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Oosterhout weer in ban van topdriebanden
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Op woensdag 30 mei beginnen de acht
geplaatste teams aan de poulewedstrij-
den. Zowel op woensdag, donderdag als
vrijdag worden op vier biljarts vier sessies
gespeeld om 13.00, 15.00, 17.00 en
19.00 uur. Zaterdag 2 juni is de finale-
dag, dan staan voor 11.00 en 13.00 uur
de kruisfinales op het programma. De fi-
nale volgt dan om 16.00 uur.
Op zondag 3 juni worden in dezelfde
biljartarena de finales gespeeld voor het
Oosterhouts kampioenschap drieban-
denteams. In de aanloop naar deze fina-

les worden er bij ’t Hartje van Oosterhout
en De Eekhoorn voorwedstrijden ge-
speeld. Twee viertallen krijgen een wild-
card, terwijl de andere twee zich
middels de voorwedstrijden kunnen
plaatsen.
Op donderdag- en vrijdagochtend zijn
de hoogste groepen van de Oosterhout-
se basisscholen te gast om kennis te ma-
ken met de biljartsport.
In het hart van deze krant treft u een 8
pagina’s tellende special met alle infor-
matie over de bekerfinale.

Theater De Bussel aan het Torenplein 10 in Oosterhout staat van 30 mei tot
en met 3 juni weer in het teken van topdriebanden. Diverse wereldkampi-
oenen strijden daar mee in de KNBB JUMBO bekerfinale voor driebanden-
teams. In deze krant 

een speciale 
uitneembare bijlage

KNBB

bekerfinale driebanden

30 mei tot en met 2 juni 2018

Theater De Bussel
Torenstraat 10

4901 EJ Oosterhout

Foto: Ton Smilde
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Pijlen gericht op de biljartsport

Nieuwe compagnon SpecialSoftware
Tot voor kort was Hans Eekels alleen de
grote drijfveer achter SpecialSoftware.
Onlangs is Pierre de Boer als compag-
non toegetreden. Pierre is geruime tijd
werkzaam in de automatisering en heeft
op internationaal niveau zijn sporen ver-
diend als ontwikkelaar van complexe
(web-based) applicaties. 
SpecialSoftware richt zich met haar soft-
ware op de biljartsport. Met het recent
ontwikkelde PK-Online is een grote stap
gezet bij het vernieuwen en web-based
maken van het succesvolle programma
PKSpecial. 
Met De Boer in het team kan een boost
worden gegeven aan het optimaliseren

en uitbreiden van PK-Online en is tevens
de continuïteit van SpecialSoftware
voor al haar klanten verzekerd. 
Meer informatie treft u op 
https://specialsoftware.nl.

Hans Eekels          Pierre de Boer

Europees kampioenschap voor jeugd en Europese ladies cup

Goud voor Nick Dudink 
bij het libre onder 17 jaar
De Nederlandse équipe op het Eu-
ropees kampioenschap voor jeugd
en de Europese ladies cup kan
terugkijken op een bijzonder ge-
slaagd toernooi. De 15-jarige
Noord-Hollander Nick Dudink werd
kampioen in het vrij spel onder 17
jaar, Monique van Exter haalde zil-
ver in de ladies cup en Jordy Jong
brons in het vrij spel onder 21. 

Tekst: Frits Bakker
De Zeeuwse driebandenspelers Micha-
el Vink en Joey de Kok plaatsten zich
voor de kwartfinales onder 21, maar
werden in die eerste knock-out ronde uit-
geschakeld. Christel Willemse bereikte
de halve finale van de Ladies cup, maar
verloor van de latere kampioene Maga-
li Declunder. Nick Dudink haalde het
eerste grote succes in zijn nog prille car-
rière. “Ik ben er ontzettend blij mee. We
moeten nog de nodige uurtjes naar huis
rijden, maar daar gaan we het zeker
vieren'' verzekerde hij.
De ster van Gwendal Maréchal straalde
voor het eerst op het hoogste podium
van een EK. De 20-jarige Fransman uit
Lorient, Bretagne, haalde op het Euro-
pees kampioenschap in Ronchin de titel
in het driebanden voor spelers onder
21. Hij versloeg in een superieure fina-
le de regerend Europees en wereldkam-
pioen Carlos Anguita uit Spanje met 30-
15 in 22 beurten. De twee andere spe-
lers op het podium waren de Belg Stef
van Hees en de Griek Dimitrios Sele-
ventas. 
Gwendal Maréchal was de ster van het
EK 2018: in de halve finale speelde hij
de beste partij van het toernooi tegen
de Belg Stef van Hees, die hij versloeg
met 30-7 in 14 beurten met een hoogste
serie van acht. In de finale domineerde
Maréchal vanaf de acquit tegen Ang-
uita, die niet zijn beste vorm toonde. De
Fransman leidde met 10-3, 18-6 (11
beurten), schitterde met twee fantasti-
sche losse bandstoten voor zijn 20e en
21e carambole en finishte onbedreigd
met 30-15 in 23.
De 50-jarige Francaise Magali Declun-
der, tienvoudig Europees kampioen in
het vrij spel, won de Europese ladies-
club, die tegelijk met het Europees kam-
pioenschap werd gespeeld. In de finale
versloeg Declunder de Nederlandse
Monique van Exter met 150-26 in drie
beurten na een slotserie van 103. Ma-
gali Declunder was in haar beste jaren

onverslaanbaar in het vrij spel, speelde
moyennes rond de 40, 50 en won on-
der meer Europese titels met Monique
van Exter en de huidige Europese presi-
dente Diane Wild op het podium. Op
het vorige EK werd Declunder verslagen
door Monique van Exter, die twee keer
Europees kampioene was.
Op het podium van het EK driebanden
onder 17 stonden behalve Maxime Pa-
naia een andere Fransman, Nathan Du-
riez, de Oostenrijker Nikolaus Kogel-
bauer en de zeer talentvolle Griek Dimi-
trios Seleventas, een speler die nauwe
banden heeft met Filipos Kasidokostas
en als jonge speler al debuteerde op het
WK junioren in eigen land in 2013.
De Deen Anders Henriksen kreeg het
goud omgehangen in het vrij spel onder
21, waarin hij de Franse favoriet Pierre
Martory versloeg met 300-1 in 1 beurt.
De bronzen medaille ging naar Jordy
Jong uit Nederland en Stef van Hees uit
België. 
De 15-jarige Nederlander Nick Dudink
greep de titel in het vrij spel onder 17.
De Noord-Hollander, broer van de 18-
jarige Leon Dudink en familie van twee
andere grote talenten, Ferry Jong en Jor-
dy Jong, versloeg de Fransman Djason
Ponthieu in de finale met 200-104 in 5
beurten na een winnende serie van
108. Het brons in deze klasse ging
naar Nathan Legendre (Frankrijk) en Jel-
le Billiet (België). 
Het Belgische team van BC De Koek
won de teamtitel met Bryan Eelen, Kevin
van Hees en Nino Coeckelbergs, voor
Courrieres, Rouen en Dazieux.

Goud voor Nick Dudink
Foto: Paul Brekelmans

Piet Lamberiks 50 jaar lid Vilt '68 
en Erelid KNBB
24 Maart was een
bijzondere dag voor
Vilt '68. Op deze
dag, waar het 50-ja-
rig bestaan werd ge-
vierd van de Zuid-
Limburgse biljartvere-
niging, stonden drie
leden van het eerste
uur naast elkaar:
Jean Grispen, Cas-
par Blom en Piet
Lamberiks. Voor dit
mooie jubileum wer-
den zowel de vereni-
ging als de drie gou-
den jubilarissen ge-
huldigd door Jaap
Labrujere, voorzitter van KNBB Vereni-
ging Carambole. 
Piet Lamberiks kreeg op deze gelegen-
heid uit handen van Jaap het Erelid-
maatschap van de KNBB uitgereikt. Dit
voor zijn grote verdiensten voor het
Nederlandse biljart en jarenlange inzet

voor de KNBB. Piet was sinds de struc-
tuurverandering van de KNBB bonds-
raadslid en meerdere jaren actief in di-
verse commissies waaronder de Finan-
ciële Advies Commissie (FAC). Sinds de-
cember 2017 is hij bondspenning-
meester.

De drie jubilarissen met in het midden Piet Lamberiks.
Foto: Jaap Labrujere

Raymund Swertz verslaat Sam van Etten in finale met 250-116 in één beurt

Debutant Douarnenez Sport Billard 
grijpt Europa Cup

Door Frits Bakker
Twee Nederlandse uitblinkers in de Eu-
ropa Cup finale stonden in de finale
tegenover elkaar: Raymund Swertz (29)
van Douarnenez en Sam van Etten (21)
van DBC Bochum zijn op jonge leeftijd
al gelouterde spelers in de kaderdisci-
plines met Europese titels op hun naam.
De partij was in de strijd om het goud
cruciaal voor het verdere verloop.
Swertz opende van acquit met de maxi-
male 250 caramboles, Van Etten slaag-
de er niet in om gelijk te maken. Hij
miste op 116 door wat hij zelf later 'een
dikke butage' noemde, waardoor zijn
speelbal blokkeerde.
Douarnenez nam daardoor een be-
langrijke voorsprong op Bochum. Ray-
mund Swertz zei later: “Wie die eerste
en snelste partij won, deelde gelijk een
klap uit. Door die winst van mij hebben
we de tegenstander onder druk gezet.
Toch bleef het daarna nog spannend tot
de laatste caramboles.''
Op de andere tafels speelde Pierre Sou-
magne voor Douarnenez kader 71/2
tegen Thomas Nockemann en Grégory
Le Deventec bandstoten tegen Ludger
Havlik. De Duitser Nockemann deelde
de eerste plaagstoot uit tegen Soumag-
ne met een voorsprong van 75-29,
104-58 en 140-96 in zes beurten.
Daarna viel de partij naar 200 punten
stil in een fase waarin de verdediging
een belangrijk wapen was en de span-
ning steeg. Soumagne raakte op dreef
met een serie van 82 in de tiende beurt,

maar miste op een
piqué. Het scorebord
stond op 188-187
toen de Fransman
uitspeelde met 12.
Dat was de beslis-
sing in de finale, om-
dat het de tweede
winstpartij voor Dou-
arnenez was. De
derde partij tussen Le
Deventec en Havlik
naar 120 punten
bandstoten werd stil-
gelegd op 117-108
in 20 beurten.
Douarnenez Sport
Billard heeft een bil-
jartclub die wordt
beheerd door de fa-
milie Le Deventec:
vader Jacky, zoon
Grégory en de ande-
re zoon Florent. Het
klassieke team speelt
anderhalf jaar in de
samenstelling waar-
mee de Europa Cup
werd gewonnen en
werd eerder ook
Frans kampioen. Ra-
ymund Swertz is 29,
Pierre Soumagne 31
en Grégory Le De-

ventec 35.
Voor Raymund Swertz is het 1100 kilo-
meter rijden om voor de club in het
westelijke puntje van Bretagne te spe-
len. ,,Ik heb het er graag voor over,
want het is een hechte club met een
prachtig lokaal, een tribune en veel ge-
zelligheid. De mensen van de club en
de spelers zijn na de finale en de huldi-
ging met mij meegereisd naar huis. Ik
leg wat matrassen op de grond, zodat
iedereen kan slapen nadat we eerst een
paar biertjes hebben gedronken.''
“We waren natuurlijk wel één van de fa-
vorieten, maar hadden in ons eerste
jaar toch nog geen overwinning ver-
wacht. Vader Jacky sprong een gat in
de lucht toen we de Europa Cup won-
nen.'' Swertz won één keer eerder een
Europacup met het Nederlandse team
van JB Kupers, samen met Dick Jaspers
en Michel van Silfhout.
Douarnenez Sport Billard kwam in de fi-
nale door een overwinning op Billard
Club De Oissel. Raymund Swertz ver-
sloeg de pas 19-jarige Pierre Martory
met 250-142 in vier beurten, Grégory
Le Deventec won het bandstoten van Jo-
hann Petit met 120-93 in 18 beurten,
de derde partij werd niet uitgespeeld.
DBC Bochum plaatste zich door winst
op de Spaanse club Billar Vic. Sam van
Etten versloeg Esteve Mata met 250-35
in twee beurten en zijn tweede serie van
250. Thomas Nockemann won de an-
dere kaderpartij tegen Raul Cuenca met
200-53 in drie.

Twee Fransen en de Nederlander Raymund Swertz
stonden zondagmiddag in Bochum op het hoogste po-
dium van het toernooi om de Europa Cup voor klassie-
ke teams. De wereldtopper Raymund Swertz in de ka-
derspelen, Pierre Soumagne en Grégory Le Deventec
grepen het Europees goud als debutant op het interna-
tionale podium. De Franse club Douarnenez Sport Bil-
lard, geesteskind van de familie Le Deventec uit het
Bretonse stadje Douarnenez, versloeg in de finale de
Duitse titelhouder DBC Bochum. Raymund Swertz was
de enige speler van het toernooi die in al zijn wedstrij-
den ongeslagen bleef in het kader 47/2, waarin hij 83
gemiddeld speelde.

Het team van Douarnenez Sport Billard. 
Foto: Billardmagazin Touch
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Driebanden groot 2e klasse 

Eddy Verhoeven op hoogste trede 
bij NK in Wijchen

Tijdens een ongemeen spannend NK
van 23 tot en met 25 maart bij Verploe-
gen in Wijchen is gestreden om het na-
tionaal kampioenschap driebanden
groot tweede klasse. Iedereen won van
iedereen en hierdoor werden de punten
over het hele deelnemersveld verspreid.
Ook de moyennes kwamen steeds dich-
ter bij elkaar te liggen. Spelers die na
de vrijdag enigszins moedeloos welte-
rusten zeiden kwamen zaterdag weer
helemaal terug in de race. Werkelijk tot
aan de laatste twee partijen waren er
theoretisch nog drie kandidaten voor de
titel die niet meer tegen elkaar moesten
spelen. Voor het podium kwamen nog
altijd vier spelers in aanmerking. De
partij tussen Eddy Verhoeven en Wil-
fried Godschalk liet het publiek juichen
en jubelen om mooie ballen. Met een
prachtige slotserie van zes, waarin
spectaculaire caramboles werden ge-
maakt, stelde Verhoeven zijn kampioen-
schap veilig.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Eddy Verhoeven Moira 10 0.631 6
2. Fred Asscheman BC Concordia 9 0.554 6
3. René Berg Midwolda '79 8 0.556 4
4. Bob de Zeeuw Centrum 7 0.552 5
5. Wilfried Godschalk BV Steenwijk 6 0.555 5
6. Aad Buijs De Pijp 6 0.506 6
7. Fred Leusink De Viersprong 6 0.484 5
8. Arnoud Huibers HAS 4 0.440 4

Eddy Verhoeven. Foto: Sebina Megens 

Bij HCR Prinsen in Haarlo

Michel van Silfhout wint ook Simonis 
Biljartlakens NK 47/1 ereklasse 

En wederom stond Michel van Silfhout op
de hoogste trede. Vier weken eerder won
hij het Simonis Biljartlakens NK bandsto-
ten ereklasse. En nu herhaalde Van Silf-
hout dit bij het NK ankerkader 47/1 bij
HCR Prinsen in Haarlo. 
In de strijd om de plaatsen 1 tot en met 4
bleef Van Silfhout de concurrentie nipt
voor. Groot kampioen, titelverdediger en
kaderspecialist Henri Tilleman werd twee-
de. Het jonge talent en maker van popu-
laire instructievideo’s Gert-Jan Veldhuizen
derde. Ondanks een nederlaag in de
laatste wedstrijd tegen Veldhuizen wist
Van Silfhout de titel te winnen. Maar het

was krap. Hij had het-
zelfde puntenaantal
als Tilleman en Veld-
huizen, maar zijn mo-
yenne (18.80) was
iets beter dan dat van
Tilleman (18.65) en
Veldhuizen (16.32).
In een eerder stadium
had het publiek al
kunnen genieten van
de jonge klassieke
specialist Sam van Et-
ten, die in de beste
partij van het toernooi
de benodigde 200

caramboles in één beurt wist te maken.
Ondanks het veruit hoogste moyenne van
alle spelers (ruim 37.00) was Van Etten
iets minder constant dan normaal, en
moest hij genoegen nemen met een te-
leurstellende vijfde plek. 
Naam Plaats Pnt Gem HS
1. Michel van Silfhout Dieren 4 18.80 63
2. Henri Tilleman Dronten 4 18.65 64
3. Gert-Jan Veldhuizen Wageningen 4 16.32 75
4. Ferry Jong Zwaagdijk West 0 13.70 91
5. Sam van Etten Schermerhorn 6 37.50 200
6. Micha van Bochem Kranenburg (D) 2 21.21 116
7. René Tull Alphen aan den Rijn 2 15.28 86
8. Wiel van Gemert Heel 2 13.90 73

Vlnr: Henri Tilleman, Michel van Silfhout en 
Gert-Jan Veldhuizen. Foto: Henry Thijssen

Om de Jan Lagewegtrofee

Lotte Kreuger de beste bij prima 
OFBK 2018 in Almere
Op 24 en 25 maart werd bij vereniging
Almere ’83 de 39e editie van het Open
Flevolands Biljart kampioenschap voor
dames om de Jan Lagewegtrofee ge-
houden. Het toernooi werd weer een
groot succes. Zoals bekend is dit evene-
ment 41 jaar geleden opgezet door
Jan Lageweg, om de biljartsport onder
dames meer te promoten. Ze hoeven
ook geen lid te zijn van de KNBB om
hieraan mee te doen. In 2006 en 2007
heeft dit toernooi niet plaatsgevonden.
Nu deden er 24 dames mee. Iedereen
speelde zowel op zaterdag en zondag

vier partijen. De score werd bijgehou-
den volgens het Belgische 10 punten
systeem, waarbij er geen extra punten
werden toegekend voor winst of remise.
Winnaar met 80 punten werd Lotte
Kreuger dankzij haar moyennepercen-
tage van 100,25. Tweede met 80
punten en tevens titelverdedigster was
Wendy Klarenbeek (98,32%). Derde
werd Hillechien Adrichem met 79 pun-
ten (92.43%). Toepasselijk werd de
wisselbeker dan ook door Wendy
Klarenbeek overgedragen aan Lotte
Kreuger.

Libre klein hoofdklasse

Martin van Keizerswaard 
nationaal kampioen in Winschoten
Bij het NK libre klein
hoofdklasse leidde
Martin van Keizers-
waard na vier ron-
den met de maxima-
le acht punten en het
veruit beste moyenne
van 21.42. Alleen
Peter Klinge, met ze-
ven punten en
11.32, en Niels Gie-
sen, zes punten en
13.57, konden
enigszins in het
spoor blijven. In de
Harmonie te Win-
schoten veranderde
de situatie in de vijf-
de ronde. Ivo Vastré
verzamelde tegen Van Keizerswaard de
honderdvijftig caramboles al na drie
beurten en omdat Klinge won, nam de-
ze speler de leiding over. In de voor-
laatste sessie kwam het deelnemersveld
nog dichter bij elkaar omdat Peter Klin-
ge en Martin van Keizerswaard allebei
verloren. Niels Giesen kwam met acht
punten op een gedeelde tweede plaats
met Van Keizerswaard, achter koploper
Klinge. In de slotronde stonden Martin
van Keizerswaard en Peter Klinge
tegenover elkaar en de biljarter van
ABC '08 liet er middels 150-80 (21)
geen twijfel over bestaan wie Neder-
lands kampioen zou worden. Niels Gie-
sen zag zijn podiumplek verdwijnen na

een nederlaag omdat Ivo Vastré hem na
zijn remise passeerde en het beste moy-
enne van iedereen had (13.59). Win-
naar Van Keizerswaard zorgde dankzij
150 uit 2 voor de kortste partij en reali-
seerde daarbij tevens de hoogste serie
van 148.

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Martin van Keizerswaard ABC '08 10 13.21 148
2. Peter Klinge De Jol 9 10.34 68
3. Ivo Vastré HMS 8 13.59 96
4. Niels Giesen De Kroon Groenlo 8 11.70 74
5. Mathieu Robert ’t Moddermannetje 7 11.57 62
6. Danny Smeijsters BVG 6 8.90 67 
7. Dick Exalto HWA 5 12.21 62
8. Robert Aaldering Petersberg 3 9.75 63

Foto: Henk Norder

Bandstoten 2e klasse 11-13 mei

NK bij 
Pomerans 1928
in Losser
Vereniging Pomerans 1928 organiseert
vanaf vrijdag 11 mei 11.00 uur het
NK bandstoten klein tweede klasse. De
moyennes gaan van 2.30 tot 3.50 ter-
wijl de partijlengte 75 caramboles is.
Zaterdag en zondag gaat men op het-
zelfde tijdstip van acquit. Namens Al-
mere '83 heeft Dennis van 't Hof zich
met een gemiddelde van 4.13 als eer-
ste geplaatst. Pomerans 1928 heeft
sinds 2017 een nieuwe thuisbasis, te
weten café Heijdemann aan Smalmaat-
straat 55 in Losser. 

Naam Vereniging Gem
1. Dennis van 't Hof Almere '83 4.13
2. Klaas Bakker Phoenix 3.41
3. Roland Duis Buitenmolen 3.34
4. Chris Zuurbier De Carambole 3.10
5. Peter Andriessen BC Maarland 3.06
6. Erwin van den Hoogen Kaketoe '80 2.96
7. Gerard de Jong ONA 2.81
8. Stephan van den Hooff Borduurhuis.nl 2.59

Het volgende
nummer 

verschijnt
13 juni

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden,

doch uiterlijk 6 juni
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Veel publiek in Berlicum

Raymund Swertz wint zijn eerste vijfkamp
wel was geworden
en naar het zieken-
huis werd gebracht.
De stand in de finale
was op dat moment
in evenwicht (4-4).
Na de hervatting
toonde Raymund
Swertz zich de beste
in de beslissende
spelsoort, het band-
stoten: 100-59 in
acht beurten. Zater-
dagavond wonnen
beide spelers een
discipline: Swertz
het kader 47/2 met
200-47 in 1 beurt,
Christiani het drie-
banden met 30-26
in 25 beurten.
Op de slotdag ga-
ven de twee fina-
listen elkaar in het
eerste part weer
niets toe. Christiani
won het vrij spel in
één beurt met 300-3

en Swertz het kader 71/2 met 150-88
in 4 beurten. De vijfkamp had zich
geen mooiere apotheose kunnen wen-
sen. Het bandstoten, een discipline die
vooral op techniek aankomt, werd een
titanengevecht, waarin Swertz de lang-
ste adem had en Christiani moest bui-
gen voor de nieuwe kampioen. De veel-
zijdige technicus Swertz wordt al lang
beschouwd als één van de beste, zo
niet de allerbeste allround speler. Hij
werd elf keer nationaal kampioen in
verschillende klassen, drie keer Euro-
pees kampioen in de kaderspelen en
behaalde vele titels in zijn jeugdjaren.
Dave Christiani won de titel in de vijf-
kamp, die om de twee jaar wordt ge-
speeld, twee keer eerder: in 2012 en
2014. Aanvankelijk behoorde hij niet
tot de acht finalisten, maar twee dagen
voor de start werd hij alsnog uitgeno-
digd om in te vallen voor de 66-jarige
Wiel van Gemert. ,,Ik heb geen tijd ge-
had om te trainen, maar ik ben zo blij
als een kind dat ik mee mag doen'', re-
ageerde Christiani. Met zijn routine
speelde hij zich weer in de kijker en uit-
eindelijk ook in de finale. Hij versloeg in
de kruisfinale de 61-jarige Jos Bongers
met 8-4 waar Raymund Swertz zich
voor de finale meldde door een over-
winning op zijn teammaat Michel van
Silfhout met 7-3. De strijd om de derde
plaats tussen Jos Bongers en Michel van
Silfhout werd gewonnen door Van Silf-
hout, die na 6-6 in de reguliere wed-
strijd de shoot-out in het kader 71/2
won met 30-8 in 1 beurt.

De eindstand
1. Raymund Swertz
2. Dave Christiani
3. Michel van Silfhout
4. Jos Bongers
5. Sam van Etten
6. René Tull
7. Ferry Jong
8. Gert-Jan Veldhuizen

Door Frits Bakker

Net als twee jaar geleden in Haarlo kon
ook nu weer een jonge speler als natio-
naal kampioen worden gehuldigd. Titel
verdediger Sam van Etten moest plaats
maken voor de 29-jarige Raymund
Swertz. De nieuwe kampioen gaf aan
de vijfkamp te ervaren als een zwaar
toernooi. “Het niveau lag heel hoog,
vooral van mijn grootste rivalen, Dave
Christiani, Sam van Etten, Jos Bongers
en Michel van Silfhout. Je weet dat ze
allemaal een partij kunnen uitspelen in
1, 2 of 3 beurten. Het is vooral zaak om
daar mentaal tegen gewapend te zijn.
Ik had één keer een finale in de vijf-
kamp verloren van Christiani. Deze
winst voelt heerlijk. De omschakeling
naar driebanden heeft me sterker ge-
maakt in die spelsoort en ook in het
bandstoten, waarin ik rond de vijftien
gemiddeld heb gespeeld. Het meest ver-
moeiend van zo'n vijfkamp zijn de mo-
menten dat je lang op je stoel wordt ge-
dwongen door een tegenstander''
maakte Swertz na afloop de balans op.
”Dan is het vaak moeilijk om je mentaal
weer op te laden. In de laatste ronden
hoorde ik van alle spelers dat ze er
aardig doorheen zaten. Toch zal ik de
vijfkamp altijd blijven spelen, omdat het
een mooie krachtmeting is in alle spels-
oorten. De focus zal in de komende ja-
ren steeds meer op driebanden liggen,
maar ik wil dit er altijd bij blijven
doen.''

Titanengevecht
Het NK Biljartvijfkamp, voorheen de
Grand Dutch, werd met acht specia-
listen in de klassieke spelsoorten gehou-
den. De marathon van partijen, waarin
de spelers elkaar eerst in de voorronden
en daarna in de finaleronden troffen in
het libre, twee kaderspelen, bandstoten
en driebanden, werd op de slotdag een
uur onderbroken, omdat een arbiter on-

Het was voor het eerst, dat Biljart Evenementen Neder-
land de organisatie van het NK Biljartvijfkamp (voor-
heen Grand Dutch) op zich nam. In de zo langzamer-
hand nationaal bekende Den Durpsherd in Berlicum
werd het evenement druk bezocht. Zowel organisatie,
spelers, arbiters en KVC bestuur kijken terug op een
uitermate geslaagd evenement.

Vlnr: Dave Christiani, Raymund Swertz en 
Michel van Silfhout. Foto: Ton Smilde

Simonis Biljartlakens Masters Artistiek 2018

Erik Vijverberg voor de derde keer 
Nederlands kampioen 

De Hitchcock finale in het Nederlands kampioenschap artistiek biljart ein-
digde in Berlicum met een overwinning voor Erik Vijverberg. De 51-jarige
gevangenbewaarder uit Almelo behaalde de derde nationale titel uit zijn
carrière. Het gevecht om het goud eindigde in een thriller. Erik Vijverberg
en René Dericks gingen zij-aan-zij naar de finish tot 2-2 in sets. De beslis-
sende bal was een fantastische picqué stoot, waarbij vier tot vijf keer de-
zelfde lange band moest worden geraakt voordat de bal caramboleerde.
Vijverberg slaagde daar in. De vijfde en beslissende set eindigde in 56-41.

Door: Frits Bakker
”Het was een geweldige ontknoping,
die voor mij een mooie afloop kreeg'',
zei Vijverberg in zijn nabeschouwing.
“Ik heb eigenlijk twee finales gespeeld,
want ook in de halve finale tegen Benny
Smits was de laatste carambole, een
kopstoot, beslissend. Wat heb ik moe-
ten knokken voor deze titel, maar dat
maakt het nog mooier om te winnen.''
De nu drievoudige nationale kampioen
stelde na afloop vast dat het niveau in
de breedte is gestegen. “Voorheen wa-
ren we met vier, hooguit vijf man, die dit
toernooi konden winnen. Dat zijn er nu
een paar meer geworden. Benny Smits
is de laatste jaren veel sterker geworden
en Patrick Haan heeft me verrast met
zijn optreden. Dat maakt het voor de ko-
mende jaren alleen maar mooier.''
Het toernooi, zei de kampioen, was
voortreffelijk georganiseerd. “We heb-
ben ook voor veel publiek gespeeld.''
Vijverberg voelde zich in dit kampioen-
schap bevrijd van de blessures waar-
mee hij een paar jaar heeft gesukkeld.
”Ik heb in 2013 een nieuwe knie gekre-
gen en twee jaar later moest hij weer
worden vernieuwd, omdat het niet zo
lekker ging. Maar nu ben ik gelukkig
weer helemaal blessurevrij. Ik was con-

ditioneel goed genoeg en mijn hoofd
was helemaal leeg.''
René Dericks werd onttroond als kampi-
oen, Erik Vijverberg kreeg vier jaar na
zijn laatste nationale titel het goud weer
omgehangen in de speelarena van D’n
Durpsherd in Berlicum. Daar streden de
acht finalisten op vrijdag en zaterdag
eerst in twee poules van vier en tenslotte
in de kruisfinales. Erik Vijverberg had in
die eerste finaleronde ook al een vlam-
mend eindschot nodig om zich Benny
Smits van het lijf te houden met 3-2 in
sets. René Dericks schakelde in de an-
dere halve eindstrijd Patrick de Haan uit
met 3-1. De Haan en Smits waren de
winnaars van de twee voorronde-pou-
les. Sander Jonen en Jop de Jong, twee
kanshebbers voor het podium, werden
al in het voortraject uitgeschakeld.

Eindstand
Naam MP %
1. Erik Vijverberg 8 64,94
2. René Dericks 6 67,39
3. Benny Smits* 6 61,81

Patrick de Haan* 4 57,14
5. Sander Jonen 6 61.61
6. Jop de Jong 2 62,76
7. Mark Janssen 2 41,02
8. Robert van Veenendaal 0 44,95

Vlnr: René Dericks, Erik Vijverberg, Patrick de Haan en Bennie Smits.
Foto: Ton Smilde

Uitzendschema livebeelden via internet 
Evenement Uitzending Datum
Worldcup driebanden Antalya kozoom.com 23-29 apr
NK bandstoten 2e klasse klein Losser kozoom.com 11-13 mei
Beker van België driebanden Herstal kozoom.com 11-13 mei
GP driebanden Rosmalen kozoom.com 12 mei
Worldcup driebanden Ho Chi Minh Vietnam kozoom.com 21-27 mei
KNBB Jumbo bekerfinale driebanden kozoom.com 30 mei-2 juni
Europese beker clubteams driebanden Porto kozoom.com 9-10 juni
Worldcup driebanden Blankenberge kozoom.com 11-17 juni
Trophy of the Legends driebanden België kozoom.com 21-24 juni
Frans kampioenschap driebanden kozoom.com 23-25 juni

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

Arno van Lier heeft de nieuwe naam bedacht van de voormalige Grand
Dutch, die voortaan NK Biljartvijfkamp genoemd wordt. Op uitnodiging van
de KNBB was hij samen met zijn kleindochter Melanie als VIP gast in 
Berlicum aanwezig. Foto: Jan Rosmulder
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Eric Binnenmars timmert aan de weg

Horecabedrijf Mans in Mariënberg nu
met 4 matchtafels en 3 kleine biljarts

Op vrijdag 20 april heeft 1-2-3 Biljarts uit Schoonoord de biljartzaal van
Horecabedrijf Mans aan Nieuweweg 4 te Mariënberg verplaatst en uitge-
breid. De 2 al bestaande matchtafels kregen gezelschap van 2 andere gro-
te tafels. Samen met de 2 kleine biljarts staan ze nu in de grote zaal op de
begane grond, in plaats van op de eerste verdieping. Ook blijft er een
klein biljart in het café staan.

tistiek gespeeld. Er staan twee matchta-
fels ter beschikking en alles is live te vol-
gen via kozoom.com. Komen kijken is
natuurlijk nog beter. 
Team Artistic Billard Friends:
Jean-Marie Limbourg, Walter Crols,
Erik Vijverberg en Robert van Veenen-
daal
Team Duitsland: 
Thomas Ahrens, Bernd Singer, Marvin
Heinrich en Dennis Lendeckel
Team CIBA: 
Manfred Hekerle, David Keller, Sven
Göppinger en Marcel Decker
Team Nederland: 
Jop de Jong, René Dericks, Cock Ooms
en Mark Janssen
Arbiters: 
Ans Ederveen, Jac van de Ven, Jos Mo-
lenaar en Hans Mager.
Aanvang van het toernooi is op beide
dagen om 11.00 uur.

Horecabedrijf Mans
Horecabedrijf Mans biedt niet alleen

Vier matchtafels geven natuurlijk veel
mogelijkheden voor grote toernooien.
Zo wordt medio mei bekend of ook Ho-
recabedrijf Mans een GP driebanden
2018-2019 krijgt toegedeeld. Een
wens van veel spelers uit het oostelijke
gedeelte van Noord-Nederland zou
dan in vervulling gaan. Tevens heeft ho-
recaondernemer Eric Binnenmars diver-
se NK’s aangevraagd, evenals een GP
dames driebanden groot. Hij is tevens
de competitieleider  Noord-Oost Over-
ijssel. Vereniging De Mariënberger telt
circa 40 leden. Enkele namen: Erik Vij-
verberg, Jop de Jong, Mirjam Pruim en
Rob Lamboo. Het team in de derde divi-
sie driebanden werd glansrijk kampi-
oen, zie elders in deze biljartkrant, en
zal komend seizoen ongewijzigd in de
tweede divisie aantreden.  

Op 19 en 20 mei 
biljartinterland artistiek
Op zaterdag 19 en zondag 20 mei
(Pinksteren) wordt er een interland ar-

Bandstoten klein 3e klasse

Adrie van Mechelen maatje te groot 
bij NK in Biddinghuizen

Vereniging BBC organiseerde in Bid-
dinghuizen het NK bandstoten klein
derde klasse. In deze klasse van 1.50
tot 2.30 kwam Adrie van Mechelen als
een raket uit de startblokken. De speler
van vereniging De Distel Biljarts ver-
zamelde tegen Paul Hendriks de 55
caramboles na maar 10 beurten. Dat
bleek achteraf met een gemiddelde van
5.50 meteen de beste partij van het ge-
hele toernooi. Van Mechelen was dan
ook meteen koploper en deze positie
zou hij niet meer uit handen geven. Na
twee sessies hadden Harrie Maas en
Roy Regeling eveneens vier punten.
Ronde drie leverde echter verlies op
voor beide achtervolgers. Na ronde vijf
stond Adrie van Mechelen nog altijd op
honderd procent. Jeffrey Cornelissen en
Kees Oudt hadden weliswaar slechts

twee punten achterstand maar ook
de marge in moyenne was zeer aan-
zienlijk. Op zondagmorgen liet Van
Mechelen ook Oudt kansloos en verste-
vigde Cornelissen de tweede positie.
Met twee punten voorsprong en een ver-
schil in moyenne van 3.36 om 2.30
ging de slotronde in. Adrie van Meche-
len rekende toen eveneens af met Jeffrey
Cornelissen: 55-39 (20).

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Adrie van Mechelen De Distel Biljarts 14 3.26 14
2. Jeffrey Cornelissen Oogh van Vlaerdingh 10 2.26 13
3. Kees Oudt Benningbroek Sijbek. 10 2.13 19
4. Roy Regeling Tholen 10 2.08 15
5. Peter Hendriks Wapen van Epe 4 2.10 13
6. Harrie Maas Touché 4 1.92 12
7. Tim La Gordt Dillié BC Hoevelaken 4 1.78 14
8. Paul Hendriks BC Tegelen 0 1.80 17

Foto: Vereniging BBC 

Libre klein dames interval in Eibergen

Lisan van Os wint NK tweestrijd 
met Janca de Vries bij Overkamp 
In biljartcentrum
Overkamp te Eiber-
gen voerden Lisan
van Os en Janca de
Vries de ranglijst
vanaf de openings-
ronde aan. Alleen
Helen Koelink kon tot
en met de derde ron-
de volgen maar ging
zij vervolgens onder-
uit tegen Claudia
van den Berge. Toen
Koelink ook in de
vijfde sessie verloor
was de situatie zon-
dagmorgen om
11.00 uur duidelijk.
Van Os en De Vries
beiden op de maxi-
male tien punten en nummer drie Helen
Koelink met zes punten. Ronde zes gaf
spektakel want Lisan van Os bleek de
mindere van Helen Koelink en Janca de
Vries boog voor Cynthia van Peer. Con-
sequenties voor de titelstrijd had dit ech-
ter niet want Van Os en De Vries had-
den alleen nog een onderlinge partij
voor de boeg en dat was met twee pun-
ten voorsprong voldoende. In het eerste
gedeelte van de slotronde speelde Cyn-
thia van Peer remise. Daardoor bleef
Helen Koelink ondanks een nederlaag
in het tweede gedeelte van ronde zeven
op de derde positie. Het duel om de
Nederlandse titel ging dus tussen Lisan
van Os (65 car) en Janca de Vries (53

car). Van Os liet er geen twijfel over be-
staan en na slechts 20 beurten was de
titel met 65-38 voor haar. Runner-up De
Vries zorgde eerder in het toernooi met
25 caramboles voor de hoogste serie.
Toen verzamelde ze de 53 treffers al na
12 beurten. Het kortste duel en tevens
beste partijmoyenne (4.41) van het NK. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Lisan van Os De Musketier 12 2.92 21
2. Janca de Vries Phoenix 10 2.20 25
3. Helen Koelink Nieuw Zeist 8 1.60 11
4. Cynthia van Peer De Ram 7 2.17 12
5. Claudia van den Berge De Herberg 6 1.34 10
6. Els van Tol Jacobswoude 6 1.45 10
7. Teunie Doornekamp BCH ’95 4 1.49 8
8. Anke Heutinck Ellenkamp 3 1.76 11

Vlnr: Janca de Vries, Lisan van Os en Helen Koelink. 
Foto: Johan Jansink.

Foto: Jan Rosmulder

- Advertorial -

Raymund Swertz winnaar Coupe
d’Europe met zijn Franse team DSB
Van donderdag 19 tot en met zondag
22 april vond er in het Duitse Bochum
de Coupe d’Europe plaats.
Met zijn Franse team Douarnenez Sport
Billard, dat debuteerde op dit podium,
wist Raymund Swertz de finaledag te
behalen.
Daarin was de Duitse titelhouder DBC
Bochum 1926, met o.a. Sam van Etten,
de tegenstander.
In deze finale liet Raymund zich van
zijn allerbeste kant zien, door de beno-
digde 250 punten 47/2 in zijn eerste
beurt bij elkaar te scoren.
De spanning daarna op de andere ta-
fels was om te snijden, maar uiteindelijk
was daar dan toch het goud voor DSB.
Vooraf kan je als kanshebber worden
gezien voor de titel, maar dan moet je
het toch nog waarmaken.
Ondanks die druk hebben Raymund en zijn team een indrukwekkende prestatie
neergezet, wat we met eigen ogen hebben mogen aanschouwen.
Raymund, na het NK Vijfkamp, is ook deze gouden plak meer dan verdiend.

Als sponsor zijn we zeer trots op
jouw geweldige prestaties, en dat er
nog maar veel meer mogen volgen!

Van harte namens iedereen 
bij Buffalo.nl

veel mogelijkheden voor biljarters. Wel-
iswaar komen de 4 matchtafels en 2 klei-
ne biljarts in de grote zaal maar er is
ook nog een kleine zaal voor feestjes en
partijen. Er is een grote en een kleine
kaart met voor elk wat wils, van pan-
nenkoeken en uitsmijters tot hoofdge-
rechten. Het terras heeft een landelijk uit-
zicht. Op loopafstand van het station
waar 12 treinen per uur stoppen en te-
vens de streekbus een halte heeft. In Ma-

riënberg en in de directe omgeving zijn
volop Bed & Breakfast mogelijkheden.
Horecabedrijf Mans aan Nieuweweg 4
te Mariënberg kent ruime openingstij-
den, namelijk van dinsdag tot en met
zondag van 11.00 tot 01.00 uur. 

Zie ook de site: 
www.horecabedrijfmans.nl of info
via info@horecabedrijfmans.nl. Telefoon
0523-251208 of 06-37405074.

http://www.horecabedrijfmans.nl
mailto:info@horecabedrijfmans.nl
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Reinigingsset voor biljartlaken
Viltborstel en stofzuigermond
Van € 53,45 voor

€ 48.95
Om uw biljartlaken schoon te houden. 
Ook los verkrijgbaar! 
Voor collega biljartmakers 
speciale prijzen.

Keu met ko er en krijtje

Compleet nu voor  € 59.-
Diverse gewichten

Uw eigen keusteun 
met gra s naam graveren

Nu voor € 10.-

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 14.00 uur.

Verder volgens afspraak
De goedkoopste biljart en dartleverancier in de regio

Emmaplein 28
4615 KK Bergen op Zoom

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

www.biljart boe ek.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

Biljartvereniging
Sportrust

Biljartcentrum Teylingen

- Vier biljarts 230
- Twee matchtafels

Essenlaan 38  2172 BX Sassenheim  0252543196

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

Sijm Biljarts
Karos 16 • 1625 HM Hoorn • 0229 235806

Werkplaats
Binnenwijzend 26 • 1617KV WESTWOUD

www.sijmbiljarts.nl •  info@sijmbiljarts.nl

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

Café de Ram
Organiseert

van 18 t/m 20 mei (pinksteren), het jaarlijkse

Frans van Hoey
Kadertoernooi

Spelers die uitkomen in de KNBB C1 klasse, hoofdklasse libre
en/of 3e klas kader 38/2 kunnen deelnemen.

Aanmelden en informatie vragen kan bij 
Café de Ram of via email:info@cafederam.nl

Kalsdonksestraat 135, 4702 ZC Roosendaal, www.cafederam.nl

Derde divisie driebanden poule 1

Wisselende resultaten Biljartshop Leiden
naar Het Koetshuys 2 in Haarlem bracht
Biljartshop Leiden geen succes, hier
werd met 6-2 verloren. Het bezoek van
promovendus Sportprijzenkampioen.nl
leverde eveneens een 2-6 verlies op.
Na deze 21e speelronde bezet Biljart-
shop Leiden de vierde plaats.

In speelronde 17 behaalde Biljartshop
Leiden tegen Roof Security/De Hoog re-
mise. Kopman Marcel van Delden liet
1.111 noteren, terwijl Hans Hoefnagels
in 31 omlopen ook een korte partij
speelde. Een week later kwam men op
bezoek bij Bolwerk ’81 weer tot 4-4 ge-
lijk. Ronde 19 bracht tegen Zaanzicht
een 6-2 overwinning met Hans Hoefna-
gels (26 beurten) als uitblinker. Het uitje

mailto:biljart1@planet.nl
http://www.biljart%ED%AF%80%ED%B0%81boe%ED%AF%80%ED%B0%84ek.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
mailto:info@cafederam.nl
http://www.cafederam.nl
http://www.fellerbiljart.nl
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
http://www.sijmbiljarts.nl
mailto:info@sijmbiljarts.nl


De Biljart Ballen, 22e jaargang, mei 2018 pagina 7

www.debiljartballen.nl

Recreanten district Midden-Brabant 3e klasse poule A

Carambole kampioen 
na spectaculaire slotfase

In poule A van de derde klasse recrean-
tenbiljart Midden-Brabant is Carambole
na een spectaculaire slotfase alsnog met
elf punten voorsprong kampioen gewor-
den. Zowel Carambole als runner-up De
Gildenbond 6 gaven vooral in de laat-

ste competitieweek veel punten prijs. De
kampioensformatie, die de thuiswed-
strijden speelt bij Bistro de Huiskamer in
Waalwijk, gaat nu in twee ontmoetin-
gen de strijd aan met de kampioen van
poule B De Ouwe Toren 4.

Carambole, met vlnr staand: Pierre Schoenmakers, Jan Brok, Frie van Bokhoven
en Ad Smout. Zittend: Henk Visser en Jan Maas. Foto: Daan van Woensel

Derde divisie driebanden poule 4

Kampioenschap voor Eekhoorn 3/ 
Biljartpoint.nl

Speelronde 17
Hilvarenbeek 2 – Eekhoorn 4: 3-5.
’t Hartje/RMSC – BH Keukens: 4-4.
DCM/Den Boerenstamppot – Autobe-
drijf Schrauwen: 6-2. Rick van Aspert
zette 1.034 in de boeken. Hazelaar 2 –
’t Steegje 2: 6-2. Arno van Teefelen
maakte een serie van zeven. Hazelaar
– Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl: 0-8. Peter
Rijckaert speelde in 32 beurten uit. Pa-
trick Oelp was met 31 pogingen nog
sneller aan de meet. Hoog-Laag Keu-
kens – DKM Tools 3: 6-2. John Haver-
mans schitterde met 1.153 en een serie
van negen.

Speelronde 18
Eekhoorn 4 – Hazelaar 2: 0-8. ’t Steeg-
je 2 – ’t Hartje/RSMC: 0-8. De beste
partij kwam in 35 omlopen op naam
van Gerrit van Roekel. Eekhoorn 3/
Biljartpoint.nl – Hilvarenbeek 2: 8-0.
Met 0.810 zette Peter Rijckaert het
hoogste gemiddelde neer. Autobedrijf
Schrauwen – Hazelaar: 2-6. DKM Tools
3 – DCM Den Boerenstamppot: 6-2.
Harrie Cas behaalde in twintig beurten
met 1.500 partijwinst.

Speelronde 19
’t Hartje/RMSC – Hazelaar 2: 6-2.
Hazelaar – DKM Tools 3: 4-4. Weer
was Harrie Cas in 31 pogingen de
beste. DCM Den Boerenstamppot –

BH Keukens: 2-6. Eekhoorn 3/Biljart-
point.nl – Eekhoorn 4: 6-2. Nol Nooten
tekende voor 0.925

Speelronde 20
Autobedrijf Schrauwen – De Eekhoorn
3/Biljartpoint.nl: 2-6. Jan Rijckaert
maakte via een serie van zeven in 31
beurten uit. DKM Tools 3 – Hilvaren-
beek 2: 2-6. Sven van Orshaegen be-
reikte in 19 pogingen een gemiddelde
van 1.578. ’t Steegje 2 – DCM/Den
Boerenstamppot: 0-8. De Hazelaar 2 –
Hoog-Laag Keukens: 8-0. BH Keukens –
Hazelaar: 4-4. De beste partij kwam in
35 beurten van Cees Wittens. De Eek-
hoorn 4 – ’t Hartje /RMSC: 2-6. Nick
Cardon had aan 30 pogingen voldoen-
de om te winnen en Jos van der Aa
greep de punten in 33 omlopen. 

Speelronde 21
Autobedrijf Schrauwen – De Eekhoorn
4: 6-2. Alleen Maikel van Opdorp won
voor gasten uit Oosterhout Hoog-Laag
Keukens – ’t Hartje/RSMC: 6-2. Met
0.909 profileerde Antoon Krijnen zich
als beste speler. Hazelaar – ’t Steegje 2:
6-2. De Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl –
DKM Tools 3: 4-4. Met dit resultaat be-
vestigde De Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl
het kampioenschap. DCM/Den Boeren-
stamppot – Hazelaar 2: 2-6.

Vierde divisie driebanden poule 3

Böhnke/Van Delft Verhuur 
verspeelt kampioenskansen
Speelronde 17
’t Steegje 3 – Buro Balans/’t Hartje van
Oosterhout: 8-0. Bikse Biljart Bikkels –
Böhnke/Van Delft Verhuur: 2-6. Jan Ver-
meulen bleek met 0.714 en een serie
van zeven de beste speler. L&B Leder-
mode 2 – De Staart/TVM: 6-2. DCM
2/Bongaards Transport – Setpoint 2:
6-2. Jan van Dooren was in 29 beurten
aan de meet. DKM Tools 4 – Stuc. Bedr.
Kanters: 2-6. Alleen Jan Cas won voor
het thuisfront.

Speelronde 18
Böhnke/Van Delft Verhuur – DKM Tools
4: 8-0. De Staart/TVM - DCM 2/Bon-
gaards Transport: 4-4. Jan van Dooren
en John van Weerd boekten succes voor
de bezoekers. Buro Balans/’t Hartje
van Oosterhout – L&B Ledermode 2: 2-
6. Ad Braspenning won in 33 beurten.

Speelronde 19
Buro Balans/’t Hartje van Oosterhout –
De Staart/TVM: 2-6. L&B Ledermode 2
– RCD/Kloens Bestrating: 8-0. De kort-
ste partij kwam met 34 pogingen op
naam van Ad Braspenning. DKM Tools
4 – Setpoint 2: 5-3. René Jaspers en Ad
Vroomans behaalden thuiswinst. Bikse
Biljart Bikkels – DCM 2/Bongaards

Transport: 2-6. John van Weerd won in
28 beurten. De Zwaan - Böhnke/Van
Delft Verhuur: 8-0. De gasten verspeel-
den hiermee hun kampioenskansen.

Speelronde 20
Böhnke/Van Delft Verhuur – ’t Steegje
3: 6-2. Martin Stoop eindigde in 28
omlopen als winnaar. RCD/Kloens
Bestrating – Buro Balans/’t Hartje van
Oosterhout: 4-4. Sebastian en Pedri
Huijbregts zegevierden beiden voor de
gasten. DCM 2/Bongaards Transport –
DKM Tools 4: 4-4. Ad Vroomans won in
32 beurten. Stuc. Bedr. Kanters – L&B
Ledermode 2: 4-4. Brian Bakkers bleef
in 31 beurten aan de goede kant van
de score. 

Speelronde 21
De Zwaan – DCM 2/Bongaards Trans-
port: 4-4. Jack Bongaards en John van
Weerd waren de winnende bezoekers.
DKM Tools 4 – Bikse Biljart Bikkels: 6-2.
L&B Ledermode 2 – Böhnke/Van Delft
Verhuur: 0-8. Jan de Rooij speelde in 26
beurten de kortste partij. Buro Balans/
’t Hartje van Oosterhout - Stuc. Bedr.
Kanters: 3-5. Erik Kortsmit had maar 20
pogingen nodig om tot 1.250 te ko-
men. 

Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl met Peter Rijckaert, Erik van Woerkom, Patrick Oelp,
Nol Nooten, Jan Rijckaert en de arbiters Harrie Coppens en Leen Valk

Vierde divisie driebanden poule 1

Wisselende resultaten Sportrust 
en BVM Apollo
Speelronde 17
Sportrust – Push And Win 2: 2-6. Alleen
René de Rooij kon thuiswinst boeken.
BVM Apollo – Sportrust 2: 4-4. Anton
van Beek en Chiel Ummels hielden de
punten in Maarsenbroek.

Speelronde 18
Het Koetshuys 3 – BVM Apollo: 0-8.
René Snel realiseerde met 0.641 het
hoogste moyenne. Blauw Wit/De Klos
– Sportrust: 5-3. Ramon Rozenhart won
een partij voor de gasten. Sportrust 2 –
De Windhoek: 0-8.

Speelronde 19
Het Koetshuys 3 – Sportrust 2: 4-4. Voor
Sportrust hadden Paul Swanenburg en
Gerard Vooijs succes. Sportrust – A3
BC 2: 2-6. Joop Hofland poetste de nul

voor het thuisfront weg. BVM Apollo –
Push And Win 2: 4-4.

Speelronde 20
Blauw Wit/De Klos – BVM Apollo: 6-2.
Danny Ummels won in 32 beurten. Push
And Win – Sportrust: 6-2. Wederom
redde René de Rooij de eer voor de be-
zoekers. Sportrust 2 – Gasthoeve Adri-
chem Beverwijk: 1-7. Voor de thuisclub
kon Hennie Flippo met remise een pun-
tje verdienen. 

Speelronde 21
Sportrust – De Windhoek: 1-7. Voor de
gastheren kon alleen Joop Hofland met
remise een puntje scoren. Push and Win
2 – Sportrust 2: 4-4. Paul Swanenburg
en Hennie Flippo wonnen voor de be-
zoekers. 

http://www.debiljartballen.nl
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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

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

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 - 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

mailto:info@cafederam.nl
http://www.cafederam.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
mailto:info@schuurtje.org
http://www.schuurtje.org
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
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Christel Willemse wint Kaderbreed-
toernooi Duinstreek 2018

Met het mooie weer in het tweede
weekend van april als concurrent speel-
den zestien kadristen weer een ge-
slaagd Kaderbreed-toernooi met verras-
sende titelkandidaten en Christel Wil-
lemse als winnaar. In Biljartcentrum
Oegstgeest werd op zes tafels gestre-
den voor een plek in de finalepoule die
zondag beslissend zou zijn. Zowel op
vrijdagavond als op zaterdag werden
er veel partijen in negen beurten en
zelfs korter beslist.
Wilfred Wijnnobel won via een serie
van 112 in acht beurten en Ivo Opstal
gebruikte zeven pogingen. De kortste
partij kwam op naam van Danny Kind,
die dankzij een serie van 97 slechts vijf
omlopen nodig had. Absoluut de hoog-
ste serie lanceerde Roland Filippo met
145 caramboles neo-kader. In poule A
veroverde Hans Koolen de eerste plaats
op moyennepercentage voor Filippo
door zijn laatste partij in negen beurten
te winnen. In poule B was dit Peter Wal-
green die Ivo Opstal net voor bleef, ter-

wijl Christel Willem-
se in poule C Gerard
van de Voort op per-
centage versloeg.
Dit drietal ging op
zondag voor de po-
diumplaatsen en de
andere voor de ove-
rige plaatsen in het
klassement. Dit zorg-
de voor een dag vol
sportieve strijd waar-
in nog menige fraaie
prestatie werd gele-
verd. Kind maakte in
zes beurten uit (serie
98). Ivo Opstal deed
het nog beter met
een serie van 122
en partijwinst in vijf

omlopen. De belangstelling ging echter
voornamelijk naar de finalepoule waar
eerst Hans Koolen verloor van Peter
Walgreen en vervolgens ook, in slechts
zeven beurten, zijn meerdere moest er-
kennen in Christel Willemse. De beslis-
sing moest nu komen in de partij tussen
Willemse en Walgreen, beiden met
110 te maken caramboles. Willemse
leek goed op koers (na 8 pogingen: 13-
67) maar Walgreen trok weer bij met
serie 38.  Hierna sloop de spanning er
in en was er een matige score. In beurt
zeventien beslechtte Christel Willemse
de strijd en werd zo de nieuwe Kampi-
oen Duinstreek Kaderbreed.
Een bijzondere en spannende afsluiting
van een sfeervol toernooi waar het de
spelers aan niets had ontbroken. Als or-
ganisator mocht Ben Duivenvoorde de
trofee uitreiken aan Christel Willemse
die tevens een hieraan gekoppelde di-
ner bon voor meerdere personen bij
Van der Valk Sassenheim in ontvangst
mocht nemen.

Uitreiking trofee aan Christel Willemse. 
Foto: Ben Duivenvoorde

Bandstoten 2e klasse gewest West-Nederland

Gerard de Jong en Chris Zuurbier kampioen
Afdeling Noord
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Chris Zuurbier De Carambole 12 3.10 27
2. Henk Korenstra Onder Ons ’67 10 3.07 19
3. Antoon Steltenpool Gouden Hoofd 8 2.83 20
4. René Visser SDS 7 2.77 14
5. Dick Mol NHD 6 2.94 13
6. René Verkaik Club ’70 6 2.61 21
7. Mike Joosse Parelhof 5 2.61 20
8. Ruud Slotboom Hazefelder 2 2.23 20

Afdeling Zuid
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Gerard de Jong ONA 10 2.81 16
2. Dick de Jong WBD 6 2.65 14
3. Gerard Bosman HWA 5 2.85 22
4. Jaco Robbemont De Posthoorn 4 2.25 13
5. Nico van Roon Bij ’t Hof 3 2.34 10
6. Huug van Lith Jacobswoude 2 1.91 10

Kadercompetitie poule 1

BCO De Beste Keus eindigt als voorlaatste
Terwijl Kaderteam BCS het kampioens-
feest vierde, moest BCO De Beste Keus
genoegen nemen met de voorlaatste
plaats. In de eindfase van de competitie
werd in ronde twintig wel met 5-3 ge-
wonnen van de kampioen. Danny Kind
en Jos Kerkman zorgden voor de winst-
partijen, terwijl de remise van Wilfred

Wijnnobel de doorslag gaf. Een week
later werd op bezoek bij Horna De
Vries Juwelier met 6-2 verloren. Jos Kerk-
man kon daar de bezoekers van de nul
afhouden. De laatste wedstrijd kreeg
men thuis tegen Holland Parcel Ex-
press/De Musketiers een 0-8 nederlaag
te verwerken. 

Kadercompetitie poule 2

HWA Hotel van Krimpen 
voortijdig kampioen
In poule twee van de nationale kader-
competitie kon HWA Hotel van Krimpen
al in de voorlaatste speelronde de
champagne ontkurken. Na met 4-4 ge-
lijk te hebben gespeeld bij opponent De
Posthoorn/RBS was de geslagen kloof
te groot om nog te overbruggen.

Speelronde 20
HWA Hotel van Krimpen – De Posthoorn/
RBS 2: 8-0. Ricardo Goud won met een
gemiddelde van 26.66. ’s Lands Welvaren
– Honky Tonk/Vonk Glas: 6-2. De beste
partij kwam met 27.77 en een serie van
131 voor rekening van Danny Walhout.
Honky Tonk – HWA Alblasserdam: 2-6.
Reijer van Kooten realiseerde met 32.85
het beste moyenne. De Ram – SVW/De
Ponderosa: 2-6. Met 160 caramboles in
vier beurten zette Jean-Paul Rens een ge-
weldige partij neer. Ook de prestatie van
Frans van de Luijtgaarden, die in vijf po-
gingen aan de finish arriveerde, mag ver-
meld worden. ’s Lands Welvaren 2 – De
Hoog Van der Wilt: 2-6. Pierre van den
Berg boekte de enige thuiswinst.

Speelronde 21
HWA Alblasserdam – ’s Lands Welva-

ren 2: 2-6. Voor de gasten zette Erik
van de Leur met 12.50 de beste partij
neer. SVW/De Ponderosa – HWA Ver-
haar BKS: 4-4. Jean Paul Rens was met
12.30 de betere speler. De Posthoorn/
RBS – HWA Hotel van Krimpen: 4-4.
Ricardo Goud liet met 240 uit vijf een
moyenne van 48.00 noteren. De Hoog
Van der Wilt – De Ram: 4-4. Bij de be-
zoekers bleek Hans Snellen jr. met
23.33 de beste speler. Honky Tonk –
’s Lands Welvaren: 6-2. Jan Goud-
zwaard kon de eer voor het team uit
Kwadendamme redden.

Speelronde 22
HWA Hotel van Krimpen – SVW/De
Ponderosa: 4-4. Jos Vlot won in negen
omlopen. ’s Lands Welvaren – De Post-
hoorn/RBS 2: 4-4. Danny Walhout strui-
kelde met een gemiddelde van 35.28
drie treffers voor de meet. De Ram –
HWA Alblasserdam: 6-2. De kortste
partij werd geclaimd door Aaron
Meeuwissen, hij zegevierde in negen
pogingen. ’s Lands Welvaren 2 – Honky
Tonk: 2-6. HWA Verhaar/BKS – De
Hoog Van der Wilt: 6-2. Piet Verhaar
bleek in zeven beurten de beste speler. 

Bandstoten 2e klasse gewest Zuid 1

Stephan van den Hooff 
via De Molenvliet naar NK 

Tijdens de gewestelijke finale tweede
klasse bandstoten van  het gewest Zuid-

Nederland afdeling 1 is Stephan van
den Hooff kampioen geworden. De 23-
jarige speler van Borduurhuis.nl verloor
slechts één partij. In de derde ronde
was de latere nummer twee Peter Brou-
wers met één carambole verschil net iets
eerder aan de meet. Van den Hoof rea-
liseerde met 2.59 ook het beste alge-
meen gemiddelde. Ricardo Rens en Ge-
rard Dikmans tekende beiden voor een
serie van 21. In twintig beurten was
Martin Sturm verantwoordelijk voor de
kortste partij. Stephan van den Hoof
gaat van 11 tot en met 13 mei zijn ge-
west vertegenwoordigen tijdens het
Nederlands kampioenschap in Losser. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Stephan van den Hooff Borduurhuis.nl 10 2.59 19
2. Peter Brouwers Den Duvel 8 2.29 13
3. George Ruymbeek De Kroon 7 2.33 18
4. Piet van Steen SNA 5 2.19 16
5. Martin Sturm Schuttershof 4 2.33 15
6. Ricardo Rens SVW 4 2.21 21
7. Gerard Dikmans HMS 4 2.13 21

Stephan van den Hooff

Café de Ram
11e Zomercup

Libre, kader en driebanden

Deze zomer organiseert Café De Ram al weer voor de 11e keer de ‘De Ram
Zomercup’. Net als andere jaren worden de volgende toernooien gespeeld:
• Libre dames, deelname uitsluitend voor dames op dinsdagavond
• Libre 1e klas v.a. 3,00 moyenne en minimaal 90 car. op maandagavond
• Libre 2e klas tot 3,00 moyenne op dinsdag en/of donderdagavond
• Driebanden 1e klas v.a. 0,500 moyenne en 25 car. op vrijdagavond
• Driebanden 2e klas tot 0,500 moyenne op woensdagavond
• Nieuw!!! Kader, 38/2 en 57/2 op maandagavond 

Je kunt voor één of meer toernooien inschrijven. 
De wedstrijden worden gespeeld in Café De Ram, Kalsdonksestraat 135,
4702 ZC Roosendaal en duren de gehele zomer. In de voorronden wordt in
poules een halve of hele competitie gespeeld, waarbij de poulegrootte
afhankelijk is van het aantal deelnemers. Tijdens de voorronden hoort de
taak van teller en schrijver uitgevoerd te worden door alle deelnemers.
Nieuw dit jaar is het kadertoernooi voor kaderspelers 38/2 en 57/2, 
zij gaan de maandagavond delen met het libre 1e klas.
Finales: op 18 en 19 augustus. De deelname is € 12 per persoon per spel-
soort, te betalen voorafgaand aan het toernooi.
Aanmelden vóór 15 mei kan per email pvandongen@cafederam.nl of via de
website.

Onderstaande gegevens zijn daarbij van belang.

Naam: ............................................. Vereniging: ..........................................

Geb. datum: ................... Tel: ............................. Email: ..............................

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

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

Toernooisponsor

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

mailto:pvandongen@cafederam.nl
http://www.biljart-boetiek.nl
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‘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

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

Meilink Biljarts
een begrip in Noord-Holland

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

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

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

Biljartcafé 
Henk & Catry Jorissen

Heelsumstraat 82 92 94
2573 NP Den Haag

070 36 52 535
www.cafebiljartjorissen.nl

4 kleine tafels
4 grote tafels

Thuisbasis van eredivisieteam
S.I.S. Schoonmaak

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

WBD & bv Jorissen 2000

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

 Staalconstruc e en plaatstaal met alle soorten oppervlaktebehandelingen 
 Kozijnen voor  en achter puien 
 Voor par culier en bedrijven  Ook voor advies  45 jaar ervaring
 Uitdagingen welkom   Aanvragen en sugges es vrijblijvend
 Hekwerken voor tuin, winkel, bedrijven en beveiliging tegen inbraak

Rens Hoeba
Koekoekstraat 54 – 3514 CX Utrecht - Tel: +31(0)30 2734315   Mobiel: +31 (0)6 20744011

E-mail: rhoeba@icloud.com

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

http://www.debiljartmakers.nl
http://www.meilinkbiljarts.nl
mailto:Info@hartjevanoosterhout.nl
http://www.bvdeeekhoorn.nl
mailto:info@haasjeoosterhout.nl
http://www.haasjeoosterhout.nl
mailto:rhoeba@icloud.com
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.cafebiljartjorissen.nl
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KNBB officiële mededelingen

Jaap’s visie
Bij de KNBB, maar ook bij andere na-
tionale sportbonden zoals de KNVB en
de KNLTB, ziet men het aantal jeugdle-
den afnemen. De vraag voor alle sport-
bonden luidt: hoe kan men het beste
jeugd enthousiasmeren om deel te gaan
nemen aan een sport. Ik trek dan even
een parallel tussen de voetbal- en bil-
jartsport. Zelf ben ik 18 jaar trainer ge-
weest bij diverse voetbalverenigingen
waarvan ook 6 jaar jeugdtrainer. Vaak
zijn voetballers ook goede biljarters. Jo-
han Cruijff en Piet Keizer waren naast
goede voetballers ook begenadigde bil-
jarters. 
Het begint altijd aan de basis. De jong-
ste voetballertjes laat je eenvoudige
spelvormen doen zoals 4 tegen 4 in een
bepaalde ruimte en je begint met het
aanleren van een eenvoudige pass met
de binnenkant van de voet en niet met
een wreeftrap over 50 meter. De trap-
techniek van de voetballer komt enigs-
zins overeen met de stoottechniek van
de biljarter. Bij jeugdvoetballers zijn
balcontacten erg belangrijk, vandaar al
die partij- en spelvormen waar de spe-
lertjes vaak aan de bal komen. Volgens
mij (maar wie ben ik) is dit bij het bil-
jartspel c.q. sport niet anders. In mijn
beleving is het libre daarom nog altijd
de basis voor alle andere biljartvormen.
Veel balcontacten, een goede keuvoe-
ring / -houding behoren tot de basis
van onze mooie sport. Toch hoor ik
steeds meer dat er een stroming is die
zegt “stop met dat libre gedoe en laat
spelertjes maar direct starten met het
driebanden want dat doet men in Azië
ook”.   
Toen wij als KNBB een samenwerking
met de lootscholen (topsport talent-
school) zijn gestart, heb ik een paar
maanden als begeleider bij een biljart
gestaan waar de leerlingen in de pauze
konden biljarten. Daar werd mij heel
duidelijk dat deze jonge gasten maar
één ding willen en dat is scoren. Zij wil-
len net als bij de voetbalsport spelletjes
doen, puntjes maken en winnaar zijn.
Zodra je begint met het uitleggen van
een moeilijke bal haken er velen defini-
tief af. De leerlingen werden wel steeds
enthousiaster toen zij in staat waren om
punten te scoren en partijtjes te spelen.
In mijn beleving is juist dit het stadium
waarin men moet trachten deze jonge
gasten op een bepaalde wijze te bin-
den aan onze sport. Dus niet beginnen
met driebanden patronen maar ge-
woon met het veel eenvoudiger libre. In-

dien men op deze wijze de jeugd kan
binden is het zaak ze eventueel verder
te begeleiden naar een hoger plan, in-
dien de interesse daarvoor aanwezig
is. Men hoeft geen moyenne van 20 te
spelen alvorens men zich gaat bekwa-
men in het driebanden. Speelt men een
redelijk moyenne libre en is de wil aan-
wezig om zich in meerdere disciplines
te bekwamen, dan is dit een mooi start-
punt voor het driebanden spel. 
De vijfkamp in Berlicum was een groot
succes en hier waren jongere biljarters
nadrukkelijk aanwezig. Maar wat is het
toch mooi dat een wat oudere speler zo-
als Jos Bongers deze jongere toppers
kan motiveren en zich nog kan meten
met deze jonge talenten, juist dat is ook
de kracht van onze sport. 
Inmiddels zijn diverse jongere toppers
ook gestart met het driebanden en dat is
een hele goede zaak, want zo hoort het
ook vind ik. En natuurlijk zijn er altijd uit-
zonderingen die de regel bevestigen,
en die een ander traject volgen.
De jeugd die men in het vroegste stadi-
um wel heeft geënthousiasmeerd maar
niet doorstroomt naar de top blijft of
keert ooit op iets latere leeftijd weer
terug naar de biljarttafel. Sommigen
blijven de biljartsport dan trouw om op
een fijne en uitdagende wijze deze
mooie sport tot in lengte van jaren te be-
oefenen en behoren zo tot de grootste
groep van ons ledenbestand. Dus daar-
om vooral in de beginfase starten met
eenvoudig spel en partijvormen en niet
met ingewikkelde patronen omdat ze
dan te snel afhaken. 
Daarom vind ik dat er één goed ge-
structureerd opleidingsinstituut zou moe-
ten  komen waar al deze spelers van
jongs af aan begeleid worden. Een in-
stituut voor alle biljarters, dus ook voor
niet-KNBB leden. Wellicht dat onze ta-
lentendagen hier een bijdrage aan le-
veren.   
Nog even terug naar het voetbal. Voet-
balverenigingen met één of twee biljarts
in hun kantine binden vaak spelers die
niet meer actief voetballen. Na hun ac-
tieve voetbalperiode blijven ze wel bil-
jarten en zo lid van de club. Dit kan
voor zowel KNBB als KNVB een win /
win situatie zijn.

Met vriendelijke biljartgroet,

Jaap Labrujere
Voorzitter KNBB Vereniging Carambole

Welk nieuws was er de afgelopen maand op de websites knbb.nl, carambole.nl,
driebanden.nl, poolbiljarten.nl en snooker.nl? En, wat staat er te gebeuren?
Een overzicht.

4 Vooruitblik naar het EK Pool, 19-31 juli in Veldhoven. Alles over dit grootste -liefst
60 pooltafels!- evenement, en over de aansluitende Eurotour (2-4 augustus) op de-
zelfde plek

4 Veel informatie over alle side events die gaan worden georganiseerd rondom dit
EK, zoals mobiele inklapbare tafels voor schooljeugd/brugklassers, plus allerlei
andere mooie events. Doel van deze side events: helpen het EK Pool een blijvend
succes te maken, en dit EK aangrijpen om de populariteit van het spel te vergro-
ten, vooral bij jongeren 

4 Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig! Bijvoorbeeld: pooltrainers (die in staat zijn
de basis uit te leggen en kids of beginnende poolspelers weten te enthousiasme-
ren), hospitality (enthousiaste personen die graag met allerlei mensen in contact
komen, of ondernemende geesten (die het leuk vinden om te promoten). Wil je
dit? Stuur een email met jouw gegevens naar: Willem La Riviere,
w.riviere@knbb.nl

4 Alles over de Coupe d’Europe in Bochum
4 Terugblik op het NK Biljartvijfkamp & Masters Artistiek en de prachtige overwin-

ningen van Raymund Swertz, resp. Erik Vijverberg
4 Laagdrempelige instructievideo’s van alle vijf disciplines die op de NK Biljartvijf-

kamp werden gespeeld, door Sam van Etten. (Video’s ook te zien via KNBB Fa-
cebook & KNBB YouTube)

4 Wekelijkse verslagen van de Buffalo League, o.a. verslag van de kraker SIS
Schoonmaak-HCR Prinsen

4 Alles over de online enquête van Gert-Jan Veldhuizen: wat is er nu eigenlijk zo
leuk aan biljarten? Doel van deze enquête: suggesties ophalen voor verbetering
van bijvoorbeeld biljart in de horeca. Link: https://www.knbb.nl/nieuws/gertjan-
veldhuizen-heeft-uw-hulp-nodig 

4 Wekelijkse verslagen van de Eredivisie Snooker, waar het al tijden nek aan nek
is is tussen Amigio en Westend

4 Alles over het NK Snooker, vanaf 27 april in Westend Zaandam
4 Alles over de Nederlandse medailleregen in Ronchin, Frankrijk – bijvoorbeeld, de

titel van de pas 15-jarige Nick Dudink bij het EK Libre onder de 17 jaar
4 Hoe kan een biljartvereniging zich voorbereiden op de AVG? (De nieuwe, stren-

gere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming. Zeer van belang voor KNBB en voor biljartvereni-
gingen!) 

4 Alles over de WK’s Driebanden voor Dames en Junioren – die de komende drie
jaar naar Nederland gaan

4 Terugblik op de succesvolle “Samen voor een Schone Afstoot” dopingpreventie-
campagne

4 Piet Lamberiks, 50 jaar lid van Vilt ’68, en op deze jubileumdag bekroond met
het Erelidmaatschap van de KNBB!

Alle informatie is te vinden op: www.knbb.nl, www.carambole.nl, www.drieban-
den.nl, www.poolbiljarten.nl en www.snooker.nl

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. Omdat de KNBB regelmatig
vragen ontvangt over welke lakens voor welke evenementen zijn toegestaan
wordt het hieronder toegelicht.
Voor de hierna genoemde evenementen geldt een verplichting dat deze wed-
strijden op de biljartlakens van Simonis gespeeld worden.

Voor de KNBB Sectie Driebanden betreft het Masters Driebanden, NK Jeugd drie-
banden groot, Jumbo KNBB Bekerfinale driebanden groot, finale Excellentklasse
en Hoofdklasse driebanden groot.

Voor de KNBB Vereniging Carambole (KVC) betreft het de Vijfkamp, Masters
Artistiek, NK Ereklasse en NK 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 hun biljartlakens heeft goedgekeurd. Hiermee kan onterecht het
beeld zijn ontstaan dat de KNBB lakens heeft gekeurd en dat verschillende mer-
ken lakens voor alle kampioenschappen en competities binnen de KNBB nu zijn
toegestaan en dit is niet juist. 
De KNBB wil bij deze ook aangeven dat behalve Simonis geen andere lakens
door de secties Driebanden, Carambole en Pool zijn goedgekeurd, maar dat
voor competities/evenementen anders dan de hierboven genoemde KNBB eve-
nementen wel andere lakens zijn toegestaan.

mailto:w.riviere@knbb.nl
https://www.knbb.nl/nieuws/gertjan-veldhuizen-heeft-uw-hulp-nodig
https://www.knbb.nl/nieuws/gertjan-veldhuizen-heeft-uw-hulp-nodig
https://www.knbb.nl/nieuws/gertjan-veldhuizen-heeft-uw-hulp-nodig
http://www.knbb.nl
http://www.carambole.nl
http://www.drieban-den.nl
http://www.drieban-den.nl
http://www.drieban-den.nl
http://www.poolbiljarten.nl
http://www.snooker.nl
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Masters
Het was eind jaren 80. Ik woonde en
werkte in het Twentse Goor. Pracht
plaatsje in het fraaie Twentse land. Niet
dat er direct veel te beleven viel, maar
er wonen en te werken had zo zijn char-
me. Echte bekendheid had Goor ook in
die tijd al, Eternit, de fabriek die ons
land voorzien heeft van asbest. Meer-
dere keren bezocht, bescherming tegen
stoffen, het bestond amper. De kennis
schoot nog aardig tekort. Het was ook
de tijd dat het begrip BN’er niet be-
stond. Geen idee wat men in die tijd
van die letters zou hebben gevonden.
Bovendien, veel BN’ers had Goor ook
niet. Ja één, Joop ter Haar, oprichter-ei-
genaar van de busmaatschappij OAD.
Gewoon een degelijke werkgever in die
tijd, daar maak je in Twente niet veel
woorden aan vuil. 
Als ik goed nadenk, was er nog één
BN’er die er echt toe deed in Goor, Jan
Brunnekreef. Dat was een naam, hij gaf
betekenis aan het dorp. Maar boven al-
les was Jan een top biljarter. Als je
langs zijn pand reed zag je door het
grote winkelraam het biljart al staan.
Bescheiden als hij was, dat biljart mocht
gezien worden. Maar meer nog dan
het zien van dat biljart was er natuurlijk
de spelsoort waarin Jan titels won, billi-
ard artistique. Nog mooi en daarmee
wat chic in het Frans aangeduid. Op 5
maart 1989 won Jan in Grubbenvorst
de nationale titel kunststoten door in de
finale Jean Bessems te verslaan. Be-
scheiden als altijd zei hij na afloop te-
gen toen Volkskrant-journalist Ben de
Graaf: “De beste van de wereld is en
blijft Jean Bessems”. Overigens voor het
gemak door de Volkskrant ook gewoon
maar Jan genoemd.
Waarom dit verhaal? Het kwam weer

bij me terwijl ik
zat te genieten
van Sander, Re-
né, Erik, Jop,
Mark, Benny,
Patrick en Ro-
bert, de toppers
van nu. Onge-
twijfeld is er veel
veranderd. Ivo-
ren ballen zijn
kunststof ballen geworden, lakens en ta-
fels, de keu, het is vast sterk in kwaliteit
toegenomen. Maar wat is gebleken is
de ongekende schoonheid van deze in-
gewikkelde en ook spectaculaire spels-
oort. Het gaat niet aan om spelsoorten
met elkaar te vergelijken. Maar de ver-
wondering die mij iedere keer weer
overvalt als er een zoveelste ingewik-
keld spelpatroon op tafel wordt ‘gete-
kend’ verrast me steeds weer. Groot
ook is de ontlading als de stoot, soms
‘pas’ bij de laatste poging lukt.
Prachtige spelsoort, prachtige kijksport
ook. Een onderdeel wat het in zich heeft
weer terrein te winnen in de aandacht
voor de biljartsport in het algemeen.
Dank vooral aan de spelers die zich zo-
veel uren getroosten om zich de moei-
lijkste spelpatronen eigen te maken. 
NK Biljartvijfkamp en Masters Biljart Ar-
tistiek in één gezamenlijk event in Berli-
cum. Durf bij de organisatie om deze
handschoen op te pakken, dank daar-
voor. Voor de toeschouwer was het
vooral genieten om zoveel spelsoorten
onder één dak bij elkaar te zien komen.
Het overtuigt je wederom van één ding.
Biljarten is in al zijn spelsoorten nog
steeds een sport die kan boeien. Dank
organisatoren, dank ook aan alle deel-
nemers!

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

Eredivisie poolbiljart ronde 9 en 10

Dubbel verlies voor SPCWoensel.nl 

Valk HOB Weert – 
SPCWoensel.nl 5-2
In sportcentrum Utrecht was Richard
Eijmberts nipt de meerdere van Martin
Sawicki bij het 8-ball. Eijmberts verloor
wel van Roy Gerards. Tim Jonkman

bleek aan Eindhoven-
se zijde ook goed voor
eenmaal winst en ver-
lies. De zege kwam te-
gen Aziz Moussati tot
stand in het 10-ball. Bij
het straight pool toon-
de Moussati zich de
meerdere. Gijs van
Westenbrugge en
Frans Ooijen bleven
met lege handen.    

SPCWoensel.nl 
– Sportcentrum Utrecht 2-5

In dezelfde locatie was het Tim Jonkman
die tegen de directe concurrent onderin
de overwinningen op zijn naam kreeg.
Jonkman zette Jimmy Worung en Arya
Sohrabi opzij. Daarmee was de Eind-
hovense koek echter op.

Tim Jonkman. Foto: Stefan Osnabrug  

Driebanden groot 1e klasse

Stefan Lenting oppermachtig bij 
NK in Overkamp te Eibergen

Tijdens het NK driebanden groot eerste
klasse was invaller Marcel Hopmans de
eerste koploper. Na de tweede sessie
hadden alleen hij en runner-up Stefan
Lenting de volle vier punten. De lijstaan-
voerders maakten ook in hun volgende
partij geen fout. Halverwege het NK in
biljartcentrum Overkamp te Eibergen
kwam er een wijziging aan kop van het
klassement. Marcel Hopmans verloor
met 30-35 na 42 beurten van Frank
Hommering en Stefan Lenting nam de
leiding over. Na vijf sessies was de
stand: Stefan Lenting 10 punten en
0.951, Marcel Hopmans 8 punten en

0.899 en John
Schollink ook 8 pun-
ten en 0.869. Op
zondagmorgen ver-
loor Hopmans van
Jildo Keur. Lenting
deed op de andere
matchtafel hele goe-
de zaken door
Schollink met 35-31
na 41 pogingen te
verslaan. Het gevolg
daarvan was dat de
speler van vereni-
ging Carambole,
Vossenhol uit Daar-
lerveen, al voor de
afsluitende ronde
Nederlands kampi-

oen was. In zijn slotduel versloeg Stefan
Lenting ook Marcel Hopmans na 35-28
(25). Dat betekende met 1.400 de
beste partij van het toernooi en zijn se-
rie van 10 was een evenaring van de
reeks van Erwin de Groot. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Stefan Lenting Carambole 14 0.980 10
2. John Schollink BCA 10 0.854 9
3. Marcel Hopmans De Pijp 8 0.933 7
4. Jildo Keur De Friesche Club 6 0.795 6
5. Frank Hommering De Molen 6 0.686 5
6. Marco Wolfs KOT '50 4 0.677 5
7. Erwin de Groot De Viersprong 4 0.665 10
8. Benny Smits DAB 4 0.609 6

Vlnr: John Schollink, Stefan Lenting en Marcel Hopmans.
Foto: Johan Jansink  

Therese Klompenhouwer van De Distel 
naar Burgmans Biljarts 

Vanaf seizoen 2018-2019 speelt
Therese Klompenhouwer 12 wedstrij-
den voor promovendus Burgmans
Biljarts uit Bergeijk in de Buffalo league
driebanden, de eredivisie. Klompen-

houwer is tweevou-
dig wereldkampioen
driebanden voor da-
mes. De Nijkerkse
(35) was al zes keer
de sterkste bij een EK
en tweemaal winna-
res van de European
Ladies Cup. Ze is
met tien nationale
titels ongenaakbaar
in Nederland en
sinds 2010 nummer
één van de wereld-
ranglijst. Klompen-
houwer komt ook
voor de  beker in
actie. De Duitser
Thorsten Frings, de
andere nieuweling,
wordt vijf wedstrij-
den ingezet bij Burg-
mans Biljarts. De
vaste vier spelers
blijven ook: Marco

Janssen, Bart Ceulemans, Johan Roijers
en Bert van Manen. Therese Klompen-
houwer verloor in 2018 in de eerste
divisie voor De Distel slechts één duel:
tegen Marco Janssen. 

Kader beker vierde ronde

HWA Hotel van Krimpen en 
De Hazelaar 3 naar finale
HWA Hotel van Krimpen – De
Engel/van der Aart 6-2. Ricardo Goud
verzamelde de 240 caramboles na 9
beurten, waarbij 100 zijn hoogste serie
bleek. Teamgenoten Jos Vlot 190 en Jan
van Krimpen 150, beiden na 10 pogin-
gen, hielden de punten eveneens in Het
Wapen van Alblasserdam. Ivo Opstal
redde de eer. De Engel/van der Aart –
HWA Hotel van Krimpen 2-6. Nu was
er een uitzege na negen pogingen voor
Jos Vlot en Jan van Krimpen. Wilfried
van Beek bleek via 110 uit 10 eveneens
succesvol. Bij de thuisploeg bleef Louis
Opstal na 200 uit 10 als enige aan de
goede kant van de score. De Hazelaar
3 – Pelikaan 2 6-2. In Rosmalen had
Paul van de Wouw slechts zeven om-
lopen nodig voor de honderdnegentig
treffers. Harold Megens hoefde maar
één keer vaker naar het biljart voor zijn
totaal van honderdtachtig. Walco van
de Ven deed ook een duit in het zakje.
Rob Hargeerds was de bezoeker die
zegevierde. Pelikaan 2 – De Hazelaar
3 6-2. Bij de gastheren liet Roy Chitoe
er middels 20.00 moyenne geen
gras over groeien. Wilfred Schigt en
Dienand van de Kaa hielden de punten
ook in Zutphen. Harold Megens kon als
enige iets terugdoen. Dat bleek vol-

doende want De Hazelaar 3 gaat
vanwege percentage caramboles naar
de finale van 13 mei. Daar zal ook De
Jol/Biomos/Hanze Zonwering van de
partij zijn. De vierde deelnemer komt uit
de ontmoetingen tussen Kabelrups.com
/Kronenhuis en BC Maarland. 

Therese Klompenhouwer. Foto: Jan Rosmulder 

Wilfried van Beek. 
Foto: Jan Rosmulder
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Ook dit jaar driebanden 
op hoog niveau in Oosterhout
Sinds vorig jaar is – na vele jaren af-
wezigheid - het biljarten op wereldni-
veau weer terug in theater De Bussel in
Oosterhout. Van 30 mei tot en met 2 ju-
ni nemen acht teams deel aan de KNBB
Jumbo nationale bekerfinale drieban-
denteams. Omdat de deelnemende
teams ook de vrijheid hebben om de
door hen gecontracteerde buitenlandse
spelers op te stellen, zullen ook verschil-
lende internationale toppers acte de
préséance geven. Driebanden op
wereldniveau dus.
Het blijft echter niet bij de nationale be-
kerfinale. Evenals vorig jaar wordt het
evenement weer omlijst door enkele
randactiviteiten. Mooi is dat daarbij
ook aandacht is voor de jeugd. Leerlin-
gen van de Oosterhoutse scholen wor-
den uitgenodigd om kennis te maken
met de biljartsport. De basisbeginselen
worden uitgelegd en gedemonstreerd.
Natuurlijk krijgen de leerlingen ook de kans om zelf een balletje te stoten. En op
zondag 3 juni zijn er de halve finales en finale van het Oosterhouts Kampioen-
schap Driebanden.
Het theater is daarmee ook dit jaar weer het “biljartwalhalla”, zoals het dat in
het verleden ook was. Het gemeentebestuur is er trots op dat Oosterhout opnieuw
het toneel is van een groot driebandentoernooi. Ik ben ervan overtuigd dat de bil-
jartliefhebber – en die telt Oosterhout er velen – ook nu weer aan zijn trekken zal
komen. Mooie caramboles en spannende partijen. Wereldtoppers aan de tafel,
die hun uiterste best doen om de eer van hun team te verdedigen. Het belooft een
prachtig evenement te worden. Ik wens alle deelnemers veel succes toe. En ui-
teraard dank ik de organisatie en alle medewerkers voor hun inzet. 

Marian Witte, Wethouder sportzaken

Voorwoord Paul Brekelmans

Beste biljartliefhebbers,

Het biljartseizoen 2017-2018 loopt al-
weer langzaam naar het einde toe. In
de maanden mei en juni loopt de bui-
tentemperatuur vaak alweer flink op,
maar dat wil niet zeggen dat er op bil-
jartgebied niets meer te beleven valt.
Sterker nog, de meeste beslissingen
gaan pas in deze maanden vallen. Zo
staan voor de komende weken de
Grand Prix de Hazelaar, de Ladies
Cup, de divisiekampioenschappen en
in het buitenland ook nog enkele World
Cups op het programma. 
Als biljartliefhebber weet u dat er ook
nog een ander evenement aan staat te
komen, namelijk de KNBB Jumbo Be-
kerfinale 2018 voor clubteams. Nadat
we in september met ruim 100 teams
van start gingen in de nationale beker-
competitie, zijn momenteel de acht
sterkste teams nog overgebleven. Het

doet mij deugd dat, naast zes teams uit
de Buffalo League, er wederom twee
teams uit de Eerste Divisie (La Plaza
Hoensbroek en W. vd Sanden uit Hilva-
renbeek) in geslaagd zijn zich te plaat-
sen voor dit prachtige evenement. Van-
af deze plaats wil ik dan ook alle fina-
listen feliciteren met hun plaatsing voor
deze KNBB Jumbo Bekerfinale.
Namens het bestuur van de sectie Drie-
banden wil ik ook alvast een woord van
dank uitspreken richting de organisatie
van de KNBB Jumbo bekerfinale 2018.
Voor het tweede opeenvolgende jaar te-
kent de Stichting Biljart Evenementen
Nederland weer voor de organisatie.
Onder de bezielende leiding van Harry
Mathijssen en Ad Smout zal de Stichting
B.E.N. er ongetwijfeld weer alles aan
doen om van dit evenement weer een
waar biljartspektakel te maken. Wat dat
betreft zijn er in theater de Bussel in
Oosterhout, waar de bekerfinale voor
het tweede opeenvolgende jaar zal
worden gespeeld, alle facetten aanwe-
zig om dit evenement te doen slagen.
Hopelijk kunnen we ons gaan opmaken
voor een spannende bekerfinale, waar-
in titelverdediger Dallinga.com er onge-
twijfeld alles aan gaat doen om de be-
ker weer mee naar Sluiskil te nemen. 
Ik wil vanaf deze plaats de Stichting
B.E.N., alle spelers en arbiters heel veel
succes wensen en ik hoop dat vele toe-
schouwers van 30 mei t/m 2 juni a.s.
de weg naar theater de Bussel in
Oosterhout weer zullen vinden om de
strijd om de KNBB beker voor clubte-
ams van nabij te volgen. De aanwezig-
heid van vele nationale- en internatio-
nale toppers in het driebanden staat dit
weekeinde in ieder geval garant voor
vele uurtjes biljartplezier, waardoor een
bezoek aan de Bussel voor eenieder ze-
ker de moeite waard zal zijn.
Paul Brekelmans
voorzitter a.i

We gaan het weer beleven…..

Evenals vorig jaar zijn we weer te gast
bij theater De Bussel in Oosterhout. Een
prachtige locatie, die alles biedt wat
voor het slagen van een evenement zo-
als de KNBB JUMBO bekerfinale nodig
is. Ook vanuit de plaatselijke politiek
wordt er over onze schouders meegeke-
ken en meegedacht. Zij zien de organi-
satie van een biljartevenement met der-
gelijke omvang als een welkome toe-
voeging aan de toch al bruisende ge-
meente. Deze vorm van waardering
geeft ons extra motivatie om er weer
een ware happening van te maken. Dat
topbiljarten een ware beleving kan zijn
is de afgelopen jaren gebleken tijdens
De Masters driebanden, het NK Biljart-
vijfkamp, de Masters artistiek en vorig
jaar de bekerfinale in De Bussel. Veel
show, beeld en geluid met een vlotte
presentatie, professionele uitstraling en
als hoofdmoot topprestaties staan hier-
voor garant. Sinds jaar en dag worden
Oosterhout en biljarten in een adem ge-
noemd. Denk daarbij aan de World
cups die er in het verleden zijn georga-
niseerd. Maar ook in deze tijd floreert
het biljarten en vooral het driebanden
enorm in de Brabantse plaats. Zo speel-
den de afgelopen competitie maar liefst
drie teams uit de hoogste klasse, de Buf-
falo League, hun thuiswedstrijden in de-
ze gemeente. Vooral in de breedte
wordt er veel gebiljart in Oosterhout en
omgeving. Naast de KNBB zijn er ook

tal van collega bonden actief. Duizen-
den biljarters spelen er in de nabije om-
geving wekelijks hun wedstrijden. De
verwachting is dan ook, dat velen de
weg naar De Bussel zullen vinden om
de verrichtingen van de nationale en
internationale vedetten, waaronder een
aantal wereldkampioenen, nauwlettend
te volgen.
Door een plaatselijke politicus is het
idee gelanceerd om als site event een
Oosterhouts kampioenschap voor drie-
bandenteams te organiseren, waar alle
plaatselijke formaties voor kunnen in-
schrijven. Als organisatie hebben we
graag daar onze medewerking aan ver-
leend. Na het voortraject, dat zich in
plaatselijke biljartlocaties afspeelt, wor-
den deze finalewedstrijden daags na
de bekerfinale op zondag 3 juni in de
grote arena van De Bussel gespeeld.
Ook vanuit de scholen is er belangstel-
ling getoond, daarom worden er op
donderdag- en vrijdagochtend Jeugdcli-
nics gegeven. Hier werken jonge talent-
volle biljarters aan mee en krijgen de
leerlingen van de hoogste groepen van
de basisscholen zelf de kans om actief
kennis te maken met de biljartsport.
Kortom weer een vol biljartprogramma
dat op alle dagen gratis toegankelijk is.
Tot ziens in De Bussel
Biljart Evenementen Nederland
www.biljartevenementen.nl
biljartevenementen@gmail.com

Ad SmoutHarry Matthijssen

Prijzengeld
1e plaats 5000,00
2e plaats 2000,00
3e en 4e plaats 1500,00
5e en 6e plaats 1300,00
7e en 8e plaats 1200,00

http://www.biljartevenementen.nl
mailto:biljartevenementen@gmail.com


De historie van de KNBB nationale bekerfinale

Jaar Locatie Team Spelers
1988 Volmac Van der Smissen, Van Kuyk, Gieskens, Lips
1989 Teletronika Jaspers, Havermans, Van de Ven, Vermeiren
1990 Volmac Van Kuyk, Van der Smissen, Van de Looij, Gieskens
1991 Volmac Van Kuyk, Van der Smissen, Van de Looij, Gieskens

In 1992 werd overgegaan naar teams van twee spelers

1992 Teletronika Jaspers, Havermans
1993 Minkels Products Weijenburg, Habraken
1994 Etten-Leur Van Bracht, Van Kuyk

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

1997 Heiloo Zutex Merckx, Van Kuyk, Arnouts, Valentijn
1998 Heiloo Pelgrim Professionals Blomdahl, Zanetti, Burgman, Velthuis
1999 Heiloo Pelgrim Professionals Blomdahl, Zanetti, Burgman, Pijl, Velthuis
2000 Heiloo Crystal Kelly Caudron, Ceulemans, Van Kuyk, Gieskens, Van Cromvoirt
2001 Heiloo Twentevisie Rudolph, Zanetti, Burgman, Pijl
2002 Egmond aan Zee Crystal Kelly Caudron, Burgman, van Kuyk, Ceulemans
2003 Egmond aan Zee Van Wanrooij Bouwbedr. Blomdahl, Sanchez, Weijenburg, van Wanrooij
2004 Egmond aan Zee Crystal Kelly Caudron, Burgman, Van Kuyk, Ceulemans
2005 Egmond aan Zee Crystal Kelly Caudron, Burgman, Van Kuyk, Ceulemans
2006 Oosterhout (Gld) Crystal Kelly Caudron, Burgman, Van Kuyk, Ceulemans
2008 Amsterdam Hanze Catering Blomdahl, Jaspers, Horn, Koorevaar
2009 Rijsbergen Van Donge & De Roo Blomdahl, Jaspers, Horn, Van Erp
2010 Rijsbergen Van Donge & De Roo Blomdahl, Jaspers, Horn, Van Erp
2011 Zundert Van Donge & De Roo Jaspers, Blomdahl, Horn, Van Erp 
2012 Zundert TOVV.NL/MCR Merckx, Van Kuyk, Christiani, Bitalis
2013 Zundert Dallinga/Frans Bevers Caudron, Leppens, De Bruijn, Hofman
2014 Zundert Dallinga/Frans Bevers Caudron, Leppens, De Bruijn, Hofman
2015 Rijsbergen A.E.J./Dallinga Caudron, Jaspers, Merckx, De Bruijn
2016 Rijsbergen De Distel Biljarts Valentijn, Philipoom, Tijssens, van Aart
2017 Oosterhout Dallinga.com Caudron, De Bruijn, Van Acker, Ceulemans (Bart), Vasseur

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

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

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

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

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

- De verliezers van de kruisfinales worden als drie en vier geklasseerd.
- De winnaars spelen de finale, de verliezer wordt als tweede geklasseerd.
- De winnaar mag zich nationaal bekerkampioen 2018 noemen.

www.debiljartballen.nl    www.debiljartballen.be

BILJARTKEU.com

http://www.debiljartballen.nl
http://www.debiljartballen.be


Deelnemende teams
SIS Schoonmaak
Den Haag

1 Glenn Hofman, Den Haag
2 Jean van Erp, HeeswijkDinther
3 Raimond Burgman, Heemstede
4 Jeffrey Jorissen, Den Haag

STZ Zundert
Zundert

1 Roland Forthomme,
Gârce Hollogne (BE)

2 Peter Ceulemans, Mechelen (BE)
3 Barry van Beers, Rijsbergen
4 Roland Uijtdewillegen, Eindhoven
5 Raymon Groot, Hoogwoud

Dallinga.com
Sluiskil

1 Fréderic Caudron, Westmalle (BE)
2 Jean Paul de Bruijn, Hulst
3 Steven van Acker, Maldegem (BE)
4 Patrick Vasseur, Cadzand
5 Berry Dallinga, Sluiskil

W.v.d. Sanden
Hilvarenbeek

1 Jack van Peer, BerkelEnschot
2 Marc Roofthooft, Lier (BE)
3 Volkan Cetin, Tilburg
4 Richard Berkelmans, Hilvarenbeek
5 Charles Mekes, Tilburg

Foto: Stefan Osnabrug

Foto: Rinske van Beers

Foto: Dallinga.com

Foto: W. v.d. Sanden



KNBB JUMBO bekerfinale
HCR Prinsen
Haarlo

1 Dick Jaspers, St. Willebrord
2 Eddy Leppens, Lommel (BE)
3 Anno de Kleine, Helmond
4 Jelle Pijl, Hengelo
5 Raymund Swertz, Afferden

L&B Ledermode 
Hoeven

1 Eddy Merckx, Aartselaar (BE)
2 Dave Christiani, Druten
3 Gerwin Valentijn, St. Willebrord
4 John Tijssens, Tilburg

MCR
Oosterhout

1 Filippos Kasidokostas, Athene
2 Thorsten Frings, Krefeld (DE)
3 Emilio Sciacca, Schiedam
4 Bert Hoefnagels, Barendrecht

La Plaza Hoensbroek
Hoensbroek

1 Roy Zielemans, Heerlen
2 Alain Clabots, Luik (BE)
3 Mathy Monnissen,

Maasmechelen (BE)
4 Paul Wallerand, Luik (BE)
5 Francois Zielemans, Kerkrade

Foto: Alie Prinsen

Foto: Jeroen Hoogwerf

Foto: Ton Smilde

Foto: Stephanie Zegel



www.sheetz.nl

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

Celebreting 40 years of excellence

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


Tijdens de KNBB Jumbo bekerfinale
worden alle wedstrijden live 

op internet uitgezonden

www.kozoom.com

Aangenaam verblijf in Hotel Oosterhout****
tijdens de KNBB JUMBO bekerfinale

Comfort kamer incl. ontbijt 
89,- euro per kamer per nacht o.b.v 2 personen 

Comfort kamer incl. ontbijt 
79,- euro per kamer per nacht o.b.v 1 persoon

Comfort kamer excl. ontbijt
69,- euro per kamer per nacht

Bovengenoemde prijzen zijn excl. 2,5 euro verblijfsbijdrage p.p.p.n.

Theater De Bussel en Hotel Oosterhout staan direct met elkaar in
verbinding, dus u stapt zo van het hotel naar het theater. 

Verder is er een ruime parkeergarage aanwezig.

Bij boeking vermelden: KNBB JUMBO bekerfinale

Waterlooplein 50, Oosterhout

Tel: +31 (0)162 452 003 

info@hoteloosterhout.nl
www.sheetz.nl 

De arbitrage  
Tijdens de KNBB Jumbo Bekerfinale 2018 zal de arbitra-
ge weer verzorgd worden door de groep arbiters van de
sectie Driebanden, die waar nodig zal worden aangevuld
met enkele gastarbiters. Naast de spelers kijken ook de ar-
biters er alweer enige tijd naar uit om hun bijdrage te mo-
gen leveren aan deze bekerfinale. Voor velen van hen is
de bekerfinale een jaarlijks terugkerend evenement, waar-
bij zij ook vorig jaar tijdens de eerste editie in theater de
Bussel in Oosterhout al acte-de-presence gaven.

De arbitrage tijdens de KNBB Jumbo Bekerfinale 2018 zal
worden verzorgd door :
Ad van de Brand (Etten Leur), Willem Hofman (Klaren-
beek), Wim Berendsen (Barendrecht), Christel van Reekum
(Apeldoorn), Maarten van Leuteren (Capelle aan den IJssel), Gilbert Princen (Bergen
op Zoom), Ton Mangelaars (Oosterhout), Louis de Leeuw (Ossendrecht), Wil Kanen
(Bladel) en Paul Brekelmans (Veldhoven)

Wij wensen de stichting B.E.N. en het bestuur van de sectie Driebanden veel succes
met de organisatie van de KNBB Jumbo Bekerfinale 2018, de deelnemende teams
veel succes tijdens dit toernooi en we hopen dat vele biljartliefhebbers, van 30 mei
t/m 2 juni de weg naar theater de Bussel in Oosterhout zullen vinden. 

Paul Brekelmans, Coördinator Arbitrage sectie Driebanden

Gilbert PrincenPaul Brekelmans Maarten van Leuteren

Ton Mangelaars

Ad van de Brand

Louis de Leeuw Willem Hofman

Wim Berendsen Christel van ReekumWil Kanen

Samenstelling poules
De poules worden ingedeeld volgens het Z-systeem (Marseillaise) aan de hand
van de eindstand in de teamcompetitie. 
Poule A: de nummers 1-4-5 en 8
Poule B: de nummers 2-3-6 en 7

Aangezien de competitie nog loopt, is nog niet vast te stellen in welke volgorde
de teams zijn geplaatst en hoe dus de poules eruit komen te zien. In de Buffalo
League worden de laatste wedstrijden gespeeld op 6 mei. In de eerste divisie is
dat al op 29 april, doch na het verschijnen van deze krant.

Geplaatst zijn:

5. Dallinga.com – Sluiskil
6. MCR - Oosterhout
7. W. v.d. Sanden - Hilvarenbeek
8. La Plaza Hoensbroek - Hoensbroek

1. S.I.S. Schoonmaak – Den Haag
2. HCR Prinsen - Haarlo
3. L&B Ledermode - Hoeven
4. STZ Zundert - Zundert

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

http://www.kozoom.com
mailto:info@hoteloosterhout.nl
http://www.sheetz.nl


Eureka Biljartfabriek
biljartleverancier van de

KNBB JUMBO
Bekerfinale driebandenteams

Toonaangevend, modern en vooruitstrevend

Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum, 0735031264

www.eurekabillard.nl

http://www.eureka�billard.nl
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Van 1 tot en met 12 mei in Sportfoyer De Hazelaar

Grand Prix Rosmalen 
met record aantal deelnemers
De tweede Grand Prix, in de aanloop
naar de Masters driebanden van janua-
ri 2019, heeft met 118 inschrijvingen
een record aantal deelnemers. Van 1 tot
en met 8 mei worden bij Sportfoyer De
Hazelaar in Rosmalen de kwalificatie-
ronden gespeeld. Op donderdag 10
mei start het hoofdtoernooi, waarbij om
11.00 uur titelverdediger Dick Jaspers,
Sander Jonen, Frans van Schaik en
Martien van der Spoel in actie komen.
Glenn Hofman, Bert van Manen, Barry
van Beers en Jeffrey Jorissen treden om
13.00 uur aan. De eerste sessie op vrij-
dag 11 mei start om 11.00 uur met Je-
an-Paul de Bruijn, Kay de Zwart, Jean
van Erp en Huub Wilkowski. Om 13.00
uur betreden Raimond Burgman, There-
se Klompenhouwer, Dave Christiani en
Roland Uijtdewillegen de arena.

Finales
De ontknoping zal op zaterdag 12 mei
plaatsvinden. Om 11.00 en 13. 00 uur
worden op vier tafels de achtste finales
gespeeld. De kwartfinales staan voor
15.30 uur op het programma, terwijl

Dick Jaspers vorig winnaar in 
Rosmalen. Foto: Paul Brekelmans
volgens de planning om 18.00 uur de
halve finales aanvangen. Om 21.00
uur begint de finale met aansluitend de
huldiging en prijsuitreiking.

Vierde divisie driebanden poule 2

Jorissen 2000/5 ziet in eigen huis 
kostbare punten verloren gaan

Speelronde 17
Biljartschool Holland – De Maasstad: 7-
1. Jimmy Worung speelde in 31 beur-
ten de snelste partij. TOVV 5 – Capelle
69: 3-5. Jorissen 2000/5 – Cafede-
pijp.nl 3: 8-0. Bradley Roeten bleek met
0.806 de beste speler. Ladies First – Sla-
gerij Lander: 4-4. Joke Breur had aan
29 pogingen voldoende om te winnen.
Rietlander 2 – Buffalo/Jorissen 2000/
6: 6-2. Bij de bezoekers had alleen
Henk Pouw succes. Pool and Billjards
Delft – Capelle 7: 0-8. 

Speelronde 18
Capelle 69 – Biljartschool Holland: 2-6.
Metin Solmaz maakte een serie van ze-
ven. Capelle 7 – TOVV 5: 6-2. Cafede-
pijp.nl – Ladies First: 6-2. Alleen Gerrie
Geelen won voor de dames. Buffalo/
Jorissen 2000/6 – Jorissen 2000/5:
1-7. Hans Donders en Henk Pouw kwa-
men in twintig beurten tot remise. Brad-
ley Roeten en Henk Havermans speel-
den in 28 in 29 omlopen naar winst. 

Speelronde 19
Jorissen 2000/5 – De Maasstad: 4-4.
Een tot over zijn oren verliefde Ferry
van der Veen won in 25 pogingen
(0.800). Capelle 7 – Capelle 69: 6-2.
Ladies First – Buffalo Jorissen 2000/6:
4-4. Simon Michielen realiseerde in 35
beurten de kortste partij. Rietlander 2 –
Biljartschool Holland: 8-0. Kees van Eer-
sel zette 0.781 in de boeken.

Speelronde 20
De Maasstad – Ladies First: 4-4. Met
een gemiddelde van 1.250 (20
beurten) blonk Gerrie Geelen uit. Buffa-
lo/  Jorissen 2000/6 – Pool and Bill-
jards Delft: 0-8. Slagerij Lander – Ca-
pelle 7: 2-6. Nico de Boer, Lodewijk
Bruins en Roy van Straalen wonnen
voor de bezoekers. Biljartschool Hol-
land – Jorissen 2000/5: 0-8. In 31
beurten bleek Ferry van der Veen de
rapste speler. Bradley Roeten zegevier-
de in 32 omlopen. Capelle 69 – Riet-
lander 2: 0-8. 

Speelronde 21
Capelle 7 – Cafedepijp.nl 3: 1-7. Pool
and Billjards Delft – De Maasstad: 4-4.
Bezoeker Bertus Lucas blonk uit in 27
beurten. Slagerij Lander – Capelle 69:
2-6. Ernst Phielix had aan 29 omlopen
voldoende om te winnen. Ladies First –
Biljartschool Holland: 4-4. Andrea Hof-
man, die met zeven van acquit ging,
kende met twaalf uit vier een voortva-
rende start. Uiteindelijk won ze in 29
omlopen met een gemiddelde van
0.862. Jorissen 2000/5 – De Rietlan-
der 2: 3-5. Ondanks dit verlies blijft Jo-
rissen 2000/5 lijstaanvoerder met één
punt voorsprong op De Rietlander 2.
Op zaterdag 28 april gaat men op be-
zoek bij Capelle 69 en heeft daar aan
remise voldoende om de champagne te
ontkurken. Rietlander krijgt eerst nog
Ladies First op visite. TOVV 5 - Buffa-
lo/Jorissen 2000/6: 6-2. Voor de be-
zoekers kwam alleen Cor Trampe tot
partijwinst.

Ferry van der Veen. Foto: Ton Smilde

Andrea Hofman. Foto: Paul Brekelmans

Eerste divisie driebanden poule 1

Aardexpress ziet Man op Maat/
't Caves tot op één punt naderen 
Na 21 van de 22
speelronden heeft
lijstaanvoerder
Aardexpress nog 1
punt voorsprong. Bo-
vendien heeft men
veel meer partijpun-
ten dan Man op
Maat/'t Caves. In-
dien Aardexpress
zaterdagavond 28
april in eigen huis
niet verliest, is de titel
voor de ploeg uit
Uden. DKM Tools en
Land Transport doen
een stapje terug.  

Speelronde 17
DKM Tools – Aardexpress 2-6. Bij de
bezoekers waren Rudy de Laet 1.666
en Harrie van de Ven 1.212 in vorm.
Jan Brock Amusement – Man op
Maat/'t Caves 2-6. Jef Philipoom
1.538 bleek de beste en Marcel Krik-
haar verloor ondanks 1.275 van Ray-
mond Ceulemans 1.379. BV Sprundel
BoKo – De Eekhoorn 2 4-4. Serg Dia-
nov 1.029 won na 35 uit 34. Eddy Wil-
lems kwam voor de gasten met 1.212
voor de dag. 

Speelronde 18
Constructor Staalbouw – Aardexpress
0-8. De koploper behaalde een team-
moyenne van 1.442. Harrie van de Ven
1.904, Ronny Lindemann 1.739, René
Wijnen 1.250 en Rudy de Laet 1.093.
Man op Maat/ 't Caves – DKM Tools
5-3. Willie Damen zorgde via 1.060
voor de 0-2. Na het gelijkspel tussen
Raymond Ceulemans en Wiljan van
den Heuvel stelden Wil Janssen 1.129
en Jef Philipoom, 1.428 en serie van
11, orde op zaken. 

Speelronde 19
De Eekhoorn 2 – Man op Maat/’t Ca-
ves 2-6. Joey de Kok zette zijn ploeg
dankzij 1.060 op voorsprong. Ray-
mond Ceulemans 1.250, uitblinker Jef
Philipoom 2.105 en Wil Janssen zorg-
den er voor dat de titelkansen intact ble-
ven. Jan Brock Amusement – N-Suran-
ce/De Hoog 6-2. Marcel Krikhaar zette
1.346 in de boeken. Land Transport –
Aardexpress 3-5. Gert-Jan van der Veen
deelde met Ronny Lindemann: 40-40
(33). Albert Kooistra versloeg Volker Ba-
ten met 35-25 na 29 beurten. Post Lucht-
kanalen – Beekman HPL 0-8. Sander
Jonen liet moyenne 1.538 noteren.
Constructor Staalbouw – DKM Tools 8-
0. Peter Vlaar 1.333, Jan Posthumius
1.166, Jim Anneveldt 1.093 en Henk
Overmars 0.975 behaalden de volle
buit. 

Speelronde 20
DKM Tools – Land Transport 4-4. Jack
Wijnen trok met 1.392 aan het kortste
eind tegen de 1.428 van Gert-Jan van
der Veen. N-Surance/De Hoog – De
Eekhoorn 2 4-4. Huidji See kwam met
1.034 tekort tegen de 1.379 van

Roland Uijtdewillegen. Eddy Willems
scoorde 1.176. Peter van Mierlo bleef
Joey de Kok nipt voor getuige de 35-34
(34) uitslag. Aardexpress – Post Lucht-
kanalen 6-2. Ronny Lindemann tikte de
40 caramboles al na 15 pogingen bij
elkaar: 2.666. Ronny Daniëls verloor
met 1.200. Volker Baten realiseerde 35
uit 30. Beekman HPL – BV Sprundel
BoKo 6-2. Carsten Hjollund maakte met
1.259 één carambole minder dan Rini
Boeren. Frans van Schaik zette 1.176
en reeks van tien op het scorebord. San-
der Jonen bleef met 35 uit 34 ook aan
de goede kant van de score. Man op
Maat/'t Caves – Constructor Staalbouw
8-0. Raymond Ceulemans liet de 2-0
aantekenen na 40 treffers en 28 om-
lopen. Wil Janssen zag Henk Lub in de
nastoot twee van de drie ontbrekende
caramboles maken. Leslie Menheer was
met moyenne 1.666 op dreef. Jef Philip-
oom deed er na 40 uit 23 middels
1.739 en serie van 13 nog een schepje
bovenop. Tegenstander Tom Beemster-
boer reikte tot 1.608. 

Speelronde 21
De Eekhoorn 2 – BC Arnhem 6-2. De
enige partij onder de 35 beurten kwam
op naam van bezoeker Rob de la Motte
met 35 uit 33. BV Sprundel BoKo –
Aardexpress 4-4. Vuurwerk op de bo-
venste twee plaatsen bij de gasten. Har-
rie van de Ven met 40 uit 22 goed voor
1.818 en serie van 15. Dit betekende
een verbetering van het oude record
van Jack Wijnen (14). Ronny Linde-
mann zette 1.481 op het scorebord na
40 uit 27. Rini Boeren 1.346 versloeg
René Wijnen 1.192. Serg Dianov zorg-
de met 1.093 voor de andere thuisze-
ge. Jan Brock Amusement – Beekman
HPL 6-2. Murat Gökmen realiseerde
1.333. N-Surance/De Hoog – Man op
Maat/'t Caves 0-8. Prima teamge-
middelde van 1.304 voor de bezoe-
kers. Leslie Menheer 1.590, Raymond
Ceulemans 1.481, Jef Philipoom 1.142
en Wil Janssen 1.129 waren hiervoor
verantwoordelijk. Post Luchtkanalen –
DKM Tools 6-2. Marc Celen 1.250,
Huub Adriaanse 1.166 en Wilco van
Wijk 1.000 hielden de punten in Ros-
malen. Jack Wijnen redde de eer na
1.250.

Ronny Lindemann: moyenne 2.666. Foto: Frans Janssen  

Uw biljarttoernooi aankondigen….

Wij leveren A3 posters
in full colour

25 stuks voor € 19,75*
Bel Duo Print : 0416-343819

* Mits digitaal bestand drukklaar aangeleverd.
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Vierde divisie driebanden poule 5

Ad van Cromvoirt van Molenvliet 2 
boekt records

17 beurten. Dat bleek bijna aan het ein-
de van de competitie nog altijd goed
voor het beste partijmoyenne in deze
poule van 1.470. Tevens was het medio
april het kortste duel. Hazelaar 5 – Ha-
zelaar 4 0-8. Frans den Otter trok on-
danks 0.655 aan het kortste eind tegen
de 0.862 van Frank van Rooij. Molen-
vliet 2 – Autobedrijf Lion van Loon 4-4.
Adrie Voesenek zette 0.606 op het sco-
rebord. Thekes Herpen 4 – Jan Baars In-
terieurs 8-0. Jos van Bakel haalde uit
met 0.952 na 20 uit 21. Autobedrijf
Lion van Loon – Thekes Herpen 6 8-0.
Ad Faro realiseerde 0.806. Hazelaar 5
– Thekes Herpen 4 4-4. In dit recht-
streekse titelgevecht hielden Jacky Dek-
kers en Frans den Otter de punten in
Rosmalen. Richard Beurden en Gerrit
van Dinther vertrokken met de winstpar-
tijen. Met twee punten voorsprong heeft
Thekes Herpen 4 op slotdag 25 april
aan één schamel partijpunt voldoende.
Thekes Herpen 6 – Molenvliet 2 6-2.
Luuk de Haan redde op fraaie wijze de
eer. De 25 caramboles na 24 beurten
leverden een gemiddelde op van 1.041
en tevens maakte hij een serie van ze-
ven.

Molenvliet 2 – Thekes Herpen 4 4-4.
Het is reeds van eind maart maar nog
altijd het vermelden meer dan waard. In
zijn thuisbasis café Molenvliet te Waal-
wijk was Ad van Cromvoirt als kopman
van Molenvliet 2 in uitstekende vorm.
Hij verzamelde de 25 caramboles al na

Ad van Cromvoirt. 
Foto: Mark Pijnenburg

Tweede divisie driebanden poule 4

BC Goirle pakt de titel
In speelronde 21 won BC Goirle met
2-6 bij S&P/De Molenvliet. Op dezelf-
de vrijdagavond verloor De Molen thuis
met 2-6 van Eddies-hr.nl waardoor het
kampioenschap in het voordeel van BC
Goirle werd beslist. Onderaan de rang-
lijst vallen de beslissingen eind april als
slotronde 22 op het programma staat.      
<tussenk>Speelronde 17
<een>BV Setpoint – S&P/De Molenvliet
6-2. Voor de gasten zette René Soeter-
boek moyenne 1.153 in de boeken. 

Speelronde 18
Eddies-hr.nl – BV Setpoint 4-4. Uwe
Arndt 1.346 speelde een fraai duel te-
gen Werner Ooijen 1.192. Vierde man
Hultermans won met 30 uit 33 bij de
gasten. S&P/De Molenvliet – aMate
Communications 3-5. Marten van Enge-
len zegevierde als enige voor de Waal-
wijkse ploeg: 1.093. Koen van Camp
vertrok met 1.166 op zak. De Molen –
DKM Tools 2 6-2. Piet Sleddens haalde
uit middels 1.363. Vervat Vastgoed –
BC Tegelen 4-4. Piet Blankers zorgde
met 30 uit 34 voor het kortste duel. Pe-
ter Wolters produceerde namens de Lim-
burgers via 1.000 het hoogste ge-
middelde. 

Speelronde 19
aMate Communications – Eddies-hr.nl
5-3. Koen van Camp was nog altijd in
vorm gezien zijn 1.458. Teamgenoot
Frank Smetsers sloot af met 1.200 en
serie van negen. Peter van der Heijden
zette daar 1.080 tegenover. BV Set-
point – Vervat Vastgoed 6-2. Ook Wer-
ner Ooijen trok via 1.400 en reeks van
negen de goede lijn door. Zijn tweede
man Lucien Tabbers realiseerde 1.250.
BC Tegelen – De Molen 3 4-4. René
Snijders speelde op de vierde positie

een knap gemiddelde van 1.250 na 30
uit 24. Bij de Brabanders haalde Martin
Korthout uit met 1.296 en serie van 13. 

Speelronde 20
De Molen 2 – BC Tegelen 4-4. Erik van
Loon 1.029 zette Roland Löwe 0.735
opzij. Eddies-hr.nl – DKM Tools 2 2-6.
Roger Roefs boog met 1.259 voor de
1.296 van Cris Tellekamp. Bij de be-
zoekers realiseerde Fred Driessen
1.129. 

Speelronde 21
S&P/De Molenvliet – BC Goirle 2-6.
Eric Hendrickx 1.206, Roger Spijkers
en Luc Royberghs wonnen namens de
kampioen. Jos de Brouwer redde de eer
voor de thuisploeg. BC Tegelen is met
16 punten hekkensluiter. BV Setpoint
staat daar met evenveel punten op par-
tijpunten boven. S&P/De Molenvliet be-
schikt over 17 punten.

Finale Three Cushion Cup in Oosterhout

Dave Christiani heeft sterkste 
eindschot bij De Eekhoorn

Op de finaledag streden de 24 spelers
eerst in acht poules van drie, waarvan
de winnaars naar de knock-out gingen.
De bekendste spelers die werden uitge-
schakeld waren Andreas Efler (door
Francis Forton) en Kostas Kokkoris (door
Dave Christiani). Ook Frans van Schaik
en Jack Wijnen verdwenen vroegtijdig
uit het toernooi.
In de kwartfinales werd Jerry Hermans,
de zaalhouder, met 4-1 uitgeschakeld
door Dave Christiani. Kurt Ceulemans
rekende af met de onbekende Griek Ky-
riakos Mpelderopoulos met 4-2. Francis
Forton versloeg Frank Martens met 4-2
en Steven van Acker won van Hans
Handgraaf met 4-1.
In de halve finales plaatste Christiani
zich door een 4-2 winst op Forton en
Ceulemans met dezelfde cijfers tegen
Van Acker.

Door Frits Bakker

In de finale nam Kurt Ceulemans aan-
vankelijk een 2-1 voorsprong, maar na
de gelijkmaker van Christiani en de 3-2
werd de wedstrijd beslist door een
prachtig eindschot van de winnaar. In
de zesde set startte Christiani met 6 (6-
0) in de zevende en laatste werd de
jackpot binnengehaald met 7-3 voor
een eindscore van 5-2.
Dave Christiani werd beloond met de
hoofdprijs van 2000 euro, Kurt Ceule-
mans met 1000, Francis Forton en Ste-
ven van Acker, de verliezende halve fi-
nalisten, met 700 euro. Frans van
Schaik, Sander Jonen en Jerry Her-
mans, de organisatoren van de Three
Cushion Cup, waren bijzonder tevre-
den met het verloop en kondigden na
afloop een vervolg aan in 2019.

Na een slijtageslag met meer dan 300 deelnemers is Dave Christiani de
winnaar van de Three Cushion Cup. De Limburger versloeg in de finale
Kurt Ceulemans, één van de drie Belgen in de halve finales van het toer-
nooi. De voorronden van het toernooi werden op 12 locaties in Europa ge-
speeld. De 24 finalisten troffen elkaar bij De Eekhoorn in Oosterhout. De
wedstrijden gingen in de knock-outfase naar setjes van 7, de finale ging
naar de best of 9.

De finalisten Kurt Ceulemans en Dave Christiani. Foto: Stefan Osnabrug

- Advertorial -

Raymund Swertz Nederlands 
kampioen Biljartvijfkamp

Op 1 april was het zover, Raymund Swertz mocht zich laten kronen tot Neder-
lands kampioen Vijfkamp.
Na vijf dagen van strijd in Den Durpsherd te Berlicum, was hij het die de hoog-
ste trede op het podium mocht bestijgen.
De weg daar naartoe was verre van makkelijk, en ook de finale tegen Christiani
was een kraker van jewelste.
Maar uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn en dat was zondermeer te-
recht Raymund Swertz.
Na in eerdere jaargangen al de overige treden van het podium te hebben ge-
zien, mag hij zich nu officieel Nederlands kampioen noemen.
Daar mochten wij als sponsor live getuige van zijn, en dat is iets waar we enorm
trots en blij van worden.

Raymund, deze pakken ze je niet meer af! Na een slijtageslag van vijf dagen, is
dit een beloning die jou toekomt.

Gefeliciteerd namens iedereen 
bij Buffalo.nl

Foto: Jan Rosmulder

René Snijders: moyenne 1.250. 
Foto: Jan Rosmulder   
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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

European Cup 5 pins voor nationale teams in Herstal

Belgium 1 bereikt kwartfinales, 
Duitsland wint de cup

B.C. Herstalien organiseerde voor de
tweede maal deze Europacup. Er na-
men drie spelers van  D.O.S. Roeselare
aan deel.  Franky Deconinck speelde bij
Belgium 2 samen met Patrick Engelbos,
Francis Bosseloirs, Charles Parent, Jean
Lemaire en Françoise Docquier.  Franky
kon niet verhinderen dat deze ploeg
laatste werd maar alle spelers hadden
enorm genoten van de sfeer en hadden
veel bijgeleerd.
Peter Mostrey en Peter Debaes waren
de kopmannen van Belgium 1.  Het
team bestond verder uit Martin Spoor-
mans, Mathy Monnissen, Ismaël Trenti-
no en Albert Beyers: de deelnemers aan
het BK van vorig jaar. 
Er namen 12 ploegen deel die onder-

verdeeld werden in
3 poules van vier.
De eerste twee wa-
ren geplaatst voor
de kwartfinales sa-
men met de twee
beste derdes. Belgi-
um 1 werd ingedeeld
bij Duitsland, Dene-
marken en Lu-xem-
burg. Het hoofddoel
was die kwartfinales
te halen en daarom
moest er zeker ge-
wonnen worden van
de Luxemburgers.
Dat deed Belgium 1
dan ook en het gooi-
de om tactische rede-
nen de opstelling van

de spelers tegen Zwitserland 1 door el-
kaar. Sterk spel leidde echter niet naar
de zege en Belgium 1 ging met 2-3 ten
onder. De volgende tegenstander was
het op dat moment nog ongeslagen De-
nemarken. Ondanks verlies en de tegen-
vallende prestaties van de Luxemburgers
kon het collectief zich toch plaatsen voor
de kwartfinales. Daarin moest Belgium 1
het onderspit delven tegen Duitsland dat
uiteindelijk de finale won. In de nasleep
bereikte ons nog het bericht dat Gerd
Kunz overleden is.  Gerd was dé voor-
trekker van het 5-kegel voor Duitsland en
een voorbeeld voor alle gepassioneerde
5-kegelbeoefenaars.

Bron Peter Debaes

Belgium 1 poseert in vol ornaat voor aanvang van het 
bekertornooi 

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

VAS – Artistiek Biljart

Walter Bax wint rankingtornooi 
in Deerlijk
In enkele jaren tijd veroverde de Snoo-
ker Pocket in Deerlijk zijn plaats in het ar-
tistiek biljart. Het zoveelste rankingtotr-
nooi mocht dan ook weer op de tien
sterkste deelnemers van ons land reke-
nen en naar goede gewoonte waren het
alweer dezelfde drie die de prijzen aan
de kop verdeelden. Eric Daelman bleef
ditmaal onder de 60 % en voelde zelfs

de adem in de nek van Steve Wilms en
Patrick Vloemans. Het belette de gewe-
zen wereldkampioen echter niet, af te
sluiten op een goede derde plaats. Erik
Vervliet leek zijn tweede positie te dan-
ken aan set Q, waarin de Schotenaar af-
werkte tegen 93,33 %. Dat was bijna
zo sterk als de 100 % van Walter Bax in
set M, die wellicht de doorslag gaf voor
de overwinning. Vervliet eindigde met
66,67 %, Bax met 68,57 %.
Bart Van Reeth

Walter Bax schrijft het tornooi 
in Deerlijk op zijn naam

Dubbel feest in DBC De Leug
Het team van kop-
man Bart Tuerlinckx
promoveert naar de
2de afdeling en
daarom mochten de
tegenstrevers van
BC De Noorderkem-
pen na de laatste
NIDM-wedstrijd mee-
genieten van het
kampioenenfeestje. 
Tuerlinckx bleef die
avond aan de kant,
maar mocht uit han-
den van DBC De
Leugvoorzitter Roger
Van De Ven, een
geschenk ontvangen
voor de geboorte van zijn zoontje Mathis. (foto BVR)

Adrenaline stijgt bij organisatie “ 
Trophy of the Legends “ 
Nog slechts 50 dagen scheiden ons van
de start van het internationaal drieban-
dentornooi “Trophy of the Legends” in
het Belgische Eeklo. 
Van zaterdag 16 juni tot en met zondag
24 juni viert nostalgie hoogtij in de
Meetjeslandse hoofdstad, gelegen hal-
verwege tussen Gent en Brugge. 
Oude biljartlegendes van minimum 65
lentes jong zullen elkaar partij geven,
aanvankelijk via kwalificatiewedstrij-
den, daarna via het hoofdtornooi met
16 uitverkorenen.   
Het hoofdtornooi heeft plaats van don-
derdag 21 tot en met zondag 24 juni in
het unieke kader van de theaterzaal van
het cultuurcentrum “ De Herbakker “ met
als zekere deelnemers de 8 uitgenodig-
de wild-cardspelers Raymond Ceule-
mans, Ludo Dielis, Richard Bitalis, José
Quetglas, Poul Bjerring, Hans Jurgen
Kuhl, Rini Van Bracht en Nobuaki Ko-
bayashi, aangevuld met 8 spelers welke
uit de voorafgaandelijke kwalificaties
komen. 
Kwalificaties welke plaats hebben van
zaterdag 16 juni tot en met woensdag
20 juni in de clublokalen van de plaat-
selijke Eeklose Biljartclubs, gelegen op
de Markt met respectievelijke huisnum-
mers 6 en 16. 
Inschrijven voor deelname aan die kwa-
lificaties kan nog altijd op het mail-
adres: sport@trophyofthelegends.be . 

Met opgave van leeftijd, adres, gsmnr
en mailadres.
Opgelet: deelnemers moeten uiterlijk op
16/6/1953 of eerder geboren zijn. 
Alle mogelijke info over dit historische
evenement, waar ook Kozoom aan-
dacht zal aan besteden, is terug te
vinden op de website: 
www.trophyofthelegends.be . 
Het organisatiecomité, bestaande uit cir-
ca 12 personen, vergadert met de regel-
maat van een klok teneinde alles in goe-
de banen te leiden en op zaterdag 16 ju-
ni het definitieve startschot te geven. 
Dé vraag is: welke biljartlegende of wel-
ke outsider mag op zondag 24 juni de
“ Trophy of the Legends “ in de hoogte
steken?

BE Pool Tour in Bal-enzo Wilrijk

Lamhashni te sterk voor Roels in finale 

Tijdens de editie van de BE Pool Tour

van maart werd er
9 ball gespeeld. 
Met 29 deelnemers
ging het tornooi van
start. In de halve
finale waren fina-
listen Rachid Lam-
hashni en John Roels
met respectievelijk
6-2 en 6-4 te sterk
voor Steven Termote
en Nassos Drouvis.
In de finale moest
Roels echter zijn
meerdere erkennen
in Lamhashni die met
7-3 zijn 2de tornooi-
winst van dit jaar vei-
lig stelde.

Tom D‘haeseleer

De finalisten poseren voor de foto
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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

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

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

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

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.

Biljartnieuws België

Wij heten iedereen van harte welkom 
in ons clublokaal

‘MONTANA’

KONINKLIJKE EEKLOSE 
BILJARTCLUB VZW

Markt 6 (1e verdiep)  –  9900 Eeklo
0032(0) 93770619

Open: elke dag van 13.30 u tot 24.00 u
zaterdag van 13.30 u tot 18.00 u -
zondag  van 9.00 u tot 13.00 u 

woensdag gesloten

Wij beschikken over 3 matchbiljarts
(2,84 m) en 3 kleine biljarts (2,30 m)

Tweede Guus Geluktornooi in BC De Noorderkempen 

Gilbert De Bondt 
onttroont Rudi Van Hoof

Rudi Van Hoof, winnaar van de eerste
editie moest in dit tweede tornooi de
titel laten aan Gilbert De Bondt. Het ge-
luk aan je kant hebben is dé voor-
waarde om dit gezellige evenement dat
driemaal per seizoen wordt georgani-
seerd, te winnen. Gilbert De
Bondt miste de eerste editie
maar maakte nu in één klap
alles goed. De Kalmthoutse
biljartvereniging kon weer
rekenen op flink wat belang-
stelling en ook de partners
van de leden stonden met
veel enthousiasme aan de
tafels. Ingedeeld in verschil-
lende poules van vijf en zes
deelnemers moesten de spe-
lers proberen zoveel moge-
lijk punten te scoren op een
van hindernissen voorzien

biljart waarbij de
speelballen dienden
te eindigen in zoge-
naamde 'hamsterga-
ten'. De onvoorspel-
bare bewegingen
van de ballen op de
hindernisbaan, voor
de gelegenheid inge-
richt door Ronny Ma-
thysen en Marc De
Laet, zorgden voor
veel hilariteit en be-
zorgden de deelne-
mers meermaals tra-
nen van het lachen.
In juni wordt het der-
de  en beslissende
Guus Geluktornooi

gespeeld in alweer een andere formule.
De speler die dan de meeste ranking-
punten heeft verzameld, mag zich Guus
Geluk 2018 noemen en ziet zijn naam
op de wisselbeker prijken. 
Bart Van Reeth

Uit handen van organisator Ronny Mathysen ontvangt 
Gilbert De Bondt de wisselbeker en de paasgeschenken

Zo zag de hindernissenbaan op de biljarttafel er uit

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

Twee GHO-ers, twee promoties
Hun prestaties op het klein biljart moch-
ten we in dit nummer al vermelden in an-
dere verslagen, maar met z’n tweetjes
promoveren in het eigen lokaal én
op het grote biljartformaat, is niet zo
vaak vertoont. De deelnames van Patrick
Destailleur (RT Moeskroen) en José
Vercouillie van concurrent Kortrijkse BC,
bleken een maat voor niets. Bjorn
Louagie en André Graye vochten het
robbertje onder elkaar uit en daarbij
trok Graye aan het langste eind. De titel
én de promotie met 0,532 en Louagie
die hem volgt met 0,507. Beide Kortrijk-
zanen mogen volgend seizoen 27 pun-
ten neerzetten op het 2,84 meter biljart.

Bart Van ReethHelaas voor hem moest José Vercouillie
de kelk tot op de bodem ledigen

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 3de Klasse Driebanden KB

Thuisoverwinning voor André Graye

De Gilde Hoger Op organiseerde de
27-ers finale en mocht liefst twee spelers
het veld insturen. Eén overwinning, te-

gen Freddy Rondele
(WO Hooglede) die
laatste werd, leverde
Mario Houssin twee
punten en de derde
plaats op. Het ande-
re WOH-lid, Franky
Deswarte eindigde
op plaats twee,
maar thuisspeler An-
dré Graye bleek te
sterk voor alle tegen-
strevers. 
Met het maximum
van de wedstrijdpun-
ten werd hij tot kam-
pioen gekroond.
Graye speelde een
beresterke finale en
daarvan getuigt de
0,900 in de match

tegen Rondele, 27-16 uit 30 hernemin-
gen.
Bart Van Reeth

André Graye voerde de figuren zeer accuraat uit

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 4de Klasse Driebanden

Frank Geldhof sterkste van 
vier deelnemers
Claude Devos (GHO Kortrijk) was de
enige die weerwerk kon bieden tegen
Jean-Pierre Desprez van Kortrijkse BC
en Eddy Dewaele van DLS Roeselare.
In de partij tegen Frank Geldhof (DOS)
ging hij de boot in, maar de vier
wedstrijdpunten zijn synoniem voor
een sterk gespeelde finaleronde.
Frank Geldhof werd geen enkele keer
geklopt en dat leverde hem dus terecht
de kampioenstitel op. Geldhof demon-
streerde in een echte promotiematch te-
gen         Desprez met 22-8 in 28 beur-
ten, goed voor een gemiddelde van
0,785.

Bart Van Reeth
Eddy Dewaele kon zijn deelname niet
verzilveren 
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Blauwstraat 24
2850 BOOM
GSM: +32(0)498.57.61.38                        Ook dartartikelen verkrijgbaar
www.ericdaelman-biljartshop.be

Café

NIEUWE LANTAARN
Moeshofstraat 152 - 2170 MERKSEM

+32 (0)3/645 21 81

Lokaal van:
Merksem Drieband Club (KBBB)

MDC (ADL2000)

Gezellig praat-, muziek- en biljartcafé

Frank & Natascha
Geluwestraat 1 – 2600 Berchem

+32 (0) 3 218 98 12
3 biljarttafels 2,10 meter

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

Denoulet kampioen op basis van moyenne 
Met drie konden ze
gaan voor de hoofd-
prijs. Bjorn Louagie
(GHO Kortrijk), Ge-
orges Dedier (DOS
Roeselare) en Johan
Denoulet (Kortrijkse
BC) scoorden elk
vier op zes wedstrijd-
punten, maar het ge-
middelde zou de
doorslag geven. De-
noulet bleek de minst
lange partijen te kun-
nen spelen en met
een moyenne van
0,633 werd hij kam-
pioen. Geen zware
uitschieters in deze
finale, waarin enkel
Franky Loosveldt
(ook Kortrijkse) niet aan de anderen ge-
waagd was. Loosveldt kreeg dan ook
de koudste douche in de ontmoeting
met de kampioen, 34-20 in 47 beurten

en het 0,723 gemiddelde van Denoulet
was dus uiteindelijk verantwoordelijk
voor de titel.
Bart Van Reeth

Bjorn Louagie maakte een serie van 8 punten,
meteen de hoogste reeks van de finale

Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com 

Een Hart Voor Het Biljart

Jan Van Esbroeck
Vlaams Volksvertegenwoordiger

NVA Fractieleider Gemeenteraad Kalmthout

Uit sympathie met de biljartsport

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

Veys kan Denoulet niet van titel houden
Ook op de matchtafel stond Johan
Denoulet (Kortrijkse BC) zijn mannetje.
Jean-Marie Houthaeve (DOS) en diens
clubgenoot Gino Nuyttens waren geen
partij voor de Kortrijkse kampioen.
Renzo Veys (GHO Kortrijk) probeerde
roet in het eten te strooien en versloeg
Denoulet met 27-25 in 57 innings. Het
gewicht dat Denoulet in de schaal legde
tegen de andere twee woog echter te
zwaar en sloeg Veys terug naar de
tweede plaats, onder het obligate ge-
middelde. De finale werd gekenmerkt
door eerder hoge beurtenaantallen.

Bart Van Reeth

De titel ging naar Johan Denoulet  KBBB Antwerpen – 3de & 4de Klasse Bandstoten MB

Fred Van Dael promoveert 
vanop derde plaats
In een niet-alledaag-
se finale op het 2,84
meter biljart promo-
veert zowel de win-
naar, Ronny Proost
(BC ’t Kruishuis) als
de nummer drie in
de eindrangschik-
king: Fred Van Dael
van BC Op De Meir.
De enige derdeklas-
ser die mocht deelne-
men, Eddy Willems
(BC De Ploeg) kon
geen enkele keer de
kloof van 10 punten
slaan en eindigde
dan ook aan het
puntje van de staart.
Tom De Haes (BC De
Leug) werd tweede
met twee wedstrijd-
punten meer op het
actief dan Van Dael.
Proost speelde een
erg sterke finale met onder andere 30-
23 winst in 13 beurten, tegen de ande-

re promovendus.
Bart Van Reeth

De poule met de vierdeklassers bleek te zwaar voor 
derdeklasser Eddy Willems. Foto: Moesbiljaar

KBBB Antwerpen – 2de & 3de Klasse Bandstoten KB

Demonstratie van Luc Le Bruyn 
levert titel en promotie op
Een categorie hoger gekwalificeerd en
in een finalepoule met drie derdeklas-
sers de volle buit binnenhalen. Luc Le
Bruyn van BC De Ploeg deed het in
Aartselaar. Paul Neyens (BC Carambol
Duffel), Walter Tops (BPT) en Gustaaf
Van Genechten (BC De Ster Balen) gin-
gen in die volgorde voor de bijl. Vooral
Walter Tops moest een bittere pil slikken
: 80-34 in 10 hernemingen tegen de la-
tere kampioen, die met deze 8,000 mo-
yenne ook nog eens promotie maakt
naar de 1ste Klasse.
Bart Van Reeth

De focus op het biljart droeg zeker bij
aan de zege van Luc Le Bruyn

Foto: Dirk Acx/Billiardsphoto.com

www.debiljartballen.be

KBBB Z/W Vlaanderen – Districtfinale 1ste Klasse Driebanden MB

Luc Pollie de sterkste in burenstrijd
De finale naar 34 punten werd ge-
speeld in het lokaal van GHO Kortrijk.
De eigen Luc Pollie mocht er drie con-
currenten van Kortrijkse BC –de buren-
ploeg- in de ogen kijken. Pollie nam de
maat van alle drie. Bernhard Bekaert
kon nog de tweede plaats opeisen en
liet Roger Lagage en Michel Millet ach-
ter zich. Zelfs een serie van 7 punten te-
gen de winnaar mocht niet baten voor
Millet. Lagage kon als enige Pollie nog
bedreigen, maar moest het met een
eindstand van 34-31 toch nog afleggen
tegen de districtkampioen. 
Luc Pollie was onklopbaar in het 
eigen lokaal  

http://www.ericdaelman-biljartshop.be
http://www.billiardsphoto.com
http://www.debiljartballen.be


Biljartnieuws België
Pool – Castelein/Van Eetvelde winnen tornooi

Scottish dubbel 10 Ball in Bal-enzo

In deze spelvariant speelt men 2 tegen
2 waarbij het ene team aan de beurt
blijft zolang het geldig scoort. Bij elk
shot verwisselt men van speler. Al reeds
van de eerste week van de aankondi-
ging zat dit toernooi vol, met de gelimi-

teerde 40 spelers
was er spanning en
drama voor enkele
dubbels.
De halve finale was
een onderling duel
tussen clubspelers
van Bal-enzo, het
team Frederic Reul/
Piotr Haraszczuk
was net iets te sterk
voor het team John
Roels/Rachid Lam-
hasni (6-4).
De finale was een
duel tussen Cliff
Castelein/Steve Van
Eetvelde en  Frederic
Reul/Piotr Haraszc-
zuk. Beiden konden
eens aan de leiding

komen en met net iets beter spel wisten
Cliff Castelein/Steve Van Eetvelde de
winst naar zich toe trekken (7-4) en
daarbij de 300 euro hoofdprijs op zak
steken.
Tom D‘haeseleer

Het  glunderende duo dat de finale won 

KBBB Nationale Finale 4de Klasse Bandstoten KB

Rik Meinertzhagen van 
BC De Middel pakt de titel 
Biljartclub De Middel mocht vorig week-
end nog eens een nationaal succes vie-
ren, wat al meer dan 15 jaar geleden
was. Rik Meinertzhagen, sinds 3 jaar
lid van BC De Middel, werd in Luik na-
tionaal kampioen 40 punten bandsto-
ten.
Rik is een allrounder, hij speelt alle dis-
ciplines maar had zich dit seizoen spe-
cifiek toegelegd op het bandstoten. Met
als doel titel en promotie. Op de district
finale was die focus al duidelijk maar
lukte het nog niet. Hij werd geen district
kampioen maar met een erg goed ge-
middelde kon hij zich als tweede toch
plaatsen voor de provinciale finale.
Daar zette hij in maart al een eerste
kroon op het werk. Hij werd gewestelijk
kampioen en behaalde bovendien pro-
motie naar 55 punten. Een titel en een
promotie dus. Een nationale finale was
zijn beloning. 
Hoewel deelnemen aan een nationale
finale al een gebeuren op zich is dat
sommige biljarters maar een paar keer
in hun carrière meemaken, wilde Rik de
kers op de taart. Al in de late middag
sijpelde het bericht binnen richting Wil-
dert dat Rik zijn eerste twee matchen
had gewonnen. Zou het dan toch luk-
ken voor BC De Middel? Match drie
werd een gelijkspel en in match vier
nam Rik alle twijfels weg. Winst en kort-

ste match! De titel was al binnen terwijl
de laatste match nog moest gespeeld
worden.  
De Brabançonne was voor Rik van BC
De Middel uit Essen-Wildert, met achter
hem de kampioenen uit Limburg, Bra-
bant, beide Vlaanderen, Luik/Luxem-
burg en Namen/Henegouwen.

Jan Verhulst

KBBB Antwerpen – Districtfinale 4de Klasse Driebanden KB

Winnaar hoeft niet eens gemiddelde 
te behalen in De Deken
Clement Kennis van BC De Kern trok het
laken naar zich toe in een finale waarin
geen van de drie deelnemers kon over-
tuigen. Ook Jean Pattheeuw (BC De
Noorderkempen) won net als Kennis
twee van de vier partijen en Johan
Cloots (BC Kapelse) deed hetzelfde. Het
bewijst dat de drie aan elkaar ge-
waagd waren, maar het algemene ge-
middelde maakte uiteindelijk het ver-
schil. Pattheeuw zorgde voor twee uit-
schieters met 22-18 in 44 of 0,550 en
22-19 of 0,500 in de wedstrijden tegen
Kennis en Cloots. Bij de eindtelling be-
haalde niemand de moyenne.

Bart Van Reeth
Clement Kennis won in het eigen lokaal 
Foto: Dirk Acx. www.billiardphoto.com

KBBB Antwerpen Districtfinale 1ste Klasse Driebanden KB

Deelnemers van BC De Ploeg 
bezetten eerste en laatste plaats
Wel wat sneu voor Eric Liesenborghs
(BC De Ploeg), die in Aartselaar niet
verder kwam dan het dragen van de ro-
de lantaarn. Dat zijn clubgenoot Jul Van
Aperen  met zes op zes de titel pakte
maakte dan weer alles goed. René Van
Der Sloten mocht met de medaille van
vice-kampioen terugkeren naar BC Ave-
nue  en Ludo Van Broeckhoven van BC
Kapelse werd derde.  Net als de twee
voornoemden won ook Liesenborghs
één wedstrijd. Van Aperen was duide-
lijk een maatje groter dan de andere
deelnemers want met een algemeen ge-

middelde van 1,166 promoveert hij ook
nog eens naar de hoogste klasse op het
2,10 / 2,30 meter biljart. Om in te ka-
deren : Van Aperen won met 42-21 in
27 beurten van zijn clubmakker.

Bart Van Reeth

Het wilde niet lukken in de finale voor
Eric Liesenborghs
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com 

http://www.billiardphoto.com
http://www.billiardsphoto.com
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Programmaboekjes
Zowel A5 als A4 formaat 

in zwart/wit en full colour
Scherpe prijzen

Vraag vrijblijvend info: 0416343819
duoprint@planet.nl

Derde divisie driebanden poule 2

Vroege titel voor Jorissen 2000/3 en hoge
moyennes voor Chris en Martin Wensveen

Speelronde 17
Capelle 2/De Terp – ’s-GBC: 8-0. Henk
Weber en Karel van der Bijl waren bei-
den in 35 beurten uit. TOVV 4 – Joris-
sen 2000/4: 0-8. Met 0.714 bleek Jim-
my Henderson de beste speler. Cafede-
pijp.nl 2 – Jorissen 2000/3: 1-7. Chris
Wensveen schitterde met 1.428 en
Marcel Boot was goed voor 1.086.

Speelronde 18
Jorissen 2000/4 – Cafedepijp.nl 2: 4-
4. Peter Diender maakte een serie van
zeven. Rietlander – Capelle 2/De Terp:
4-4. Jorissen 2000/3 – The Gamblers:
5-3.  Chris Wensveen speelde in 32 po-
gingen naar winst, terwijl Peter Koster-
mans aan 34 ondernemingen genoeg
had om de punten te pakken. 

Speelronde 19
The Gamblers – Jorissen 2000/4: 2-6.
Capelle 2/De Terp – Jorissen 2000/3:
4-4. Bezoeker Martin Wensveen zette in

twintig beurten 1.500 op het bord.
Voor de thuisclub mag de 1.111 (27
beurten) van Maarten van Leuteren ook
vermeld worden. 

Speelronde 20
Jorissen 2000/3 – GD v.d. IJssel: 6-2.
Chris Wensveen behaalde in 31 om-
lopen winst. Met dit resultaat stelde de
Haagse thuisclub het kampioenschap
veilig. Jorissen 2000/4 – Capelle 2/De
Terp: 6-2. Met een gemiddelde van
1.363 kon Henk Weber als enige gast
een partij winnen.

Speelronde 21
GS v.d. IJssel – Jorissen 2000/4: 4-4.
Danny Likumahua en Peter Dieter won-
nen voor de bezoekers. Capelle 2/De
Terp – ’t Valkennest: 8-0. Henk Weber
behaalde in 32 beurten winst. ’s-GBC –
Jorissen 2000/3: 2-6. Met 1.071 en
een serie van negen blonk Marcel Boot
uit.

Vlnr: Marcel Boot, Richard Venema, Chris Wensveen en Peter Kosterman. 
Martin Wensveen en Mario Smink ontbreken op de foto. Foto: Cor Trampe

Derde divisie driebanden poule 3

Marcel Hopmans speelt in 
17 beurten naar winst
Speelronde 17
De Stene Brug – De Distel Biljarts 4/
TMG Biljartpromotieteam: 2-6. ’t Tappe-
rijke 2 – De Distel Biljarts 3: 0-8. Bezoe-
ker Jac. Doggen was met 0.909 in
33 beurten uit. De Distel Biljarts 7 –
Bottles/Dockside: 2-6. Adrie van
Mechelen redde de eer voor het thuis-
front. ’s Lands Welvaren 2/AVH/VSS -
’s Lands Welvaren 3/AVH/VSS: 6-2.
Tom Persyn toonde zich in 27 omlopen
als beste speler.

Speelronde 18
Bottles Dockside – ’t Tapperijke 2: 4-4.
Luc Wilfranck en Theo Platjouw behaal-
den thuiswinst. Sprundel 4 – De Distel
Biljarts 7: 6-2. Alleen Fred van der Pluim
won voor de gasten. ’s Lands Welvaren
3/AVH/VSS – The Friends/Ad’s Cate-
ring: 0-8. De Distel Biljarts 3 – ’s Lands
Welvaren 2/AVH/VSS: 0-8. Marcel
Hopmans had maar 17 beurten nodig
om tot 1.470 te komen. Vic Herreweg-
he speelde 1.190 en Rudy Persyn zette
1.111 neer. Veilingzicht – De Stene
Brug: 4-4. Rinus Pankow en Ad Men-
heere wonnen voor de bezoekers.

Speelronde 19
De Stene Brug – ‘s Lands Welvaren 3/
AVH/VSS: 6-2. Met 31 pogingen zorg-
de Rob van Linden voor de kortste par-
tij. ‘s Lands Welvaren 2/AVH/VSS –
Bottles/Dockside: 8-0. Weer blonk Mar-
cel Hopmans uit, nu met 1.315. The
Friends/Ad’s Catering – De Distel Bil-
jarts 3: 2-6. Bezoeker Jac. Doggen reik-
te tot 1.071. De Distel Biljarts 4/TMG
Biljartpromotie Team – Sprundel 4: 2-6.
In de 28e beurt maakte Johan Bosters
zijn winnende carambole. ’t Tapperijke
2 – De Distel Biljarts 7: 7-1. 

Speelronde 20
Bottles/Dockside – The Friends/Ad’s
Catering: 6-2. Bart Rossel zette in 22

omlopen een gemiddelde van 1.363
op het bord. De Distel Biljarts 7 –
’s Lands Welvaren/AVH/VSS: 0-8. Tom
Persyn blonk in 18 beurten uit met
1.666. Sprundel 4 – ’t Tapperijke 2:
6-2. René Dam kon de gasten van de
nul af houden. De Distel Biljarts 3 – De
Stene Brug: 6-2. Jac Doggen was met
0.937 de beste speler. Veilingzicht – De
Distel Biljarts 4/TMG Biljartpromotie
Team: 1-7. Bezoeker Rudi Verelst
presteerde met 0.806 het beste.

Speelronde 21
De Distel Biljarts 4/TMG Biljartpromotie
Team – ’s Lands Welvaren/AVH/VSS:
6-2. Met 0.882 zette Rick van den
Enden de beste partij neer. The Friends/
Ad’s Catering – De Distel Biljarts 7: 8-0.
’s Lands Welvaren/ AVH/VSS – ’t Tap-
perijke 2: 8-0. Rudy Persyn was in 29
beurten uit. De Stene Brug – Bottles/
Docksite: 4-4. Rinus Pankow en Wim de
Kok behaalden thuiswinst.

Marcel Hopmans. Foto: Jan Rosmulder

Tweede divisie driebanden poule 2

Polka Print eindigt zeker als derde

Speelronde 17
De Distel Biljarts 2 – Teletronica: 2-6.
John Brouwers kon met 1.458 de eer
voor de Roosendaalse gastheren red-
den. Polka Print – Rechtswinkel Zuid-
West NL: 6-2. Met 1.346 bleek Jean
Paul de Kraker de beste speler. Pearle
Opticiens 2 – ’t Tapperijke: 8-0. 

Speelronde 18
’t Tapperijke – De Distel Biljarts 2: 4-4.
Zowel Johan Embregts als Cor Jaspers
waren in 34 beurten uit. Treva – Pearle
Opticiens 2: 6-2. Alleen Dion Bergmans
won een partij voor de bezoekers.
Machielse Fin. Adv. – Polka Print: 8-0. 

Speelronde 19

’t Steegje – ’t Tapperijke: 4-4. John Roo-
vers zette voor de gasten 1.400 op het
bord en Ries Heeren had aan 29 po-
gingen voldoende om winnend af te
sluiten. Voor ’t Steegje speelde Daniël
van der Geld in 23 omlopen naar de
overwinning. Polka Print – Lynn-Somers:
4-4. Koen Saver maakte een serie van
acht. Pearle Opticiens 2 - Rechtswinkel
ZuidWest NL: 4-4. Dion Bergmans
schreef met 1.000 de beste partij op
zijn naam. De Distel Biljarts 2 – Treva:
4-4. Jack Buijk en Cor Jaspers zorgden
voor thuiswinst.

Speelronde 20
Machielse Fin. Adv. – Pearle Opticiens
2: 2-6. Sprundel 3 – Polka Print: 6-2.
Meerten Dallinga redde de eer voor de
gasten uit Sluiskil. ’t Tapperijke – Teletro-
nika: 2-6. John Roovers haalde uit met
1.250. Rechtswinkel ZuidWest NL – De
Distel Biljarts 2: 5-3. Alleen Jack Buijk
won een partij voor de Roosendaalse
gasten.

Speelronde 21
’t Tapperijke – Sprundel 3: 4-4. Pearle
Opticiens 2 – Lynn-Somers: 2-6. Hans
Frijters blonk uit met 1.458. De Distel
Biljarts 2 – Machielse Fin. Adv.: 2-6.
John Brouwers redde de eer voor de
gastheren. Stolting Advocatuur/De
Laan – Polka Print: 4-4. Polka Print heeft
zich hiermee, met nog één wedstrijd te
gaan, verzekerd van de derde plaats.
Voor Treva staat het kampioenschap
ook al vast.

John Brouwers tekende voor 1.458
Foto: Paul Brekelmans

Vierde divisie driebanden poule 4

Jacobs Mannenmode garant voor top drie
Speelronde 17
Hydro Zorg – Zandee Kloetinge: 4-4.
Jean Louis Smulder tikte in 28 beurten
als eerste aan. De Distel 7 – Treva 3:
4-4. Maarten van Boeckholz en Wim
Gorissen zorgden voor thuiswinst. Ja-
cobs Mannenmode 3 – ’s Lands Welva-
ren 4/AVH/VSS: 2-6. Giel Menheere
wist de nul voor de gastheren weg te
poetsen. Jacobs Mannemode – Jacobs
Mannenmode 2: 6-2. Joop de Fouw re-
aliseerde in 33 beurten de kortste partij.
Piet Kock was in 34 pogingen uit.

Speelronde 18
Zandee Kloetinge – De Distel 7: 6-2.
Martin Capelle maakte een serie van
acht. Reseda – Jacobs Mannenmode: 2-
6. Carlo van Dam nam de enige partij-
winst van de gastheren voor zijn reke-
ning. Jacobs Mannenmode – Treva 2:
0-8. ’s Lands Welvaren 4/AVH/VSS –
De Ossekop: 5-3. André Schouwenaar
en Martijn Hendriksen waren de win-
nende thuisspelers. Treva 3 – Jacobs
Mannenmode 3: 4-4. 

Speelronde 19
Jacobs Mannenmode – De Ossekop:
8-0. Martin Sturm (0.625) speelde de
beste partij. De Distel 7 – De Ossekop
2: 2-6. Erik Niewenhuijse zorgde voor
de enige thuiswinst. Treva 3 – ’s Lands
Welvaren 4/AVH/VSS: 4-4. Wim Wal-
raven en Martijn Hendriksen wonnen
voor de bezoekers. Hydro Zorg – Ja-
cobs Mannenmode 2: 6-2. Piet Bom
kon voor de gasten erger voorkomen.
Treva 2 – Reseda: 6-2. Raymond Eckel
nam in 30 omlopen de kortste partij
voor zijn rekening. Jacobs Mannenmo-

de 3 – Zandee Kloetinge: 2-6. Weer
redde Giel Menheere de eer voor Ja-
cobs Mannenmode.

Speelronde 20
Zandee Kloetinge – Treva 3: 4-4. Daan
Weststrate spurtte in 30 beurten naar
partijwinst. Reseda – Hydro Zorg: 6-2.
Jan Suykerbuyk won een partij voor de
gasten. De Ossekop 2 – Jacobs Man-
nenmode 3: 6-2. John Heskes redde de
eer voor de bezoekers. ’s Lands Welva-
ren/AVH/VSS – Jacobs Mannenmode:
2-6. In 33 ondernemingen realiseerde
Piet Kock de kortste partij. Jacobs Man-
nenmode 2 – De Distel 7: 2-6. 

Speelronde 21
De Distel 7 – Reseda: 4-4. Maarten van
Boeckholtz en Chris Ververs zorgden
voor thuiswinst. Zandee Kloetinge – ’s
Lands Welvaren/AVH/VSS: 6-2. Boy
Vader was de enige bezoeker die tot
partijwinst kon komen. Jacobs Mannen-
mode 3 – Jacobs Mannenmode 2: 2-6.
Hydro Zorg – De Ossekop: 2-6. Swa
Anthonissen verraste iedereen en speel-
de in achttien beurten naar de overwin-
ning. Treva 2 – Jacobs Mannemode: 8-
0. Ronald van Geyt speelde voor kam-
pioen Treva buitenaards en won in 17
beurten. 

mailto:duoprint@planet.nl
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Speelronde 20  

Laatste twee ronden bepalend 
in Buffalo League
Met op 5 en 6 mei nog twee ronden te
gaan stijgt de spanning in de Buffalo Le-
ague. SIS Schoonmaak en HCR Prinsen
waren al eerder zeker van deelname
aan de play-offs, maar voor de derde
plaats zijn er theoretisch gezien nog zes
kandidaten. Daarbij hebben Eekhoorn
en L&B Ledermode met 23 en 22 pun-
ten de beste papieren. Onderin moet er
voor De Veemarkt een klein wondertje
gebeuren om in de hoogste klasse te
blijven. 

HCR Prinsen - 
Bousema Lochem 6-2
De Achterhoekse derby tussen HCR Prin-
sen en Bousema Lochem werd met 6-2
in het voordeel van de Haarlose thuis-
club beslist. Anno de Kleine, die met 20-
10 uit tien omlopen een flinke voor-
sprong had opgebouwd, zag na de
pauze Wesley de Jaeger (28-33) het
heft in handen nemen. Toen de produc-
tie bij de Belg stokte, herstelde De Klei-
ne zich snel en besliste de partij met 40-
33 (29) in zijn voordeel. Jelle Pijl kon na
een slechte start dicht bij Markus Galla
komen, maar moest deze uiteindelijk
toch met 30-40 uit 32 voor laten gaan.
Onder toeziend oog van zijn ouders liet
Dick Jaspers zich van zijn beste kant
zien en velde met 40-19 via een serie
van veertien in twaalf beurten (3.333)
het vonnis over Martin Horn. Eddy Lep-
pens klaarde zijn karwei tegen Stefan
Galla met 40-29 uit 20.

Dallinga.com - 
’t Hartje/van Wanrooij 8-0
In Sluiskil trof Raymond Ceulemans
Wim van Cromvoirt tegenover zich en
won met 40-25. Steven van Acker had
wat meer moeite met Frank Martens,
maar bleef met 40-37 ook aan de goe-
de kant van de score. Zonder veel moei-
te kon Jean-Paul de Bruijn tegen Harrie
van de Ven met 40-15 uit 26 een dui-
delijke winst pakken. Kopman Frédéric
Caudron gaf zijn landgenoot Davy van
Havere weinig kansen en zegevierde
met 40-18 uit 22. 

L&B Ledermode -
De Veemarkt 8-0
Bij L&B Ledermode was John Tijssens
(2.000) de ster van de middag. Hij ver-
sloeg René Dericks met 40-12. Dave
Christiani had zijn handen vol aan
Huub Wilkowski, maar hield met 40-39
stand. De Belg Eddy Merckx bleef, ge-
zien de 40-27 eindstand, duidelijk de
baas over Dustin Jäschke. Eerder had
Gerwin Valentijn al de felicitaties in ont-

vangst genomen van Dieter Grossjung
(40-29 uit 35).

MCR - A1 Biljarts 0-8
Randy Loenen zag de winst in 30 om-
lopen met 17-40 naar Addy Wienk
gaan. Nick Loenen gaf goed verweer
aan Kay de Zwart, maar verloor toch
met 37-40. Hetzelfde lot onderging Bert
Hoefnagels, die met 38-40 nipt de eer
aan Martien van der Spoel moest laten.
Eerste man Thorsten Frings bleek kans-
loos tegen Christian Rudolph, het werd
15-40 uit 25. 

STZ Zundert - Eekhoorn 4-4
In Zundert blonk Barry van Beers uit
door in veertien beurten Kenny Miatton
met 40-11 te verslaan. Raymon Groot
liet zich ook van zijn beste kant zien en
versloeg Jerry Hermans met 40-30 uit
28.  Peter Ceulemans zag oom Kurt met
22-40 (19) de punten pakken. Roland
Forthomme ontmoette een sterk gemoti-
veerde Frans van Kuyk en verloor in 22
beurten met 28-40.

DPC - SIS Schoonmaak 3-5
In Vlaardingen ondervond SIS Schoon-
maak sterke tegenstand bij DPC. De
partij tussen Danny Molier en Jeffrey Jo-
rissen verliep zoals verwacht. Jorissen
won met 27-40 in 37 beurten. Richard
Bitalis kon in 29 omlopen Raimond
Burgman op gelijke hoogte houden. Bi-
rol Uymaz versloeg Glenn Hofman met
40-37 (28) en Martin Spoormans mocht
Jean van Erp na 26 pogingen met 35-
40 feliciteren.

Barry van Beers.
Foto: Paul Brekelmans

Eerste divisie driebanden poule 2

Burgmans Biljarts ongeslagen en 
met reuzenvoorsprong kampioen

Al in speelronde 19 verzekerde Burg-
mans Biljarts zich van de titel en terug-
keer naar de Buffalo league, de eredivi-
sie. Een week later werd pas de eerste
nederlaag geleden maar toen was ook
de druk van de ketel. Voor slotronde 22
is er onderaan nog wel een felle strijd
gaande. Hotel Stadt Lobberich (9),
Sportfoyer De Hazelaar (8) en ’t Har-
tje/Total Power Europe (8) strijden om
degradatie te voorkomen.   

Speelronde 17
Burgmans Biljarts – Sportfoyer De Ha-
zelaar 8-0. Met een moyenne van
1.400 bleef Bert van Manen ook in zijn
vijftiende partij zonder puntverlies.
Team Hilvarenbeek – Pearle Opticiens
5-3. Erwin Hens haalde uit via 1.666.
La Plaza Hoensbroek – Hotel Stadt Lob-
berich/BCT 5-3. Paul Wallerand 1.192
boog voor de 1.346 van Paul Savel-
koul. Mathy Monnissen behaalde
1.206. Kippenpan.nl/van Beers-Son –
’s Lands Welvaren/AVH Autos/VSS
Machinebouw 6-2. Bezoeker Francis
Forton vertrok met 1.538 winst op zak.
FDV Jacoby/Schuler Cues – W. v.d.
Sanden 8-0. Jeffrey van Nijnatten
1.428 bleek een maatje te groot voor
de 1.285 van Jack van Peer. De Distel –
’t Hartje/Total Power Europe 6-2. Kop-
man Jan Arnouts liet zijn klasse nog
eens zien met 40 uit 18 ofwel 2.222 en
daarbij was een serie van 11. 

Speelronde 18
’t Hartje/Total Power Europe – FDV Ja-
coby/Schuler Cues 0-8. Rudi Hendrickx
1.842, Jeffrey van Nijnatten 1.739 en
Bryan Vangenechten 1.296 hadden er
zin in. Sportfoyer De Hazelaar – Team
Hilvarenbeek 2-6. Mischa Donders red-
de na 1.093 de eer. ’s Lands Welva-
ren/AVH Autos/VSS Machinebouw –
De Distel 6-2. Fraai duel tussen Francis
Forton en Therese Klompenhouwer le-
verde na 34-40 (23) moyennes op van
respectievelijk 1.478 en 1.739. Dirk
Weeremans maakte een serie van tien
en Ronny Brants realiseerde 1.060. W.
v.d. Sanden – Burgmans Biljarts 2-6.
Teamgemiddeldes van 1.193 en 1.430
gaven het hoge niveau aan. Marc
Roofthooft verloor met 1.545 en reeks
van tien tegen de 1.818 van Bart Ceu-
lemans. Richard Berkelmans scoorde
voor de thuisploeg zelfs 1.944 en serie
van elf. Invaller Maarten Janssen 1.296
en kopman Marco Janssen 1.538 zorg-
den er mede voor dat de bezoekers ver-
der richting titel gingen. Hotel Stadt Lob-
berich/BCT – Kippenpan.nl/van Beers-
Son 4-4. Frank de Groof produceerde
namens de Brabanders 1.739. Pearle
Opticiens – La Plaza Hoensbroek 4-4.
Roy Zielemans gaf via 1.333 het goede
voorbeeld. 

Speelronde 19
Burgmans Biljarts – ’t Hartje/Total Po-
wer Europe 5-3. In deze kampioens-
wedstrijd te Bergeijk zette Ton Roovers
de degradatiekandidaat tegen Johan
Roijers met 31-35 (33) op voorsprong.
Bart Ceulemans zag tot zijn opluchting
dat Yves Schiettecatte in de nastoot
slechts twee van de drie caramboles
maakte. Marco Janssen zorgde voor het
kampioenschap toen hij Fuat Demircio-
glu opzij zette. Een fractie later keek
Bert van Manen toe hoe Marrie Groe-
neveld  in de nabeurt op gelijke hoogte
kwam. W. v.d. Sanden – Sportfoyer De
Hazelaar 6-2. Marc Roofthooft bleek
via 40-33 na 32 pogingen de meerde-
re van Peter Heerkens. Kippenpan.nl/
van Beers-Son – Pearle Opticiens 4-4.
Bij de bezoekers zorgde Piet Rodts na
1.129 voor het beste duel. La Plaza
Hoensbroek – Team Hilvarenbeek 8-0.
Roy Zielemans tegen Paul Bruijstens ein-
digde in 40-38 na maar 27 omlopen.
De Distel – Hotel Stadt Lobberich/BCT
8-0. Therese Klompenhouwer trok de
goede lijn door tegen Karl Heinz Gert-
zen: 40-37 (31). Jan Arnouts bleef daar
met 40 uit 32 niet veel bij achter. Ook
Peter van Nassau hoefde maar 32 keer
naar de matchtafel maar dan voor zijn
totaal van 35. Adrie Demming scoorde
35 uit 35. 

Speelronde 20
Sportfoyer De Hazelaar – La Plaza
Hoensbroek 2-6. Peter Heerkens redde
via 40 uit 34 de eer. Mathy Monnissen
was bij de Limburgers na 1.060 de
beste speler. ’t Hartje/Total Power Euro-
pe – W. v.d. Sanden 0-8. Jack van Peer
vertrok met 1.290 winst op zak. Team
Hilvarenbeek – Kippenpan.nl/van
Beers-Son 6-2. Erwin Hens (40) en Wim
van Dijck (35) zegevierden na 32 beur-
ten. Hotel Stadt Lobberich/BCT – FDV
Jacoby/Schuler Cues 4-4. Jeffrey van
Nijnatten eindigde met 1.081. ’s Lands
Welvaren/AVH Autos/VSS Machine-
bouw – Burgmans Biljarts 6-2. In Kwa-
dendamme leden de gasten hun eerste
nederlaag als team en dat ging indivi-
dueel eveneens op voor Bert van Ma-
nen tegen Michael Vink. Francis Forton
1.666 en Tonnie van Iwaarden hielden
de punten ook in Zeeland. Bart Ceule-
mans bleek als enige van de kampioen
succesvol na 1.538. Pearle Opticiens –
De Distel 0-8. Adrie Demming 1.458 en
Jan Arnouts 1.250 bleven onder de 35
pogingen. 

Speelronde 21
Burgmans Biljarts – Hotel Stadt Lobbe-
rich/BCT 8-0. Marco Janssen 1.428 en
Bart Ceulemans 1.250 sloten hun laat-
ste duel in De Tierelier (voorheen Hoeks-
van Gompel) in stijl af. Burgmans Bil-

jarts gaat komend seizoen, evenals
team Eddies-hr.nl, naar De Gouden
Leeuw, eveneens in Bergeijk. W. v.d.
Sanden – ’s Lands Welvaren/AVH
Autos/VSS Machinebouw 2-6. Uitblin-
kers waren Francis Forton met 1.818 en
serie van 10, Dirk Weeremans 1.739
en eveneens reeks van 10, en Ronny
Brants 1.296. Pearle Opticiens – FDV

Jacoby/Schuler Cues 6-2. De kortste
partij kwam met 35 uit 34 op naam van
Piet Rodts. De Distel – Team Hilvaren-
beek 6-2. Adrie Demming versloeg
Wim van Dijck via 35-23 (28). Therese
Klompenhouwer verzamelde de 40 ca-
ramboles na 35 beurten. Menno de
Vries redde de eer na evenveel pogin-
gen. 

Burgmans Biljarts met vlnr: Johan Roijers, Bart Ceulemans, Bert van Manen,
Marco Janssen en Ad Burgmans. Foto: Jan Rosmulder

Oosterhouts kampioenschap 
driebandenteams

Zondag 3 juni halve finales en finales 
in De Bussel te Oosterhout

Aanvang halve finales om 10.00 en 12.00 uur
Finales om 15.00 uur

Toegang gratis
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vanaf nu leverbaar

JB Fashion de specialist in biljartkleding
voor

Nederland en België

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

Gespecialiseerd in biljart-, dart- en muziekkleding

Fashion

Onze openingstijden zijn:
donderdag en vrijdag:

09.00 - 12.30 uur en
van 13.00 - 17.00 uur

zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

snabrug
photography

Onze openingstijden zijn:
donderdag & vrijdag 09.00 - 12.30 uur

en van 13.00 - 17.00 uur
In de maanden mei, juni en juli

op zaterdag van 10.00 - 13.00 uur

mailto:info@jbfashion.nl
http://www.jbfashion.nl
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Kadercompetitie poule 4

Kampioensfeest voor De Hazelaar

Door in de voorlaatste ronde met 4-4
gelijk te spelen bij opponent Carambo-
le/Rademaker kon De Hazelaar al voor
het einde van de competitie het kampi-
oensfeest vieren. Hun huisgenoten De
Hazelaar 2 eindigde als laatste.

Speelronde 20
De Hazelaar 3 – Carambole/Radema-
ker: 6-2. Walco van de Ven maakte in
zes beurten uit, Harold Megens in
negen. Treffers/VTS/Activtec – D’n
Babbel/DAS Keukens: 3-5. Hein van
den Hurk won in acht omlopen en liet
18.75 noteren. De Hazelaar – Caram-
bole/ R&H Kassa: 3-5. De hoogste se-
rie van 131 kwam op naam van Alex
Ulijn. Wapen van Liempde/Regio

Bank – De Hazelaar
2: 8-0. Martien van
den Tillaart speelde
zijn 170 benodigde
caramboles in twee
beurten bij elkaar. 

Speelronde 21
Carambole Radema-
ker – De Hazelaar:
4-4. Met dit resultaat
kon De Hazelaar
vroegtijdig het kampi-
oensfeest vieren.       
Carambole/R&H
Kassa – D’n Babbel/
DAS Keukens: 6-2. 

Voor de bezoekers uit Wintelre kon al-
leen Piet Machielsen tot partijwinst ko-
men. De Hazelaar 2 – ’t Centrum: 4-4.
Otto Exters en Carlo van der Doelen be-
haalden thuiswinst. Carambole/BBG –
De Hazelaar 3: 8-0. 

Speelronde 22
De Hazelaar – Carambole/BBG: 2-6.
Dirk van Buuren wist de kampioen van
de nul af te houden. Bouwcenter Van
Hoppe – De Hazelaar 2: 6-2. Eric De-
ricks (38.75) kon als enige gast tot
winst komen. De Hazelaar 3 – Moira
Lith: 5-3. Piet Leermakers zette in zes
beurten met 23.33 de beste partij neer.
D’n Babbel/DAS Keukens – Carambo-
le/Rademaker: 0-8.

Kader poule 3

BVM Apollo/Etikon eindigt als midden- 
moter en De Poedel ongenaakbaar
BVM Apollo/Etikon – De Vriendenkring
2 5-3. Dennis Heffty pakte uit met hon-
derdzeventig caramboles na slechts vijf
beurten en dat leverde moyenne 34.00
op. BVM Apollo/Etikon – BV Rapiditas
2-6. Jacques de Beurs kreeg maar zes
kansen van Dennis Bouwhuis: 115-110.
Padoc Kaderteam – BVM Apollo/Etikon
6-2. Hans Borst bleek met 170 uit 6 de

beste. Nu de competitie afgelopen is
bezet BVM Apollo/Etikon via 87 pun-
ten na 22 wedstrijden met de zesde
plaats een plek in de middenmoot. De
Poedel was met 118 punten opper-
machtig. Gelre 100, Verploegen Party-
en Congrescentrum 97 en De Vrienden-
kring  met 93 punten volgen op gepaste
afstand.

De Hazelaar na de wedstrijd tegen Carambole/Rademaker
in Rumpt. Foto: BV De Hazelaar

Eerste divisie topteams

’s Lands Welvaren/Reedijk kampioen

Speelronde 27 en 28
De eerste ontmoeting van Terborgse
Wijncentrale/Veemarkt en Horna ein-
digde in 6-0. Hans Klok maakte bij het
libre in één beurt uit en Mathijs Bakker
had maar twee pogingen nodig om tot
kaderwinst te komen. In de volgende
confrontatie werd het 4-2. Nu behaalde
Bakker in vier omlopen winst bij het ka-
der. Moira/Hartog Afdichtingssystemen
verloor twee keer met 2-4 tegen Van
Den Broek Biljarts/Almere ’83. De
beste kaderpartij werd in vier beurten
gespeeld door Marcel van Dijk. Exal-
to/HWA verloor met 1-5 en 0-6 van
’s Lands Welvaren/Reedijk, die hiermee
het kampioenschap veilig stelde. BIOS
won thuis met 4-2 en 6-0 van Buite-
laar/Maasduin Witgoed. De botsing

tussen 123 Bil-
jarts/BCO en Ver-
ploegen Party- en
Congrescentrum
bleef met 4-2 en 2-4
aardig in evenwicht.

Speelronde 29 
en 30
Exalto/HWA moest
met 0-6 en 2-4 bui-
gen voor Snelpost
11. Alleen Jan de
Bruin kon voor het
thuisfront een partij
bandstoten winnen.
Van Den Broek
Biljarts/Almere ’83
won twee keer met

4-2 van promovendus ’s Lands Welva-
ren/Reedijk. Hektisch Biljartschool/
BV ’75 bleek met 6-0 en 4-2 beter dan
De Hazelaar. Topteam Goirle/Metsel-
bedrijf Stoop zag de winst tot twee
keer toe met 2-4 naar Terborgse Wijn-
centrale/Veemarkt gaan. Matthijs Bak-
ker toonde zich in vier en vijf beurten
weer als beste kaderspeler. Met 0-6 en
2-4 kreeg Buitelaar/Maasduin Witgoed
thuis om de oren van Steinhoff
Constructions. Alleen Patrick Janssen
kon bij het bandstoten een partij win-
nen. Horna bleef met 6-0 en 4-2 aan de
goede kant van de score in de botsing
met 123 Biljarts/BCO. Bezoeker
Ronald Filippo kon de eer redden door
in vijf beurten een kaderpartij te win-
nen.

’s Lands Welvaren/Reedijk met vlnr: Peter de Bree, 
Bas Reedijk en Danny Walhout

Eredivisie topteam 

Topteam De Viaanse Molen na één 
jaar weer terug naar eerste divisie
Op zaterdag 14 april viel de beslissing
welk team een stapje terug moest doen
naar de eerste divisie. Het vorig seizoen
gepromoveerde Topteam De Viaanse
Molen was ondanks winst en verlies bij
The City/Dibo de ongelukkige. Concur-
rent De Hazelaar/Etikon behaalde na-
melijk hetzelfde resultaat.   

Speelronde 27 en 28
The City/Dibo – Topteam De Viaanse
Molen 2-4 en 4-2. Roij van Raaij verloor
in de eerste sessie met 198-200 van
Vincent Veldt maar aansluitend verza-
melde hij de tweehonderd caramboles
47/2 in de openingsbeurt. Arnd Riedel
bleef André Peereboom beide partijen
de baas. Wiel van Gemert boog voor
George Kenter. Met 35 punten uit 28
wedstrijden sloot de ploeg uit Deventer
de competitie op de tweede plaats af.
De gasten eindigden op 19 punten. De
Hazelaar/Etikon – Benelux Biljarts/
Snellen Horeca Service 4-2 en 2-4. Het
drietal uit Rosmalen redde het vege lijf

met in totaal 20 punten. Jean-Paul de
Bruijn bleek met bandstootmoyennes
van 16.66 en 12.50 niet bij te houden.
Omdat Gert-Jan Veldhuizen in het eerste
treffen met 200-178 (4) van Raymund
Swertz won, betekende dit de broodno-
dige zege voor De Hazelaar/Etikon.
Swertz tikte het later in de middag in de
eerste poging uit. Dat deed toen ook
zijn 71/2 teamgenoot Michel van
Silfhout die tegen Eric Dericks zonder
puntverlies bleef op de slotdag. BIOS-
Barneveld – De Picardie 2-4 en 4-2.
Brons voor de thuisploeg die  Fabian
Blondeel tweemaal zag winnen van Jos
Bongers. Dave Christiani wisselde tegen
Sam van Etten het succes af. Ferry Jong
kwam er niet aan te pas tegen Dennis
Timmers. Wennekes.nl – Egbersbeek.nl
6-0 en 2-4. De enige 6-0 van de slotdag
kwam op naam van Jim van der Zalm,
Ian van Krieken en Lyon Megens. In de
andere ronde ging de winst naar
Christian Pöther en Harrie van den
Boogaard.   

Tweede divisie driebanden poule 1

Capelle nu definitief kampioen

Speelronde 17
Schroevengroothandel.nl – Brouwer
Project Design: 6-2. Bij de bezoekers
kon alleen Marnix de Kruijf een partij
winnen. Aannemersbedrijf Beer de Jong
– HWA/Hordijk Biljartartikelen: 4-4.
Mike Nijdam was in 28 beurten uit. Ca-
pelle – TOVV 3: 8-0. Peter van Lieshout
behaalde in 21 pogingen een ge-
middelde van 1.428, terwijl Dan Breur
voor 1.458 tekende. Ook Ron Schu-
mann presteerde met zijn 1.296 uitste-
kend. Hektisch Biljartschool/Frans van
Kuyk – BCO/Paeoniapassion.com: 4-4.
Rens Hoeba presenteerde zich in 31
omlopen met 0.967 als beste speler. 

Speelronde 18
Take 5 – Aannemersbedrijf Beer de
Jong: 4-4. Brouwer Project Design – Ca-
pelle: 2-6. Dan Breur maakte een serie
van negen en kwam in 26 omlopen tot
1.346. BCO/Paeoniapassion.com –
Cafedepijp.nl: 8-0. 

Speelronde 19
Hektisch Biljartschool/Frans van Kuyk –

Capelle: 8-0. Mer-
wehof/Derogee Be-
veiligingen – BCO/
Paeoniapassion.com:
4-4. Rens Hoeba en
Paul Witteman won-
nen voor de gasten.
Aannemersbedrijf
Beer de Jong – EDO
’83: 8-0. Mike Nij-
dam reikte tot 1.000.
HWA/Hordijk Bil-
jartartikelen – Brou-
wer Project Design:
7-1. Wilfried van
Beek won in 22 beur-
ten met een ge-
middelde van 1.363.

Speelronde 20
BCO/Paeoniapas-

sion.com - Aannemersbedrijf Beer de
Jong: 5-3. In 29 beurten behaalde Ro-
bert Koster (1.206) winst. Brouwer Pro-
ject Design - Hektisch Biljartschool/
Frans van Kuyk: 2-6. Willem Dokter
speelde 1.029. Take 5 – HWA/Hordijk
Biljartartikelen: 2-6. Wilfried van Beek
was in 28 pogingen het snelst uit, Peter
Berndsen had aan 31 omlopen vol-
doende. Capelle – Cafedepijp.nl: 6-2.
Dan Breur was weer in 24 beurten uit.

Speelronde 21
Merwehof/Derogee Beveiligingen –
Capelle: 0-8. Dan Breur toonde met
1.093 weer zijn vorm. Capelle stelde
met dit resultaat de kampioenstitel vei-
lig. Take 5 – Brouwer Project Design:
0-8. Met 1.166 speelde Ben Brouwer in
30 pogingen naar partijwinst. Schroe-
vengroothandel.nl – BCO/Paeoniapas-
sion.com: 4-4. Robert Koster behaalde
in 26 omlopen via een serie van acht
partijwinst. Aannemersbedrijf Beer de
Jong – TOVV 3: 4-4. HWA/Hordijk Bil-
jartartikelen – EDO ’83: 6-2. Peter Wit-
veld, Floor Waumans en Wilfried van
Beek zorgden voor de thuispunten.

Dan Breur, twee keer in 24 beurten uit. 
Foto: Paul Brekelmans
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Pool, snooker, carambole klein en groot, darts

Marcel Nendels en Walter van Tongeren 
vieren 25 jaar SPC Woensel

begon met Marcel
Martens en gaande-
weg werd de jeugd
steeds jonger. Marco
Teutscher, Marc Bij-
sterbosch en Ivar Sa-
ris werden al op 9-
11 jarige leeftijd be-
geleid. Nu zijn de
jonge talenten nog
maar een jaar of 8
zoals Mika van Ber-
kel, Brandon Saasen
en Kian Ooijen. Van
Berkel werd in 2017
op tienjarige leeftijd
al Nederlands kam-
pioen bij de pupil-
len. Volgens Nendels
zijn 10.000 trai-
ningsuren vereist om
het hoogste niveau te
bereiken. Ook dit
jaar vindt het NK
jeugd plaats in SPC
Woensel en wel van
dinsdag 1 mei tot en
met vrijdag 4 mei.
Onder de naam

Pool4Kidz Woensel speelt een jeugd-
team, met Mika van Berkel, Kian Ooij-
en, Jordy Pruimboom, Dylan Kappert en
ook de broers Quinten en Yannick Pon-
gers in de derde divisie. Op het hoogste
niveau, de eredivisie, verdedigen Tim
Jonkman, Gijs van Westenbrugge, Ri-
chard Eijmberts, Frans Ooijen en Ayhan
Özver de kleuren van SPCWoensel.nl. 

Programma jubileum 
en openingstijden
Op dinsdagavond 5 juni is er voor
vaste klanten, verenigingen, (voormalig)
werknemers en relaties de mogelijkheid
om een balletje te stoten, wat te drinken
of te eten. Het is dan alleen voor geno-
digden en dus gesloten voor buiten-
staanders. 
De reguliere openingstijden staan op de
site spcwoensel.nl. Maandag tot en met
donderdag van 12.00 tot 01.00 uur.
Vrijdag van 12.00 tot 02.00 uur. Op
zaterdag is men van 13.00 tot 02.00
geopend en zondags van 13.00 tot
01.00 uur.

De eerste jaren waren snooker en pool
erg in trek. Er werden snookertoernooi-
en gehouden met tachtig deelnemers.
Engelse en Belgische semiprofs kwamen
toen naar SPC Woensel. Prijzengeld
van meer dan 10.000,-- gulden was bij
het poolbiljart geen uitzondering. Ty-
pisch aan SPC Woensel bleek toen het
9-ball. Gaandeweg werden enkele
snookertafels vervangen door de ca-
rambolebiljarts en er werden enkele
pooltafels bijgeplaatst. Wat niet veran-
derd is, is de hoge kwaliteit van het ma-
teriaal waarop gespeeld wordt. Dat
spreekt de mensen aan en die komen
dan ook van heinde en verre om te poo-
len of te biljarten.

Poolles en jeugd
Marcel Nendels
geeft al circa 20 jaar
pool- en snookerles.
Beginnende biljar-
ters hebben even-
eens de mogelijk-
heid om van hem de
fijne kneepjes van
carambole te leren.
Ivar Saris is, als op-
volger van Marco
Teutscher, op maan-
dagavond actief met
het geven van pool-
les. De namen Saris
en Teutscher geven
al aan dat SPC
Woensel al jaren ac-
tief is met het oplei-
den van jeugd. Het

In juni 1993 openden Marcel Nendels en Walter van
Tongeren het bekende Snooker & Poolcentrum Woen-
sel. In Winkelcentrum Woensel 84D in Eindhoven ston-
den toen 10 9ft pooltafels en 7 fullsize snookertafels.
Het duo ging met de tijd mee en het resultaat mag ge-
zien worden: 16 pool, 3 snooker, 2 matchtafels, 4 klei-
ne biljarts en 10 dartsbanen. Verkoop en reparaties
van keu’s vinden er ook steeds meer plaats. Er zijn zo-
’n 150 keu’s op voorraad. Vroeger vooral pool maar
nu ook steeds meer carambole.   

Foto van 25 jaar geleden 

Vlnr: Walter van Tongeren en Marcel Nendels. 
Foto: Jan Rosmulder

Eurotour 9-ball

Debuut voor Quinten Pongers 
in Sankt Johann im Pongau
Quinten Pongers
heeft in Oostenrijk
zijn eerste opwach-
ting gemaakt in een
Eurotour 9-ball. De
15-jarige uit Veldho-
ven begon met een
3-9 nederlaag tegen
Jan Kjetil Nordrum.
Vervolgens won Pon-
gers tweemaal. Eerst
zette hij Gregor
Steindofer met 9-4
opzij om vervolgens
ook Christian Neci-
mer met 9-6 voor te
blijven. In de derde
verliezersronde
bleek Kenneth Rognstad via 3-9 een
maatje te groot voor de speler van
Pool4Kidz Woensel. 
Ivar Saris was de op twee na beste
Nederlander. Hij werd bij de laatste 32
uitgeschakeld door Roman Hybler: 4-9.
Niels Feijen stuntte toen tegen Tomasz
Kaplan door van 3-8 naar 9-8 te gaan.
Feijen verloor echter met dezelfde cijfers

in de achtste finale tegen Eklent Kaci.
Marc Bijsterbosch was eveneens tot de
top zestien doorgedrongen en net als
bij zijn landgenoot betekende 8-9 ver-
lies einde Eurotour. Zijn tegenstander
Denis Grabe geraakte vervolgens uit-
eindelijk in de eindstrijd waar de Griek
Alexander Kazakis hem met 9-5 van
goud hield.

Quinten Pongers. Foto: EPBF/DK  

”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

Derde divisie Zuid/West poolbiljart

Volle winst voor Pool4Kidz Woensel 
in Breda

Cool Runnings - 
Pool4Kidz Woensel 0-7
In SPC De Pompadour te Breda liet de
jeugd van SPC Woensel er geen gras
over groeien. Individueel wonnen de
broers Quinten en Yannick Pongers alle
duels tegen Tom Stadegaart, Janice van
Gastel en Patrick Maas. In het koppel
10-ball versloegen ze ook het duo Sta-
degaart en Van Gastel. Mika van Berkel
behaalde dezelfde resultaten en dat
was tegen Patrick Maas en Janice van

Gastel. Pool4Kidz Woensel heeft nu
van de twaalf speelronden er zes ge-
wonnen en eveneens zes verloren. Het
saldo in frames is 50-34.

Vlnr: Kian Ooijen, Quinten Pongers, Yannick Pongers en Mika van Berkel. 
Foto: Jan Rosmulder        

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl


De Biljart Ballen, 22e jaargang, mei 2018 pagina 32

DE PRIJS
Het laken is minstens 40% goedkoper dan de bekende wollen A-merken

DE ENERGIE KOSTEN
Er is geen noodzaak om de biljarts te verwarmen dus je bespaart direct op de 
energie kosten

DE BUFFALO LEAGUE, EREDIVISIE DRIEBANDEN

allerhoogste niveau driebanden!

SPEELEIGENSCHAPPEN
Langer behoudt van spin, een langere afslag,  en het 
laken laat de bal heel snel lopen, eigenschappen 
die met name de 3-bandenspelers zeer 
kunnen waarderen

GEEN WOL, GEEN VOCHT 

aan zoals wollen lakens dat wel 
doen

          +31 

€45,-
per meter!

Wanneer 
begint u met 

besparen?

Time to play!

DUIZENDEN BILJARTERS GINGEN U INMIDDELS AL VOOR!

Waarom denkt u dat steeds meer biljart clubs, verenigingen, lokaliteiten en biljart spelers 

Informeer bij uw lokale biljart specialist, of neem direct contact met ons op:




