mans zich richten op de halve finale 9-
ball. Daarin nam Haegmans een 1-0
voorsprong tegen de Russische titelfavo-
riet Fedor Gorst. Gorst liet vervolgens
echter zijn grote klasse zien en gaf
geen rack meer af op weg naar de fi-
nale. In de andere halve eindstrijd stond
Van Lierop 3-4 achter tegen de Servi-
sche verrassing van het toernooi Aleksa
Pecelj. De Deurnenaar rechtte echter de
rug en met vijf racks op rij hield hij de
hoop op een eerste Nederlandse Euro-
pees kampioen junioren levend. 
De finale werd er een van ongekend
hoog niveau. Met een volle, meeleven-
de en overwegend oranje tribune in

Leende, maakten zowel Jan van Lierop
als Fedor Gorst duidelijk wereldtoppers
in spe te zijn. Van Lierop, in het verle-
den voornamelijk gevaarlijk vanwege
zijn angstloze aanvalsdrift, liet in deze
wedstrijd zien zijn arsenaal flink te heb-
ben uitgebreid. Zijn break liep bedui-
dend minder goed dan die van zijn Rus-
sische opponent, waardoor hij via een
sterke verdediging zijn kansen moest af-
dwingen. Dit leidde tot een fascinerend
gevecht waarbij Jan van Lierop op 7-6
een halve kans kreeg aangeboden.
Gorst miste de roze 4-ball. Deze bleef
echter zo liggen dat er alleen een
“bank” naar het midden lag (hierbij
wordt de bal via een band in de pocket
gespeeld). Het was het moment voor
Van Lierop om om te schakelen van ver-
dediging naar aanval. Hij kon hier de ti-
tel binnenslepen, maar zou hij het dur-
ven of was de angst om te verliezen
groter? Toen de Nederlander uit zijn
stoel stapte, kon je het al zien. Dit was
zijn kans, zijn moment, hij toonde geen
enkele angst om te verliezen. De bank
op 4 werd gemaakt en de overige bal-
len verdwenen feilloos in de pocket, de
titel was daar. De tribune explodeerde,
de ontlading was daar bij Jan van Lie-
rop, zijn coaches en natuurlijk ook zijn
ouders die Jan altijd en overal door dik
en dun bijstaan. 
Jan van Lierop, die van zijn hart nooit
een moordkuil maakt, en zijn ambitie
om de beste van de wereld te worden
niet onder stoelen of banken steekt,
heeft na zijn Europese titel bij de pupil-
len in 2013 nu ook de titel bij de junio-
ren binnen. Het levert hem behalve de
beker en de medaille ook een ticket op
voor het WK jeugd in Moskou later dit
jaar en een plekje in Team Europe tij-
dens de Atlantic Cup Challenge (de
Mosconi Cup voor jeugdspelers) 2018
in New Orleans (VS).

Op het EK poolbiljarten voor jeugd heeft Jan van Lierop (17) een gouden
medaille behaald bij de junioren in de discipline 9-ball. In de finale werd
de Rus Fedor Gorst met 8-6 verslagen. Van Lierop werd hiermee de eerste
Nederlander ooit die een Europese titel op zijn naam wist te schrijven in de
categorie onder 19 jaar. Joey Haegmans en Lynn Pijpers behaalden indi-
vidueel een bronzen medaille en ook het juniorenteam mocht brons in ont-
vangst nemen. 

Brons voor jeugdteam met vlnr: Mika van Berkel, Jan van Lierop, Lynn Pijpers,
Joey Haegmans, Richard Barendregt en Tomas Brikmanis. Foto: EPBF/DK 

Jan van Lierop. Foto: Jan Rosmulder

Poolbiljart in Leende

EK senioren 2017 succesvol 
verlopen voor Nederland
Een fantastisch EK
poolbiljart senioren
voor de Nederland-
se deelnemers. Op
één na alle discipli-
nes leverden één of
meer medailles op.
Alleen met 10-ball
wist men niet op het
erepodium te gera-
ken. In de medailles-
piegel leverde dit
een vierde plaats op
in het eindklasse-
ment. 

Het eindresultaat:
Goud 14.1 straight -
Jesse Thehu
Zilver teams - 
Jesse Thehu, 
Jim Telfer, 
Mozes Leeflang,        
Richard Eijmberts en
Melvin Reese 
(non playing captain)
Zilver 8-ball - 
Jim Telfer
Brons 8-ball - 
Jesse Thehu
Brons 9-ball - 
Alex Lely

EK’s 2018 in Veldhoven
Volgend jaar wordt het EK wederom in
Nederland georganiseerd. Dit keer in
Veldhoven en het belooft een groots
evenement te worden. 
Alle leeftijdscategorieën verschijnen
dan in de zomer op meer dan vijftig

poolbiljarts aan de start. De NK's die
de KNBB dit jaar (heren/dames) en vol-
gend jaar (senioren/jeugd) organiseert
bepalen zoals altijd de afvaardiging
naar het EK 2018. En ook de Pool Ran-
king Nederland zal één speler af-
vaardigen.

Jesse Thehu, meest succesvolle Nederlandse deelnemer.
Foto: EPBF/DK

Het zilveren Nederlandse team met vlnr: Mozes Leeflang, Richard Eijmberts,
Melvin Reese (non playing captain), Jim Telfer en Jesse Thehu. Foto: EPBF/DK

NK driebanden voor dames
Op 11 en 12 november vindt bij Camping de Eekhoorn in Oosterhout het
NK Driebanden-groot voor dames plaats. Inschrijven kan tot en met zondag 17
september via: www.driebanden.nl/nkdames
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen vinden er (pre)kwalificatiewedstrijden
plaats op 9 en/of 10 november.

EK poolbiljart -23

Tim de Ruyter pakt
brons bij 9-ball in
Leende
Tim de Ruyter trof in de halve finale van
het EK poolbiljart onder 23 jaar in de
halve finale van het 9-ball niemand min-
der dan Joshua Filler. De Duitser had
eerder al het 8-ball  gewonnen en bleek
ook voor De Ruyter een maatje te groot:
4-9. Hij zou aansluitend ook het beslis-
sende duel om de titel op zijn naam
brengen. Tim de Ruyter. Foto: EPBF/DK   

http://www.driebanden.nl/nkdames
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Snooker & Poolcentrum Woensel
2 matchtafels I 4 klein-biljarts I 16 pool I 3 snooker I 10 dartbanen

keu verkoop en reparatie carambole vereniging gevraagd

WWW.SPCWOENSEL.NL
040 2481112  I WinkelcentrumWoensel 84d  I Eindhoven

Eredivisie driebanden start met aantal versterkte teams

Weer topdriebanden in Hoeven
Het is gebruikelijk dat de competities starten met de nodige mutaties. In de
eredivisie driebanden zijn er veel wijzigingen. Een belangrijke en positie-
ve ontwikkeling is het terug keren van het topdriebanden in Hoeven. L&B
Ledermode heeft daar ’t Tapperijke als thuishaven gekozen. 

Naast de debuterende teams is er op
veel plaatsen versterking aangetrokken.
Met de mogelijkheid om een onbeperkt
aantal buitenlandse spelers op te stellen
is daar vanaf vorig seizoen de ruimte
voor geschapen. Een aantal teamleiders
heeft aangegeven regelmatig van
samenstelling te wisselen. Hieronder
een korte weergave van hetgeen we
kunnen verwachten.

Bousema Lochem
Murat Naci Çoklu, die het afgelopen
seizoen zijn gemiddelde flink heeft we-
ten te verbeteren, blijft kopman bij Bou-
sema Lochem. Ter versterking is Martin
Horn aangetrokken, die volgens team-
leider Ronny Hazewinkel minimaal de
helft van de wedstrijden gaat spelen.
Frans van Schaik is als extra reserve-
speler toegevoegd. Therese Klompen-
houwer speelt het komende seizoen in
de eerste divisie voor De Distel, maar
blijft wel als reserve aan haar oude
team verbonden.

’t Hartje/Van Wanrooij
In Oosterhout kan teamcaptain Ad Broe-
ders van ’t Hartje/Van Wanrooij met
Wim van Cromvoirt, Frank Martens, Ad
Koorevaar, de Belg Davy van Havere
en hem zelf beschikken over de vaste
stabiele basis. Volgens Broeders zal
Van Havere in veel gevallen als kopman
fungeren, maar de formatie zal, afhan-
kelijk van de situatie, ook Peter de
Backer, Savas Bulut en Hakan Incekara
kunnen inzetten.

A1 Biljarts
Bij A1 Biljarts zag men Eddy Merckx en
Gerwin Valentijn vertrekken. Met het
contracteren van Christian Rudolph en
Michael Nilsson is daar een passend
antwoord op gegeven. Ronny Linde-
mann en Michel van Silfhout zijn als re-
serve spelers toegevoegd. Ook Kay de
Zwart heeft zijn opwachting gemaakt.
Martien van der Spoel, Henk Blauw-
blomme, René Gerrits en teamleider
Addy Wienk zijn de Apeldoornse for-
matie trouw gebleven.

ler staat vermeld. Jacob Haack-Soren-
sen, Henk Habraken, Jeffrey van Nij-
natten en Paul Bruijstens zijn als inval-
lers inzetbaar. 

STZ Zundert
STZ Zundert begint in de oude bekende
opstelling aan het nieuwe seizoen. Ro-
land Forthomme, Peter Ceulemans, Bar-
ry van Beers en Raymon Groot zijn ook
deze keer de hoofdrolspelers. Indien no-
dig kan teambaas Jan van Kerkoerle
een beroep doen op Rik van Beers,
Roland Uijtdewillegen, Danny Geysen,
Lennart Schrauwen en Sam van Etten.

De Eekhoorn
Op camping De Eekhoorn in Ooster-
hout speelt het gelijknamige team ook in
een ongewijzigde samenstelling. Kop-
man Frans van Kuyk ziet zich wederom
gesteund door Kurt Ceulemans, Kenny
Miatton en Jerry Hermans. Met Jack
Wijnen, Eddy Willems, Henriek Hane-
graaf en Joey de Kok staat een aantal
reserves klaar.

De Veemarkt
Debutant De Veemarkt heeft met de

Turken Tayfun Tasdemir en Murat Can
Capak eredivisiewaardige kopmannen.
Beiden zullen minimaal de helft van de
wedstrijden in actie komen. De Duitsers
Dustin Jäschke, Torsten Anders en Dieter
Grosjung kunnen worden ingezet
wanneer ze in hun thuisland geen com-
petitieverplichtingen hebben. Huub
Wilkowski en teamleider René Dericks
zijn de namen die zo goed als vast op
de borden drie en vier komen te staan.
Verder kunnen ook Kiraz Tolgahan en
Ramazan Durdu hun aandeel leveren.
Indien nodig kan ook reservespeler
Erik Vijverberg opgeroepen worden.

SIS Schoonmaak
Bij Biljartcafé Jorissen in Den Haag
heeft het eredivisieteam met SIS Schoon-
maak een nieuwe hoofdsponsor gekre-
gen. De vaste en bekende formatie met
Glenn Hofman, Jean van Erp, Jeffrey
Jorissen en Herman van Daalen is ver-
sterkt met Raimond Burgman. Teambaas
Cor Trampe heeft indien nodig de
reserves Sander Jonen, Rob Lamboo,
Ruud Nieuwenburg en Wilco van Wijk
achter de hand.

Dallinga.com

Frédéric Caudron blijft met zijn 2.238
de onbetwiste kopman bij Dallinga.
com. Jean-Paul de Bruijn is op bord
twee eveneens een vaste schakel in de
Zeeuwse ploeg. Met Steven van Acker,
Patrick Vasseur en Berry Dallinga is
de basis compleet. Daarbij zullen Ray-
mond Ceulemans en de Koreaan Jung-
Ju Shin, met 1.400 achter zijn naam,
minimaal vier wedstrijden in Sluiskil spe-
len. Verder kan men terugvallen op de
reservespelers; Marco Janssen, Bart
Ceulemans en Jean Paul de Kraker.

Dutch Premium Comfort
In Vlaardingen heeft Dutch Premium
Comfort de Griek Nikos Polychrono-
poulos bovenaan de spelerslijst staan,
gevolgd door Martin Spoormans, Birol
Uymaz, Jerome Barbeillon, Cedric Mel-
nytschenko en Richard Bitalis. Daar-
naast zijn Ronnie Daniëls, Tom Beem-
sterboer, Erwin Hens en Danny Molier
als reserves beschikbaar.

HCR Prinsen
Met het aantrekken van Eddy Leppens
heeft HCR Prinsen naast Dick Jaspers
versterking in de kop gekregen. Jaspers
zal volgens teamleider Dinand Prinsen
minimaal twaalf wedstrijden spelen, dit
afhankelijk van verplichtingen elders.
Leppens staat voor ongeveer eenzelfde
aantal in de planning. Daarbij blijven
Anno de Kleine, Jelle Pijl en Raymund
Swertz deel uitmaken van de standaard
opstelling. Met Jef Philipoom als eerste
reserve kan men altijd met een sterk
team aantreden. Ook Johan Claessen
staat als back-up klaar om indien nodig
in te vallen.

L&B Ledermode 
In het Brabantse Hoeven is Hans van
der Wurf neergestreken met een sterk
team. Eddy Merckx is daar de kopman
en heeft Dave Christiani als zijn secon-
dant. Zij weten zich ondersteund door
Gerwin Valentijn en John Tijssens, ter-
wijl Van der Wurf zelf ook als vaste spe-

De nieuwe formatie van L&B Ledermode in vrijetijdskleding met vlnr: 
Gerwin Valentijn, John Tijssens, Dave Christiani en Eddy Merckx

District Veen en Rijnstreek

Finale 3e klasse driebanden
Op 8 en 9 september organiseert bil-
jartvereniging De Springbok de districts-
finale derde klasse driebanden klein
van Veen en Rijnstreek. De partijlengte
is 20 caramboles en deze worden ge-

speeld aan de Oostzijde 73a in De
Hoef. Op vrijdagavond start men om
18.30 uur en op zaterdag om 10.30
uur.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
Ton Laarse NV Aalsmeer 0.398
Hans Pieterse De Plas 0.375
Peter Mayenburg ‘t Fort 0.357
Marco Mank De Plas 0.343
Dik Hoogendoorn De Plas 0.339
Harry van Veen De Sport 0.312

District Midden-Brabant

Finale vijfde
klasse libre
Van 22 tot en met 24 september orga-
niseert BVWG de finale vijfde klasse li-
bre van het district Midden-Brabant. De
wedstrijden met een variabel aantal ca-
ramboles worden gespeeld in het lokaal
JBCW aan de Antoniusstraat 3 te Waal-
wijk. Op vrijdagavond is de aanvang-
stijd om 19.00 uur. Zaterdag en zon-
dag wordt het startsein om 11.00 ge-
geven.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy TMC
1. Aad Campfens BVWG 1.17 45
2. Paul Pijpers Kromme Keu 1.17 45
3. Andreas van Dooren BVWG 1.13 45
4. Theo Hendriks Euphonia 0.99 39
5. Jeannette van Veldhoven BVWG 0.94 37
6. Ria Heesters BVWG 0.89 35
7. Michel van Weert Landzicht 0.50 22
8. Lenie Heesters BVWG 0.41 18
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