
JJ uu nn ii // jj uu ll ii   22 00 11 88

Simonis Biljartlakens Landsfinale
2018 met ruim 300 wedstrijden

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

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

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

info@championbiljarts.nl

Luc Verhoeven

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

woensdag 9.30 - 12u   13 - 18u

donderdag 9.30 - 12u   13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Gsm +32 (0)475 64 26 10

e-mail: renata@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

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

/amusementbe

Zie ook de achterpagina

GRATIS
MEENEMEN

www.biljartcomputer.nl    013-4634703

Lees verder op pagina 10

Op 22, 23 en 24 juni 2018 zal Sport-
complex Merwestein weer hét breedte-
sport evenement van het jaar van de
KNBB huisvesten. In drie dagen tijd vin-
den ruim 300 wedstrijden plaats om de
Nederlandse Kampioenschappen van
de Landscompetitie van de KNBB-vereni-
ging Carambole (KVC). In totaal 76
teams zullen op 24 kleine en 4 grote ta-
fels spelen om het Kampioenschap van
Nederland in hun betreffende klasse. Op
vrijdag spelen de C4, Damesbeker en
Dagcompetitie (elk met 8 teams), op za-
terdag de C1, B1 en B2 (ook elk met 8
teams), en op zondag A, C2 en C3 (A
met 4 teams, C2 met 8 teams en C3 met
16 teams). 
Het is een Simonis Biljartlakens Landsfi-
nale waarbij nadrukkelijk naar de toe-
komst zal worden gekeken. Dit omdat bij
de meest recente Algemene Ledenverga-
dering van KVC door de districten ge-

stemd werd of de Landsfinale centraal,
op één vaste locatie zou moeten blijven
(zoals nu), danwel veranderen naar cen-
traal op wisselende locaties of naar de-
centraal op wisselende locaties. 
Omdat met grote meerderheid werd ge-
stemd om de huidige situatie te behou-
den, biedt deze zekerheid voor de ko-
mende jaren de organisatie mogelijkhe-
den om te kijken welke mogelijkheden er
zijn de allure van de Landsfinale verder
te vergroten, en toch in lijn met de ge-
weldige traditie die dit jaarlijkse breed-
tesport evenement herbergt. 

Betrokkenen aan het woord 
Wedstrijdleider Ruud Hudepohl, die de
Simonis Biljartlakens Landsfinale al voor
de 21e maal organiseert: “Teams plaat-
sen zich soms maar één keer in hun le-

Foto: André van Hattum
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NK individueel voor VG-Biljarters in Hoorn

Frans Rooijakkers en 
Peter Jansen claimen titels

Op zondag 3 juni stroomde de biljart-
accommodatie van Horna in Hoorn
weer vol met VG-spelers en hun bege-
leiders voor het Nederlands kampioen-
schap individueel 2018. De beschik-
baarheid van maar liefst 12 tafels stelde
de commissie voor de VG-Biljarters in
staat om twee poules te organiseren met
elk 24 spelers; totaal dus 48 deelne-
mers.
Na de opening, het binnendragen van
de vlaggen en het Wilhelmus, werden

tussen 10.30 uur en 16.30 uur in rap
tempo 120 partijen afgewerkt, waarin
vier spelers per poule zich konden
plaatsen voor de halve finale. Een klein
uurtje later was de eindstand bekend en
waren de podiumplekken als volgt ver-
deeld:

Poule A
1e plaats en Nederlands kampioen: 
Frans Rooijakkers (De Kleerkast)
2e plaats: Kurt Lauret (Swing)

3e plaats: Jan Neuvel (De Reiger)

Poule B
1e plaats en Nederlands kampioen: 
Peter Jansen (De Blokhut Pluryn)
2e plaats: Jeroen van de Lith 
(De Blokhut Pluryn)
3e plaats: Arjan Luken (De Reiger)
De winnaars werden gehuldigd door
bondsafgevaardigde Piet Verschure en
overladen met grote bekers, bloemen en
fraai gemaakte tegeltjes als aandenken
aan dit fantastische evenement. Het spel-
niveau was buitengewoon hoog.
Nieuwkomer Dick Neefjes van De Op-
komst, met een respectabel aantal te ma-
ken caramboles van 15, raffelde zijn
openingspartij in slechts drie beurten af
en maakte daarbij een serie van 13!
Procentueel de hoogste serie werd ge-
maakt door de kampioen in poule B:
een serie van 6 bij 7 caramboles te ma-
ken. In absolute zin verpulverde Patrick
Kroes van De Klup het oude record van
de hoogste serie. Dat stond op 15, maar
na zondag op maar liefst 20 van Kroes.

Groot feest
Een biljartevenement met VG-spelers is
altijd een groot feest. Dat ligt vooral aan
de spelers zelf die met hart en ziel hun

sport beoefenen en blijk geven van een
grote mate van sportiviteit en saamho-
righeid. Maar dat ligt ook aan de vele
vrijwilligers die dit soort evenementen
jaarlijks weer op de kaart zetten. Bonds-
afgevaardigden als Benny Beek (pen-
ningmeester) die spontaan als arbiter in-
valt, Piet Verschure (breedtesport) die de
kampioenen huldigt, tal van leden van
Horna die zorg dragen voor de bar, de
muziek, de computers en het materiaal.
Vrijwilligers die de loterij verzorgen,
Yvonne Bosselaar als lady-speaker, Dick
van Egmond die, samen met de leden
van de commissie, maanden bezig is
met de voorbereiding, Petra Strijbos als
boegbeeld van de commissie en haar
man Mari, samen met Hans Eekels voor
de wedstrijdleiding. En natuurlijk al die
begeleiders op de achtergrond die hun
pupillen aanmoedigen, motiveren en
soms moeten troosten als er verloren
wordt.
Dank aan Horna voor de gastvrijheid,
dank aan de KNBB voor hun grote
financiële bijdrage en hun betrokken-
heid, dank aan de vele sponsors en vrij-
willigers, dank aan de arbiters en voor-
al dank aan de spelers die ons doen be-
seffen dat je een sport niet alleen moet
uitoefenen maar vooral moet beleven!

Links: Peter Jansen kampioen poule B, rechts: Frans Rooijakkers kampioen poule A. 
Foto: Jose Luken

Dagbiljarten libre klasse 1 en 2 in Steenwijk

Fred Sammelius en Sjef Dekkers 
ongeslagen Nederlands kampioen

In clublokaal Francois Mingaud te
Steenwijk won Fred Sammelius in de
openingsronde van het NK dagbiljarten
libre eerste klasse met de hakken over
de sloot van Harm Engels. Aansluitend

kwam Sammelius
niet in de problemen
tegen Jos van den
Berg, die maar
twaalf kansen kreeg:
160-35. De afsluiten-
de sessie tegen de
eveneens nog zon-
der puntverlies zijn-
de Wim Nova was
beslissend voor de
Nederlandse titel.
Fred Sammelius ver-
zamelde de 160 ca-
ramboles na 17
beurten. Nova, die
180 punten had te
gaan, bleef bij 129
steken. 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Fred Sammelius Vriendenkring 6 8.42 74
2. Wim Nova RBC Doetinchem 4 8.57 46
3. Harm Engels De Boerhoorn 2 4.81 18
4. Jos van den Berg BCH ’95 0 3.89 20 

NK dagbiljarten bandstoten in Noordwijk

Vlnr:  Jan 't Hart,
Sjef Dekkers en 
Lucas Heuvingh. 
Foto: Fred Verbaan 

Vlnr: Wim Nova, Fred Sammelius en Harm Engels. 
Foto: Fred Verbaan

NK libre 2e klasse dag

In dezelfde biljartzaal behaalde Sjef
Dekkers eveneens de maximale zes
punten. Hij had 90 treffers te gaan en
bleek succesvol te-
gen Lucas Heuvingh
90-76 (20), Jan ’t
Hart 90-62 (24) en
Peter Verhagen 90-
54 (21). Jan ’t Hart
verloor alleen van de
kampioen en eindig-
de  als tweede.   

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Sjef Dekkers De Gildenbond 6 4.15 21
2. Jan ’t Hart OBV Randstad 4 2.91 14
3. Lucas Heuvingh Ouderen Biljv OBV 2 3.82 22
4. Peter Verhagen NAL 0 2.57 15

Tijdens de KNBB Jumbo Bekerfinale in De Bussel

Oosterhoutse schooljeugd maakt
kennis met de biljartsport

Vrijdagochtend 1 juni 2018 was de Bil-
jartarena van Theater De Bussel gevuld
met leergierige scholieren, die kwamen
ruiken aan het biljartspel. Onder leiding
van Dave Christiani, Raymund Swertz,
Jean-Paul de Bruijn en Piet Verschure
van de KNBB, werd speluitleg en in-
structie gegeven aan een twintigtal
scholieren van groep 8 van een Ooster-
houtse basisschool. Bij binnenkomst in
de theaterzaal waren de leerlingen di-
rect onder de indruk van de professio-
neel ingerichte biljartarena. Na een
welkomstwoord, werden er vier groe-
pen gevormd, die per groep een match-
tafel en een instructeur kregen toegewe-
zen. Hoewel de meesten nog nooit een

biljartkeu hadden gehanteerd, was het
toch opvallend hoe snel een en ander
werd opgepakt. Zo zag men na een
klein uurtje al leerlingen, die met een
strakke afstoot, mooie rondspeelballen
maakten. Het enthousiasme was erg
groot, vooral toen het wedstrijdelement
aan de orde kwam. Deze kennismaking
met de biljartsport kwam tot stand mede
door toedoen gemeenteraadslid Peter
de Laat in samenwerking met Biljart Eve-
nementen Nederland. Omdat het be-
langrijk is het enthousiasme bij deze
groep jongeren vast te houden, heeft Pe-
ter de Laat toegezegd direct na de
schoolvakanties hieraan vervolg te zul-
len geven.

De dol enthousiaste leerlingen met de instructeurs in de biljartarena van de
KNBB Jumbo Bekerfinale. Foto: Ton Smilde

Eindstand 1e klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Willem Wilken OBV 6 2.42 19
2. René Ketels Paperclip 4 2.44 9

3. Wim Roseboom De Beurs 2 2.36 18
4. Hans Ratering RBC 0 1.56 11

Eindstand 2e klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Adolf Eerenstein OBV 4 1.40 7
2. Jan ’t Hart OBV Randstad 4 1.96 9
3. Henk de Beer Driemond 2 1.84 9
4. Henk Huis in ’t Veld Stedendriehoek 2 1.32 8

Eindstand 2e klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan Bulk Jacobswoude 4 0.70 7
2. Be Boschma OBV 4 0.87 8
3. Adri Verhoeven Vrolijke Rollers 4 1.03 4
4. An ’t Hart OBV Randstad 0 0.58 5
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In Memoriam Henny Ritmeijer
Op 6 mei 2018 overleed in het Zorg-
centrum te Vaals internationaal arbiter en
steunpilaar van de KNBB Henny Ritmeij-
er in de leeftijd van 87 jaar. Henny be-
gon zijn KNBB- biljartloopbaan in de
50-er jaren bij het Dordtse café Loeffen.
In mei1989 moest hij echter ophouden,
vanwege een afvloeiingsregeling die in
1981 bedacht was, dit, teneinde de
doorstroming van arbiters te versnellen.
Hierdoor werden arbiters die ouder wa-
ren dan 55 jaar op de oud-arbiterslijst
geplaatst. Henny werd in 1992 door
voormalig bonds-voorzitter Maarten
Hendriks tot Bondsridder geslagen. Hen-
ny Ritmeijer was voorzitter, in het in het
district Dordrecht. Hij zette zich daar-
naast jarenlang in als competitieleider.
Velen zullen dan ook met respect en
dankbaarheid terugdenken aan de to-
meloze inzet van Henny op velerlei ge-
bied, de drie kinderen moesten hun va-

der daardoor vele uurtjes missen, ten faveure van de KNBB. Even was er sprake
van dat Henny met zijn echtgenote Jos in Duitsland een restaurant zou gaan op-
zetten, dit bleek achteraf toch een beetje te hoog gegrepen. Ze trokken wel naar
Bad Breisig aan de Rijn, waar ze jarenlang hebben gewoond. Daarna streken
ze neer in het Zuid Limburgse Heerlen, waarna Henny uiteindelijk aan een slo-
pende (suiker)ziekte ten onder is gegaan. Zaterdag 12 mei was de dienst, om
het leven van deze hartelijke persoonlijkheid te gedenken, in het Crematorium te
Heerlen. Blijf Henny zijn naam noemen, blijf mooie herinneringen delen, want
“een geliefd mens gaat nooit dood”. Wij leven mee met de nabestaanden en
wensen hun zeker deze mooie herinneringen toe.

Archieffoto 2007

Bandstoten klein 2e klasse

Dennis van 't Hof winnaar 
spannend NK in Losser

Vlnr: Roland Duis, Dennis van 't Hof en Klaas Bakker. Foto: Joke Heijdemann
In de openingsronde maakte de als eer-
ste geplaatste Dennis van 't Hof zijn fa-
vorietenrol waar. Hij verzamelde de 75
caramboles al na 9 beurten en dat be-
tekende met een gemiddelde van 8.33
meteen de kortste partij van het NK.
Aansluitend was er een gevoelig verlies
tegen Gerard de Jong via 57-75 (25).
In de derde sessie kwam Van 't Hof
weer sterk terug door na 10 pogingen
uit te gaan tegen Roland Duis. Na vier
ronden waren er drie koplopers met zes
punten: Dennis van 't Hof, Klaas Bakker
en Gerard de Jong. Na ronde vijf had
Bakker de leiding met acht punten en
volgde een drietal met zes punten.
Klaas Bakker ging zondagmorgen ech-
ter onderuit en met nog één ronde te

spelen 4 kandidaten op 8 punten. Den-
nis van 't Hof had met 3.45 het beste al-
gemeen moyenne. De verrassing van
de slotronde was de partij van Stephan
van den Hooff tegen Chris Zuurbier,
waarbij Van den Hooff zijn eerste zege
boekte. Op de andere tafel ging het tus-
sen Dennis van 't Hof en Klaas Bakker
tegen elkaar op tot het moment dat Van
't Hof met een serie van 32 een gat
sloeg. De hoogste reeks van het toer-
nooi bleek dus goud waard. Namens
de KNBB huldigde Alex ter Weele de
kampioen en werden de overige prijzen
uitgereikt door Ben Veger van de orga-
niserende vereniging Pomerans 1928.
Namens de spelers dankte Roland Duis
de vereniging voor dit bijzonder goed
georganiseerd NK. Tijdens de opening,
welke gedaan werd door de voorzitter
van het district Twente Wilco Hagemei-
er werd de vereniging nog gefeliciteerd
met haar 90-jarig jubileum en dankte hij
de vereniging voor haar positieve in-
breng binnen zowel het district, gewest
en KNBB. Aan de secretaris Tonnie
Bergsma overhandigde hij hiervoor een
blijvende herinnering van de KNBB.
Ook waren er in Losser felicitaties voor
Ben Veger met zijn 50-jarig lidmaat-
schap van de KNBB.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Dennis van 't Hof Almere '83 10 3.49 32
2. Roland Duis Buitenmolen 8 3.41 17
3. Klaas Bakker Phoenix 8 3.16 17 
4. Chris Zuurbier De Carambole 8 3.04 20
5. Gerard de Jong ONA 8 2.79 16
6. Erwin van den Hoogen Kaketoe '80 7 2.83 22
7. Peter Andriessen BC Maarland 5 2.86 27
8. Stephan van den Hooff Borduurhuis.nl 2 2.88 13

Driebanden groot zuid 1 en zuid 2

Nazareth via De Distel naar Nieuwegein

Bij biljartcentrum De Distel in Roosendaal
werd de gecombineerde gewestelijke fi-
nale A- klasse voor teams driebanden
groot afgewerkt. BV Nazareth uit Maast-
richt greep daar de volle winst en be-
haalde zes punten. Op afstand volgde

Eekhoorn 2 uit Oosterhout met drie en het
Waalwijkse BSV met twee punten. HGL
KOT uit Sas van Gent bleef op één punt
steken en werd vierde.  Nazareth speelt
op zaterdag 23 juni voor het Nederlands
kampioenschap in Nieuwegein.

BV Nazareth plaatste zich voor de Simonis Biljartlakens Landsfinale.

Golfen voor biljarters

Joop Hastenberg winnaar 
Burgmans Biljarts wisselbokaal

De 5e golfdag met de biljarters was
ook dit jaar weer een geweldig festijn! 
Op een mooi en zonnig Gendersteijn in
Veldhoven werd fel gestreden om de
Burgmans Biljarts wisselbokaal. Na af-
loop van de 18 holes bleek dat Joop
Hastenberg de beste van de dag was.
De tweede plaats ging naar Erik Vijver-
berg en Jos Molenaar eindigde als der-
de.

Neary: Gerton Bos.
Longest: Jos Molenaar 
Birdie: Puck van Aart en 2x Ad Burg-
mans 
Na afloop werd er nog gezellig na ge-
kletst onder het genot van een hapje en
een drankje. Tevens is de datum voor
2019 alweer vastgelegd op zondag 9
juni. Inschrijvingen hiervoor zijn vanaf
heden van harte welkom.

Onder vlnr: Martin Spoormans, Jos Molenaar, Gerton Bos, Joop Hastenberg,
Coby Burgmans en Ad Burgmans. Boven vlnr: Erik Vijverberg, Eric Binnenmars,
Puck van Aart en Bart Hultermans.
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Spannende ontknoping bij ’t Tapperijke in Hoeven

Francine van Yperen wint 
vierde Ladies crazy diamond XS

De vierde editie van Ladies crazy dia-
mond XS (dames driebanden klein) was
de spannendste en meest crazy editie
van allemaal. Na de eerste dag scheel-
de de nummer 1 t/m 6 niet meer dan 3
caramboles en 1 t/m 10 niet meer dan
5 matchpunten. Dat is niet veel als je
met 12 punten systeem speelt met nog
vier partijen te gaan.
De tweede speeldag werd er tactisch
gespeeld, de partijen liepen allemaal
naar het beurtenlimiet en zijn er flinke
klappen uitgedeeld. Francine van Ype-
ren, die na de eerste dag samen met
Pauline Gerritsen en Jettie de Wit maar
één carambole tekort kwamen, won
haar eerste partij van Jettie de Wit in de
28e beurt, maar verloor daarna van
Martine Goetkint en hierdoor maar vijf
matchpunten haalde. Zo kwam alles
weer open en verloor Martine Goetkint
van Kitty Meesters en Jettie de Wit
speelde niet uit.
Pauline Gerritsen kwam  in haar laatste
partij één carambole te kort, waardoor

Francine van Yperen
in de laatste beurt
van het toernooi
kampioene werd met
85,286 punten, Pau-
line Gerritsen twee-
de met 83,833 pun-
ten en Martine Goet-
kint derde (83,308).
Het was een mooi
kampioenschap,
waarin nu weer be-
wezen is dat het echt
pas gedaan is tot het
einde van de laatste

partij en dat iedere carambole telt. De
organisatie is Anja en Kees Broos
enorm dankbaar voor de uitmuntende
verzorging. De arbiters die weer heb-
ben klaar gestaan en het publiek was er
weer om aan te moedigen.
Eindstand
1. Francine van Yperen
2. Pauline Gerritsen
3. Martine Goetkint
4. Kitty Meesters
5. Cynthia van Peer
6. Jettie de Wit
7. Gerrie Wierstra
8. Jaimie Buelens
9. Jetty van Hummel

10. Joyce Klunder
11. Marij Martens
12. Sylvia Eckel
13. Janet Kwast
14. Graddie Berry
15. Joke Breur
16. Els van Tol
17. Ella van Loon
18. Cor Dagevos

(Advertorial)

Biljartcomputer ontwikkelt steeds verder

Scorebord maakt uitslagformulier
Biljartcomputer produceert en ontwikkelt sinds 2010 elektronisch scoreborden
voor de biljartsport.

Wat is een elektronisch scorebord

Dit elektronisch scorebord bestaat uit een kleine computer, een beeldscherm en
een draadloze afstandsbediening. De computer is gemakkelijk achter het beeld-
scherm te "verstoppen", zodat alleen het beeldscherm zichtbaar is.
Op verzoek van gebruikers heeft Biljartcomputer nu de mogelijkheid via e-mail
een wedstrijd uitslagformulier te verzenden en te printen.

Hoe werkt dit?
Wanneer 2 teams op een avond of dag(en) alle partijen gespeeld hebben, wordt
het formulier gestuurd naar een door u opgegeven e-mailadres. Daarna wordt
het geprint en doorgestuurd naar de tegenstanders. Na het uitprinten hoeven bei-
de partijen alleen nog maar een handtekening te zetten.
Het formulier ziet er als volgt uit:

De e-mail

In het instellingen menu kunt u aangeven welk punten systeem u gebruikt: 
"Elke carambole telt" of "Elke 10% telt" (volgens KNBB).
Tevens wordt in de bijlage de uitslag in een andere vorm meegestuurd:

Bijlagen

Daarnaast  wordt er nog een bijlage meegestuurd die geschikt is om in Excel te
importeren voor verdere bewerking. Via Outlook (Windows) is het zelfs mogelijk
de mail volledig automatisch uit te printen.

Onbegrensde mogelijkheden
Zodra de resultaten digitaal beschikbaar zijn, zijn de mogelijkheden van presente-
ren bijna onbegrensd. Biljartcomputer slaat maar liefst de laatste 1000 gespeelde
partijen op! Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk meerdere spelers of meerdere
teams in één grafiek met elkaar te vergelijken, kortom de fantasie schiet tekort.

Prijs
De prijs is hetzelfde gebleven: € 359,- inclusief btw, reclamemodule en
2 maanden gratis e-mail en uitslagformulier verzenden.

Informatie over de Biljartcomputer:
Telefoon: 0031 (0)13-4634703
Website: www.biljartcomputer.nl, www.biljartcomputer.be,

www.billardcomputer.de
E-Mail: info@biljartcomputer.nl, info@biljartcomputer.be,  

info@billardcomputer.de

Partners van spelers

Sjannie Lamers beste dame in 
thuisbasis 't Hangijzer te Bladel

In café-bar 't Hangijzer te Bladel werd
weer een dames libretoernooi gehou-
den. Het waren dames van de spelers
die bij 't Hangijzer biljarten. Die wilden
ook een eigen toernooi houden. Alles is
heel goed verlopen, de dames waren
dik tevreden en er waren mooie wed-
strijden bij. Er is heel wat gelachen. De
finale was Wilma van Uythoven tegen
Sjannie Lamers en die partij werd ge-
wonnen door uitbaatster Sjannie La-
mers. Ze was net zo blij als een kind
kan zijn. 

De eindstand 

1. Sjannie Lamers
2. Wilma van Uythoven 
3. Jeanne Seuntiens
4. Yvon van Heuvel
5. Mariska van de Wiel
6. Anke Kaptheyns
7. Laurie Tijssen
8. Riena Ansems
9. Loes van Beers

10. Ada Wouters

Vlnr: Zie de eindstand. Foto: Ger van Beers  

NK kaderteams in Woerden

Nationale titel voor Op de Klos 2
Op de Klos 2, met Jean Godeyne, Ludy
Keuten, Roger Cleuskens, Wiel Wolters,
Frans Vaessen en Tonnie Houten, is win-
naar van het Nederlands kampioen-
schap voor kaderteams In  Woerden
werden de Poedel en BC Maarland op
afstand gehouden. De sterke formatie
Pelikaan 1, met Michel van Silfhout, die
de meeste caramboles moest maken en
ook nog eens in 57/1, bleek ook niet

opgewassen tegen het prima spelende
Op de Klos, dat zich een jaar lang
Nederlands Kampioen mag noemen.

Eindstand
Team P. punten % Caramb. Teammoy.
1. Op de Klos 2 16 -  8 93.43 % 12.671
2. De Poedel 13 - 11 90.66 % 16.741
3. B.C. Maarland 1 12 - 12 70.44 % 12.579
4. Pelikaan 1 7 - 17 78.51 % 12.260

http://www.biljartcomputer.nl
http://www.biljartcomputer.be
http://www.billardcomputer.de
mailto:info@biljartcomputer.nl
mailto:info@biljartcomputer.be
mailto:info@billardcomputer.de
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Bandstoten tweede klasse Roosendaalse Biljart Bond  

Arjen van de Sande 
ongeslagen 
kampioen 
Na een spannend weekend is Arjen
van de Sande lid van biljartvereniging
de Ram uit Roosendaal ongeslagen
kampioen geworden bandstoten twee-
de klas van de RBB. De laatste wedstrijd
ging tussen Van de Sande en Kees Koe-
voets, dit was zeer spannend en ging
gelijk op. Koevoets  moest nog twee ca-
ramboles maken, maar Arjen van de
Sande besliste de wedstrijd met een se-
rie vijf, en werd ongeslagen kampioen
bandstoten van de RBB. Lenie Aantjes
werd derde.

Teamfinale B2 afdeling Zuid 1 in Roosendaal

’t Pleintje haalt ticket voor NK op bij 
De Ram
Café De Ram in
Roosendaal stond op
2 juni in het teken
van de gewestelijke
finales tweede klasse
driebanden klein. In-
zet was plaatsing
voor de Simonis Bil-
jartlakens Landsfina-
le. Met het maximaal
behaalde aantal
wedstrijdpunten ver-
overde ’t Pleintje uit
Sint Willebrord de
gewestelijke titel en
dus plaatsing voor
landsfinale in Nieuwegein. De Distel
Biljarts eindigde op de tweede plaats,

Ut Sandoel werd derde en D’eule vier-
de.

Vlnr: Adrie van Zundert, Marcel de Pijper en 
Nick van den Bosch

Gewestelijke finale C1 in Zuid 1

BSV viert Waalwijks feestje 
bij De Eekhoorn in Oosterhout
Op camping De Eek-
hoorn is BSV uit
Waalwijk er in ge-
slaagd de geweste-
lijke titel in de eerste
klasse libre van Zuid
1 te bemachtigen.
Het team dat de
thuiswedstrijden
speelt bij De Molen-
vliet, behaalde even-
als VEGABV vijf
wedstrijdpunten.
Omdat de formaties
ook in partijpunten
(11) gelijk eindig-
den, bracht het per-
centage caramboles met 97,78 tegen
84,71 de beslissing. De Ram uit Roo-

BSV uit Waalwijk

sendaal werd derde en BVBO eindigde
op de vierde plaats.

Gewestelijk kampioen bij Reseda in Sas van Gent

Dames Delta Zuid-West 
naar landsfinale

Bij Reseda in het
Zeeuws Vlaamse Sas
van Gent is de da-
mesteamfinale van
het gewest Zuid 1
gehouden. District-
steam Delta Zuid-
West, bestaande uit:
Wendy de Punder,
Sandra van de Ber-
ge en Sandra de
Kok, won op partij-
punten. SVW uit Ber-
gen op Zoom had
twee formaties in de
strijd, maar moest
genoegen nemen
met de tweede en
vierde plaats. Het
Districtsteam van
Midden-Brabant
werd derde.Het districtsteam van Delta Zuid-West

Eekhoorn Oosterhouts kampioen 
driebanden

Nadat zaterdag 2 juni de laatste partij-
en van de KNBB Jumbo Bekerfinale in
de biljartarena bij Theater De Bussel
waren beslist, werden er op zondag de
finales van het Oosterhouts kampioen-
schap driebanden gespeeld. Vier teams
hadden zich via voorwedstrijden ge-
plaatst. Voor aanvang werd er eerst ge-
loot.
Cortini Automotive trof het eredivisiete-
am De Eekhoorn en DKM Tools mocht
de krachten meten met ’t Hartje/
Van Wanrooy, eveneens eredivisionist.
Plaats van handelen was de professio-
nele biljartarena, die voor deze gele-
genheid beschikbaar was gesteld door
Biljart Evenementen Nederland. Men
kon genieten van de kortste partijen en
hoogste series, zoals Martin Spoormans
(kopman ’t Hartje/Van Wanrooy), die
in twee beurten zijn set van 15 caram-
boles in de halve finale besliste. En de
hoogste serie van de dag van Jack Wij-
nen van De Eekhoorn, die een serie van
tien maakte in de tweede beurt van de
halve finale. Ondanks verwoede pogin-
gen, mateloze inzet en goede tactieken
slaagden Cortini Automotive en DKM
Tools er niet in de finale te bereiken. Op
de vier matchtafels werd onder toeziend
oog van een kleine honderd toeschou-

wers deze eindstrijd afgewerkt.
Wedstrijdleider van de dag, Bram Speij-
er: “Spanning was er genoeg, na één
set was het 4-4, na 2 sets 8-8 en uitein-
delijk werd het kampioenschap beslist
door winst in de allerlaatste set, van zo-
wel Kenny Miatton op Wim van Crom-
voirt, Frans van Kuyk uit op  Martin
Spoormans in 8 beurten en door de
winst van Jerry Hermans op zijn plaats-
genoot Ad Broeders. Met de stand 14-8
voor De Eekhoorn hoefde de vierde par-
tij tussen Volkan Cetin en Jack Wijnen
bij de stand 7-7 niet meer te worden uit-
gespeeld. Eekhoorn kon als kampioen
van Oosterhout worden gehuldigd.

Het kampioensteam van De Eekhoorn, met vlnr: Kenny Miatton, Jerry Hermans,
Frans van Kuyk en Jack Wijnen. Foto: Ad Smout

Meilink Biljarts
een begrip in Noord-Holland

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

1e en 2e klasse driebanden groot bij ’t Hartje van Oosterhout

Titels voor Micha Donders 
en Gerrit van Roekel
Bij ’t Hartje van Oosterhout werd de ge-
combineerde finale eerste en tweede
klasse driebanden groot van het district
Midden-Brabant gespeeld. Invaller Ger-
rit van Roekel eindigde op de eerste
plaats met tien wedstrijdpunten en werd
kampioen in de tweede klasse. Henk
Kosters behaalde als tweede een punt
minder. Mischa Donders kon als kampi-
oen van de eerste klasse worden gehul-
digd. Stephan van den Hooff behaalde
met 0.680 het hoogste algemeen moy-

enne en promoveerde naar de eerste
klasse.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Gerrit van Roekel Buro Balans 10 0.560 4
2. Henk Kosters ’t Vosje 9 0.510 5
3. Stephan van den Hooff Borduurhuis 8 0.680 5
4. Mischa Donders Borduurhuis 4 0.590 5
5. Piet van Cromvoirt Nooit Volleerd 4 0.430 5
6. Henk Schneijdenberg Michielsen 4 0.440 4
7. Jan van Dooren Michielsen 3 0.380 4

PWA haalt ticket
voor NK op bij 
De Ponderosa
Tijdens de teamfinale vierde klasse libre
van het gewest Zuid 1 in Bergen op
Zoom, bleek PWA uit Fijnaart te sterk
voor het Waalwijkse Karrewiel en Bara-
cuda uit Sint Willebrord. Zij gaan het
gewest vertegenwoordigen tijdens de
Simonis Biljartlakens Landsfinale in
Nieuwegein.

Arjen van de Sande

http://www.meilinkbiljarts.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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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

Teamfinale derde klasse libre Zuid 1 in Waalwijk

Café De Molenvliet scherprechter 
voor afvaardiging naar NK

Café De Molenvliet was op 3 juni het
decor voor de gewestelijke teamfinale
van de derde klasse libre Zuid 1. Het
werd een spannend geheel aan het
Laageinde 30 in Waalwijk. Uiteindelijk
mochten de spelers van De Poedels  uit
Lage-Zwaluwe met vijf wedstrijdpunten

de felicitaties in ontvangst nemen. Groe-
de werd op één punt achterstand twee-
de. Het thuisspelende DOT moest ge-
noegen nemen met een derde plaats.
WBV uit Welberg bleef zonder punten
en eindigde als vierde.

Vlnr:  Jack Leest, Pierre Slootmans, Frans Wintermans en Gert-Jan Kavelaars.
Foto: De Poedels

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

Landscompetitie jeugd

Amorti/SVW 1 Nederlands 
kampioen in Warmenhuizen
In Warmenhuizen is
de nationale finale
gespeeld van de
landscompetitie
jeugd. De acht ge-
plaatste teams wer-
den hiervoor in 2
poules ingedeeld
welke een halve
competitie speelden.
Amorti uit Zevenber-
gen en SVW uit Ber-
gen op Zoom had-
den gezamenlijk
twee gecombineerde
formaties gevormd.
BV Overberg eindig-
de als eerste in poule
1 en Amorti/SVW 1
werd tweede beiden
plaatsten zich voor de kruisfinale. In
poule 2 won De Liefhebber alle wed-
strijden, terwijl ’t Töpke zich als tweede
voor de halve eindstrijd plaatste. Amor-
ti/SVW 1 wist in de kruisfinale De Lief-

hebber van zich af te schudden en ’t
Töpke plaatste zich ten koste van BV
Overberg voor de finale. Met 4-2 trok
Amorti/SVW aan het langste eind en
haalde het landskampioenschap binnen.

Amorti/SVW 1

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

Wilt u ook redactionele aandacht
in De Biljart Ballen?

Bel: 0416-343819

mailto:biljart1@planet.nl
http://www.biljart%ED%AF%80%ED%B0%81boe%ED%AF%80%ED%B0%84ek.nl
http://www.cafebiljartjorissen.nl
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NK dagbiljarten driebanden klein

Titelstrijd bij 
’t Hartje van Oosterhout beslist

Na een gezellige maar spannende
dag in ’t Hartje van Oosterhout konden
de nationaal kampioenen driebanden
klein van het dagbiljarten worden ge-
huldigd. Terwijl lokaalhouder Seyfi
Sarikcioglu de verzorging van de in-
wendige mens op zich nam, werd er
op vier tafels fel maar sportief gestre-
den voor de titels. Kees Kalkman uit
Poortugaal werd kampioen in de eerste
klasse, terwijl in de tweede klasse
Harrie Aarts uit Vlijmen het goud kreeg
omgehangen. Rotterdammer Dick van
Wageningen bezette in de derde
klasse de hoogste trede.

Eindstand 1e klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Kees Kalkman Zalmplaat 4 0.695 7
2. Theo van Beekveld NAL 4 0.649 6
3. Ton van de Griendt Emmeloord 2 0.634 4
4. Toon Vervoort De Molenvliet 2 0.554 4

Eindstand 2e klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Harrie Aarts DVR 5 0.551 4 
2. Mari Hendriks Gildenbond 4 0.531 4
3. Evert Hulleman Trefkoele 2 0.359 4
4. Bram Geeve Crooswijk 1 0.401 4

Eindstand 3e klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Dick van Wageningen Ommoord 5 0.415 3
2. Johan Oudendijk Gooi & Vechtstr. 4 0.303 2
3. Erik Holthausen Doetinchem e.o. 3 0.309 3
4. Alex van Gerwen Den Bolder 0 0.230 2

Foto: Ad Smout

Spel met de kegels zorgt voor blije gezichten

Ernst-Jan Driessen in Lelystad 
winnaar eerste NK 5-Pins 

Voor de winnaar lag een mooie prijs in
het verschiet: de kampioen wordt afge-
vaardigd naar het EK 2019 te Branden-
burg (D). Ook de kampioen van het
tweede NK 5-Pins in oktober of novem-
ber 2018 zal worden afgevaardigd.
Verder waren er ranglijstpunten te ver-
dienen. De twee besten in die ranglijst
na de 2 NK’s worden tevens afge-
vaardigd. Mogelijk vaardigt de KNBB
ook landenteams af naar de landen-
wedstrijd (het EK in even jaren) in Roe-
selaere (B) en de Euro League voor club-
teams (drie toernooien in verschillende
landen in Europa). Selectiecriteria daar-
voor zijn momenteel nog niet bekend,
maar de ranglijst zal ook hiervoor
waarschijnlijk de leidraad zijn.
Voor veel deelnemers betrof dit het eer-
ste officiële 5-pins toernooi in wedstrijd-
verband! Organisator Alex ter Weele:
“Als ik het NK 5-Pins in twee woorden
zou omschrijven, zeg ik: Sfeer en gezel-
ligheid.” 
Werden vooraf spelers als Roy Ziele-
mans en de ervaren Ernst Driessen ge-
noemd als topfavorieten, de winst ging
uiteindelijk naar Ernst-Jan Driessen. Pre-
cies, de zoon van Ernst! 

Ernst-Jan Driessen: “Ik vond de opzet
erg leuk, en de organisatie heel goed.
Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd
van mijn vader, die vaak in Italië speelt
en die mij een aantal stoten heeft ge-
leerd. Een aantal stoten komen voor mij
ook best natuurlijk, omdat die ook vaak
worden gespeeld bij pool, en dus heb
ik mijn achtergrond in zowel pool als
carambole goed kunnen gebruiken. In
de finale tegen de verrassende Herold
Slettenaar nam ik snel een 2-0 voor-
sprong in sets, verloor toen nipt de der-
de set, maar in de vierde set kon ik het
afmaken.” Vader en zoon Driessen de-
den al in 2013 mee aan een EK en
wonnen toen bij de teams één wed-
strijd. 
Naam MP Sets+/- Moy Ranking
1. Ernst-Jan Driessen 17 21        1.59 55
2. Herold Slettenaar 14 11        1.22 45
3. Marco Wolfs 14 11        1.28 35
3. Roy Zielemans 12 11        1.53 35
5. Ernst Driessen 12 10        1.15 27
6. Alex ter Weele 11 6        1.13 25
7. Roy van Wietmarschen 11 6        1.03 22
8. Peter Vlaar 10 2        0.99 20
9. Mathieu Robert 10 1        1.11 17

10. René Peters 9 -5        0.92 15

Het is groot in Italië, in België – maar nog niet in Nederland. Toch werd in
het weekend van 9 en 10 juni een prachtige stap vooruit gezet. Bij biljart-
vereniging de Jol in Lelystad vond het eerste NK 5-Pins plaats. Ondanks
dat het de eerste keer was, was het toernooi in no-time vol, en gingen met
zes poules van vijf spelers liefst 30 spelers de strijd aan om het eerste
Nederlands kampioenschap 5-Pins. De titel ging naar Ernst-Jan Driessen.

Vlnr: Herold Slettenaar, Ernst-Jan Driessen, Marco Wolfs en Roy Zielemans. 
Foto via Alex ter Weele 

3e, 4e en 5e klasse libre

NK dagbiljarten in Bussum
Bij Ons Genoegen in Bussum werd op 5
juni de nationale finale dagbiljarten in
de 3e, 4e en 5e klasse gehouden. Bram
Westerveld werd kampioen in de derde
klasse, Gerrit van der Steen zegevierde
in de vierde klasse en Henny van Tok
profileerde zich als sterkste speler in de
vijfde klasse.

Eindstand derde klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Bram Westerveld Stedendriehoek 4 2.49 14
2. Frans van Delft De Molenvliet 4 1.90 8
3. Menno Agema BV ‘75 3 2.31 14

Eindstand vierde klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Gerrit van der Steen Sonnevanck 6 1.42 7
2. Rien van den Broek Stedendriehoek 4 1.58 13
3. Jaap van Duijvenbode Bollenstreek 2 1.19 7
4. Jan Brok Carambole 0 1.18 7

Eindstand vijfde klasse
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Henny van Tok Concordia 6 1.40 6
2. Wim Raasing Doetinchem 4 1.15 8
3. Frits van ’t Wel B’67 2 0.68 4
4. Lambert van Oosterhout De Ouwe Toren 0 0.76 5

In café-zaal 't Oventje te Zeeland

Piet Verbruggen wint 25e editie van het
Landerds Kampioenschap driebanden

De ontknoping
Nadat er aanvankelijk in vier klassen
was begonnen, streden vrijdag 25 mei
de overgebleven vier deelnemers om de
hoofdprijs. Na loting komt Piet Verbrug-
gen (10) tegenover Danny van Rompa-
ey (29) te staan. Tussen haakjes het
aantal te maken caramboles. Vanwege
de goede prestaties in de voorronden is
Van Rompaey verhoogd. De 29 die hij
er moet maken om tot winst te komen,
blijken er toch te veel. Wederom is Piet
Verbruggen onverslaanbaar en in 15
beurten heeft hij zijn 10 puntjes te pak-
ken. Danny van Rompaey komt nog tot
15 treffers dus speelt wederom een zéér
goede partij.
Antoon van de Brand (16) krijgt Sjaak
Pansier (8) als tegenstander en ook Van
de Brand biljart een beste wedstrijd. Na
23 pogingen heeft Antoon van de
Brand zijn tegenstander op de knieën

en prijkt de stand 16-3 op het score-
bord. De finale gaat dus tussen Antoon
van de Brand en Piet Verbruggen. Zal
Verbruggen zijn vorm kunnen behouden
tot de laatste partij? Het antwoord is dus
een volmondig JA.
Met het nodige geluk weet Piet Verbrug-
gen al zeer snel een gat te slaan wat
door Van de Brand niet meer te dichten
is. Ook nu weer een kort duel van Piet
Verbruggen. In slechts 15 beurten 10
caramboles maken is voor een B speler
bijzonder goed te noemen. Antoon van
de Brand kwam in de finale tot een to-
taal van slechts twee treffers. Rond de
klok van 23.00 uur mocht Piet Verbrug-
gen uit handen van Kees Geerts de fel-
begeerde Kees Geerts wisseltrofee in
ontvangst nemen.
Piet, namens BC Zeeland en alle spelers
van harte gefeliciteerd met dit kampi-
oenschap.

Piet Verbruggen toonde zich vrijdag 25 mei de beste driebandenspeler van
de gemeente Landerd. In de finale in café-zaal 't Oventje te Zeeland ver-
sloeg hij Antoon van den Brand in 15 beurten met 2-10. Verbruggen, uit-
komend in de B categorie, werd in zijn klasse tweede en wist met goed
spel en soms wat geluk de finale te bereiken van de Kees Geerts wissel-
trofee die hij uiteindelijk ook won. Daarmee werd hij de opvolger van
Broer van Uden, die de trofee vorig jaar in zijn bezit kreeg. Nu kwam hij
echter in zijn categorie niet verder dan een zesde plaats.

De klasse kampioenen. Vlnr: Kees Geerts (naamgever trofee), Piet Verbruggen
(B), Antoon van den Brand (C), Danny van Rompaey (D) en Sjaak Pansier (A).
Foto: Henry Thijssen 

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

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

http://www.hotelvanderweijde.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
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KNBB officiële mededelingen

®

Standvastig 
Soms heb je van die woorden die blij-
ven hangen bij de beelden die je hebt.
Beelden vooral van mensen. Stand-
vastig is zo’n woord, robuust ook. Ik
moest er aan denken bij het naderend
afscheid van Jaap Labrujere als voorzit-
ter van de KVC. Ruim elf jaar leidde
Jaap ‘zijn’ KVC op zijn eigen wijze.
Recht door zee, zonder al te veel om-
wegen. Een man een man, een woord
een woord. Ik hoorde het Jaap met re-
gelmaat gebruiken. Besluiten nemen,
liefst een beetje snel en je dan houden
aan de afspraak. Dan had je aan Jaap
een beste. 
Afscheid nemen doet een beetje pijn.
Ook Jaap ontkwam er niet aan in de
laatste vergadering onder zijn leiding.
Toespraken, een verdiend erelidmaat-
schap en ook, eerlijke emotie. Mooi om
te zien. Misschien zijn die beelden, of
nog beter, eigenschappen kenmerkend
voor de ledenorganisatie die de KNBB
is. Betrokkenheid, standvastigheid en
vooral een tomeloze inzet. Iedere keer
weer valt mij op met hoeveel toewijzing
en belangeloze inzet mensen zich in-
zetten voor hun sport. Vaak zelf groot
geworden in ‘het spelletje’ is er daar-
naast altijd ruimte voor vrijwillige extra
inzet. Ik bewonder dat. Zonder die inzet
zou de sport niet kunnen bestaan. 
Inzet van vrijwilligers in een goede ba-
lans met de professionele thuisbasis, het
bondsbureau, blijft een voortdurende
zoektocht. Hoewel dat soms zo lijkt
gaat het daarbij niet primair om geld.
Natuurlijk kan het gebrek daaraan een
belemmering vormen, maar de discus-
sie zal altijd eerst vanuit de inhoud moe-
ten worden gevoerd. Wat wil je? Wat
voor organisatie wil je zijn? Wat is je
ambitie? Hoe voorkom je kwetsbaar-
heid? Blijven er ook in de toekomst vol-
doende vrijwilligers als Jaap, met het
hart op de goede plaats? 
Allemaal vragen die steeds opnieuw ge-

steld
moeten
worden.
Is de or-
ganisa-
tie, is de
KNBB
op haar
toekomst
voorbe-
reid?
Kunnen we de ambities die we hebben
wel aan? Of nog beter, wat is onze ech-
te ambitie? De sport, niet alleen de bil-
jartsport, ontwikkelt zich, altijd. De roep
om verdere professionalisering, betere
ondersteuning blijft steeds weer terug
komen. En terecht, ook dat is sport. Ie-
dere keer een stapje verder, een trede
hoger. In dat licht past ook het onder-
zoek naar een shared service organisa-
tie voor de ‘kleine bonden’. Het onder-
zoek loopt, de KNBB denkt serieus mee.
Keuzes zijn er niet gemaakt, maar na-
denken over keuzes is een verantwoor-
delijkheid die hoort bij een bond die
stappen wil zetten naar verdere groei. 
Tegelijk dwingt het onderzoek het be-
stuur, ook in gesprek met de leden, na
te gaan wat dan de kern van de nieuwe
KNBB zou moeten worden. Hoe orga-
niseer je meer aandacht voor de ont-
wikkeling van de jeugd, hoe faciliteer je
de breedtesport sport beter en hoe de
topsport. In samenhang daarmee kom
je dan ook toe aan het beantwoorden
van de vraag hoe je de marketing, de
publieke waarde van de sport kunt ver-
sterken. Spannende opgave, maar
vooral een mooie opgave op weg naar
een vernieuwende toekomstbestendige
bond. Maar wat de uitkomst ook mag
zijn, vrijwilligers met inzet van ‘een
Jaap’ zullen altijd nodig. Zij dragen im-
mers onze organisatie. 
Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

Veel loftuitingen voor afscheidnemende voorzitter

Erelidmaatschap van de KNBB 
voor Jaap Labrujere

Het was een bijzondere en constructie-
ve middag, zaterdag 2 juni 2018 in de
bosrijke omgeving van Maarn. Na bij-
na elf jaar voorzitterschap was dit de
laatste Algemene Ledenvergadering
(ALV) die Jaap Labrujere zou leiden na-
mens de KNBB Vereniging Carambole
(KVC). 
Loftuitingen aan het adres van Labrujere
waren er volop: vanuit de zaal, van

KVC secretaris Jan-
neke Horneman, van
KVC portefeuillehou-
der wedstrijdzaken
Piet Verschure, en
van KNBB voorzitter
Garmt Kolhorn. Kol-
horn roemde Jaaps
wijze van voorzitter-
schap: bevlogen,
voor de troepen uit,
en met een grote ver-
nieuwingsdrang. Piet
Verschure maakte de
mooie vergelijking
met de Schelde,
waar Jaap werk-
zaam is geweest.

Daar werden grote schepen gebouwd,
en voor deze schepen was tijdig bijstu-
ren cruciaal om ongelukken te voorko-
men. Precies zoals Jaap dit ook altijd
heeft gedaan als voorzitter van KVC!
Jaap Labrujere, die zichtbaar geëmotio-
neerd was onder de vele loftuitingen, en
die een meer dan verdiend Erelidmaat-
schap van de KNBB kreeg uitgereikt,
werd opgevolgd door Piet Verhaar.

Foto Jan Rosmulder

Biljartvereniging
Sportrust

Biljartcentrum Teylingen

- Vier biljarts 230
- Twee matchtafels

Essenlaan 38  2172 BX Sassenheim  0252543196

Welk nieuws was er de afgelopen maand op de
website van de KNBB
• Terugblik op het NK 5-Pins: “Spel met de kegels zorgt voor blije gezichten”
• Alles over de laatste ALV van KVC onder voorzitterschap van Jaap Labrujere
• Afscheidsinterview met Jaap Labrujere
• Vooruitblik naar de Simonis Biljartlakens Landsfinale 2018
• Alles over de World Cup Blankenberge
• Alles over het NK Snooker, en de beslissing in de Eredivisie Snooker
• Sport Pub Goes kampioen Eredivisie Pool
• Terugblik op het NK Individueel voor VG-biljarters in Horna
• Alles over de Coupe d’Europe: Nederlanders in de top!
• World Cup Driebanden voor drie jaar naar Nederland
• Alles over de KNBB Jumbo Bekerfinale 2018, de biljartclinics & het Oosterhouts

Kampioenschap
• Chinese 8-ball in Nederland! Alles over de eerste kwalificaties
• 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

• 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 

• 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

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

De Biljart Ballen maandelijks 
in uw brievenbus
U wilt biljartkrant De Biljart Ballen maandelijks in uw eigen brievenbus ontvan-
gen? Dat kan voor een bedrag van 24 euro per seizoen (alleen geldig voor
Nederland). Zonder langdurige verplichtingen kunt u zich hiervoor per e-mail
aanmelden via: duoprint@planet.nl. Telkens voor aanvang van het nieuwe sei-
zoen ontvangt u een factuur. Na ontvangst van uw betaling wordt uw adres toe-
gevoegd aan de verzendlijst. Wanneer betaling uitblijft, stopt automatisch uw
postabonnement. Dus geen automatische afschrijving en geen jarenlange ver-
plichtingen.

mailto:w.riviere@knbb.nl
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
mailto:duoprint@planet.nl
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Programma Simonis Biljartlakens Landsfinale 2018
Klasse A driebanden groot
Zondag 24 juni
Team District
Nazareth Maastricht en Omstreken
Door Vrienden Opgericht West-Friesland
Kort-Oisterwijk Nijmegen
Midwolda '79 Groningen-Drenthe

Klasse B1 driebanden klein poule 1
Zaterdag 23 juni
Team District
't Pleintje West Brabant
Sportrust Duinstreek
De Gooijer Eem- en Flevoland
Midwolda '79 Groningen-Drenthe

Klasse B1 driebanden klein poule 2
Zaterdag 23 juni
Team District
BV Mierlo Kempenland
R.C.D. Dordrecht
't Pumpke Oosterbeek Veluwezoom
De Keu Doetinchem e.o.

Klasse B2 driebanden klein poule 1
Zaterdag 23 juni
Team District
't Pleintje West Brabant
De Roode Eenhoorn Noord West Nederland
Princesse Eem- en Flevoland
Kiek'n Wat 't Wordt Groningen-Drenthe

Klasse B2 driebanden klein poule 2
Zaterdag 23 juni
Team District
B2 Na Arbeid Sport Kempenland
B2 Centrum Midden Holland
B2 Verkregen Door Oefening Oss
B2 Biljartvereniging B.C.A. Berkel en Slinge

Klasse C1 libre poule 1
Zaterdag 23 juni
Team District
Steeds Vooruit Midden-Brabant
Onder Ons Wormer Noord-Holland Midden
Ons Tehuis Betuwe-Veenendaal
Asser Biljart Club '08 Groningen-Drenthe

Klasse C1 libre poule 2
Zaterdag 23 juni
Team District
B.V.G. Zuid-Limburg
Anti Poedel Midden Holland
Cafe Boslust Nijmegen
B.C.A. Berkel en Slinge

Klasse C2 libre poule 1
Zondag 24 juni
Team District
De Kwast West Brabant
Krommenie Noord-Holland Midden
De Burgemeester Betuwe-Veenendaal
Midwolda '79 Groningen-Drenthe

Klasse C2 libre poule 2
Zondag 24 juni
Team District
Heer Biljartclub Maastricht e.o.
't Oogh van Vlaerdingh Vlietlanden
Royal Events Palace 's-Hertogenbosch
BV De Haven Twente

Klasse C3 libre poule 1
Zondag 24 juni
Team District
De Poedels West Brabant
N.H.D. West-Friesland
De Nieuwe Jutter Het Sticht
Biljartclub Old Inn Groningen-Drenthe

Klasse C3 libre poule 2
Zondag 24 juni
Team District
Biljartclub Maarland Maastricht en Omstreken
Onze Vrije Avond Midden Holland
Biljartvereniging Elsie 's Hertogenbosch
De Hofnar Stedendriehoek

Klasse C3 libre poule 3
Zondag 24 juni
Team District
Groede Delta Zuidwest
Wormerveerse BV N.H. Midden
Ons Hoekje Betuwe-Veenendaal
Phoenix N.O.  Overijssel

Klasse C3 libre poule 4
Zondag 24 juni
Team District
De Zwaan Kempenland
Impuls Midden Holland
Petersberg Veluwezoom
Tapperij Doetinchem en Omstreken

Klasse C4 libre poule 1
Vrijdag 22 juni
Team District
P.W.A. West Brabant
DNO ‘86 NW Nederland
B.P.'80 Eem- en Flevoland
De Scholle NO Overijssel

Klasse C4 libre poule 2
Vrijdag 22 juni
Team District
Combi '95 Kempenland
Onze Vrije Avond Midden Holland
De Balle Bijters 's Hertogenbosch
Nova '88 Twente

Dames poule 1
Vrijdag 22 juni
Team District
Delta Zuidwest Delta Zuidwest
Onder Ons '67 Duinstreek
Eem- en Flevoland Eem- en Flevoland
Zwolle Zwolle e.o.

Dames poule 2
Vrijdag 22 juni
Team District
Zuid-Limburg Zuid-Limburg
Centrum Midden Holland
's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch
Woman in Black NO Overijssel

Dagcompetitie poule 1
Vrijdag 22 juni
Team District
O.B.V. Middelburg Delta Zuidwest
De Kuip Duinstreek
BV '75 Eem- en Flevoland
Steenwijk Zwolle e.o.

Dagcompetitie poule 2
Vrijdag 22 juni
Team District
De Gildenbond VBDM
Crooswijk Rotterdam
Boerderij Concordia Veluwezoom
De Buitenmolen Doetinchem e.o.

Simonis Biljartlakens Landsfinale
2018 met ruim 300 wedstrijden

ven en als je dan aan het eind van de
dag volwassenen ontroerd ziet omdat
ze als Nederlands kampioen gehuldigd
worden met het Wilhelmus. Het maakt
niet uit hoe vaak je hierbij bent geweest
– dit blijft iedere keer weer bijzonder.” 
KNBB-directeur Willem La Riviere:
“Wat zo bijzonder is aan de Simonis
Biljartlakens Landsfinale, is dat het een
breedtesport event betreft. Niet de ab-
solute topspelers dus, maar alles wel in
een setting voor topspelers: professio-
neel, veel ruimte, kwalitatief goede ta-
fels en lakens, en wedstrijden goed te
zien voor het aanwezige publiek. Veel
biljarters maken dit nooit mee, of maar
één keer! Deze mogelijkheid om in zo’n
setting te kunnen spelen voor het natio-
nale kampioenschap, na de lange weg
van voorronden, districtskampioen-
schappen en gewestelijke kampioen-
schappen, dit ervaren biljarters als heel

bijzonder.” 
De nieuwe voorzitter van KVC, Piet Ver-
haar: “Als voorzitter van de KNBB vere-
niging Carambole is het min of meer
vanzelfsprekend dat ik aanwezig ben
tijdens de Landsfinale. Ook al heb ik
dan geen officiële bijdragen, als voor-
zitter van de club geef je natuurlijk acte
de présence. Dat doe ik niet alleen om-
dat het wordt verwacht, ik doe het ook
graag.” 
“Vroeger had ik niks met zo’n massale
landsfinale. Ik was uitgesproken voor-
stander van een spreiding, om onze lo-
kaalhouders zo gelegenheid te bieden
om een welkom graantje mee te pikken.
Ik was er dan ook nog nooit geweest.
Toen ik, doordat ik steeds minder jong
werd, wat meer vrije tijd kreeg, ben ik
er eens gaan kijken. Eigenlijk was mijn
motief, dat het voor de deelnemers toch
fijn is als er anderen belangstelling to-
nen.” 
“Met verwondering constateerde ik dat

het voor heel veel deelnemers een heel
bijzondere gebeurtenis is. Voor veel
meer deelnemers dan ik had verwacht.
Sindsdien ben ik er met andere ogen
naar gaan kijken. Ik besef heel goed
dat het allemaal goedkoper kan. Maar
ik ben van mening dat de manier van
organiseren niet mag worden bepaald
door de kosten. We moeten de moge-
lijkheden van zo’n evenement zo goed
mogelijk uitbuiten. Aan de uitstraling
van het evenement kan nog wel wat
worden verbeterd. Daar moeten we
aan werken. Met meer uitstraling wordt
het evenement ook interessanter voor
bedrijven om zich met sponsoring of re-
clame in de kijker te spelen.” 
“Dat brengt welkome centjes in ’t laatje.
En dat is naast de saamhorigheid, die
zo’n evenement toch moet bevorderen,
een heel welkom effect.” 

SmartPool en 
samenwerking Hartstichting
Naast het hoofdevenement vinden dit
jaar op de openingsdag ook twee
prachtige side events plaats: het Smart-
Pool voor jonge scholieren, en er is een
stand van de Hartstichting t.b.v. meer
bewustwording over reanimatie/AED. 

Side event 1: SmartPool 
Het is een grootse zomer voor het
Nederlands poolbiljart! De jubileumedi-
tie van het EK Poolbiljarten vindt deze
zomer plaats in de Koningshof in Veld-
hoven – dezelfde plek waar bij het laat-
ste EK Pool in eigen land, Nederland
zulke geweldige successen boekte. 
Ditmaal wordt het nog grootser dan
destijds. Het ongekende aantal van
650 sporters gaat tussen 19 en 31 juli
spelen op liefst 60 (!) pooltafels. 
Naast dit hoofdtoernooi voor de top-
sporters is op het EK Pool een scala aan
side events opgezet voor speciale doel-
groepen, zoals SmartPool, waarvan de
officiële lancering is op woensdag 20
juni in het Sondervick College in Veld-
hoven dat de eerste mobiele pooltafel
krijgt uitgereikt, en waar direct een be-
gin wordt gemaakt met de bijbehoren-
de SmartPool scholencompetitie. 
Met als motto “Poolen maakt slimmer”
en met als primaire doelgroep jonge
scholieren, geeft SmartPool uiting aan
maatschappelijke zorgen over de afne-
mende belangstelling van scholieren
voor bètavakken en van beroepen in de
techniek. Mobiele pooltafels worden
gratis ter beschikking gesteld aan deel-
nemende scholen, en een speciaal les-
pakket is ontwikkeld dat poolen en wis-

kunde met elkaar verbindt. Met Smart-
Pool wordt een creatieve en sociale ac-
tiviteit als poolbiljart ingezet om moei-
lijke wiskundige vraagstukken uit te leg-
gen, en leuker te maken! En, hiermee
dus een bijdrage te leveren aan meer
interesse in bètavakken of technische
beroepen. SmartPool is één van de gro-
te side events bij het EK Pool, met als
doelen: bijdragen aan geen tijdelijke
maar blijvende impact van dit EK, een
enorme boost geven aan poolen bij de
jeugd, en bijdragen aan de genoemde
belangrijke maatschappelijke compo-
nent. 
Wat betekent dit voor 22 juni, de ope-
ningsdag van de Simonis Biljartlakens
Landsfinale? Dan zijn scholen uit omge-
ving Nieuwegein aan de beurt om de
mobiele tafels te ontvangen. Leerlingen
van verschillende scholen zullen vanaf
de start van de Landsfinale aanwezig
zijn om hun wiskundige danwel poolta-
lenten te laten zien! 

Side event 2: 
Samenwerking Hartstichting 
Bij de vorige Simonis Biljartlakens
Landsfinale was een grote stand aan-
wezig van het project “Samen voor een
Schone Afstoot”, dat als – ook inder-
daad bereikt – doel had meer bewust-
wording bij biljarters over onbewuste
doping. Ook ditmaal is een stand aan-
wezig met een belangrijk maatschap-
pelijk doel. 
Op de plek waar vorig jaar de Doping-
preventie stand was, staat nu de Hart-
stichting om voorlichting te geven over
AED & reanimatie, en waarom dit juist
voor biljarters zo belangrijk is. Het ant-
woord hierop: We hebben een kwets-
bare doelgroep. Niet alleen zijn er on-
der biljarters veel ouderen, maar de
combinatie met spanning (mentale
sport) en soms ook ongezonde levens-
stijl maakt ons tot risicogroep. 
Speciale poppen zijn aanwezig om te
kunnen oefenen, en die kan meten ‘hoe
goed’ iemand reanimeert. Natuurlijk
doen we dit in wedstrijdverband! Arbi-
ters, spelers en bezoekers zullen de
strijd aangaan wie ‘het beste’ van alle
aanwezigen kan reanimeren. Te winnen
zijn leuke prijzen, waaronder cursussen
AED en een mooie keu! 
De wedstrijden van de Simonis Biljartla-
kens Landsfinale beginnen dagelijks om
09:30. Het volledige wedstrijdschema
is op deze pagina te vinden 

Foto: Andre van Hattum) 
Tekst: KNBB/Rolf Slotboom 

Vervolg van de voorpagina

 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

mailto:rhoeba@icloud.com
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Europese Ladies Cup bij De Hazelaar

Gülsen Degener wint in Rosmalen

Door: Frits Bakker
De Turkse Gülsen Degener heeft in een
finalepartij van 30 caramboles in 28
beurten de Ladies Cup in Rosmalen ge-
wonnen. Ze versloeg Therese Klompen-
houwer met 30-24 en mag zich
daardoor officieus de beste Europese
speelster van 2018 noemen. Precies op
het moment dat het Turkse team NBF
Tekstil BSK in Porto de Europacup won
voor clubteams, versloeg Gülsen Dege-
ner de grote favoriet Therese Klompen-
houwer en maakte het Turkse dagsucces
compleet.
De Ladies Cup wordt gespeeld in het
jaar dat er geen Europees kampioen-
schap wordt georganiseerd. In de fina-

letabel van de knock-out ronde had
Klompenhouwer het hoogste moyenne
met 1.150, Degener haalde 0.865.
De analyse van de Nederlandse: “Ik
heb sinds 2005 alle Europese finales
gespeeld, dit was mijn enige verliespar-
tij. Gülsen speelde een perfecte tactiek,
de overwinning is welverdiend. Dus
bravo...''
Het podium werd gecompleteerd door
de Duitse Steffi Daske (0.529) en de
Oostenrijkse Helga Mitterböck (0.429).
De verliezers van de kwartfinale zijn
Belgische Jaimie Buelens (0.488), Jea-
nette Jensen uit Denemarken (0.460),
de Spaanse Estele Cardoso (0.617) en
Gerrie Geelen uit Nederland (0.613).

Het erepodium met vlnr: Therese Klompenhouwer, Gülsen Degener, 
Helga Mitterböck en Steffi Daske. Foto: Henry Thijssen

"Het afscheid valt mij erg zwaar; ik zal jullie allen vreselijk missen"

Elf jaar Jaap Labrujere bij KVC

Bijna elf jaar lang, de maximale
drie termijnen, was Jaap Labrujere
voorzitter van de KNBB Vereniging
Carambole. Jaap trad aan op een
moment dat er veel gedoe was
binnen de KNBB, met grote finan-
ciële problemen.

Door Rolf Slotboom

Een kleine elf jaar later is zowel KVC als
de KNBB financieel gezond, is sprake
van een toenemend ‘wij’ gevoel, en zijn
een aantal projecten met succes afge-
rond.
Hierin heeft Jaap Labrujere een belang-
rijk aandeel gehad! We kijken met hem
terug op de afgelopen 11 jaar, op alle
hoogte- en dieptepunten, en we kijken
vooruit naar de gewenste toekomst voor
het Nederlandse biljart.

Jaap, u stopt als voorzitter van KVC.
Waarom eigenlijk – zou u niet veel lie-
ver doorgaan?
Statutair is vastgelegd dat een voorzitter
maar drie termijnen mag aanblijven. En
daarbij vind ik dat het na bijna elf jaar
ook wel tijd is voor nieuw elan.

Terugkijkend op uw jaren van voorzit-
terschap, waar bent u het meest trots
op?
Het meest trots ben ik op het feit dat
vóór mijn aantreden de KNBB in heel
zwaar financieel weer verkeerde en dat
nu de KNBB financieel zo gezond is als
een vis. Ik durf zelfs te zeggen dat de
KNBB financieel gezonder is dan ooit.
Ook ben ik trots op het feit dat wij nooit
een bestuurscrisis hebben gehad. Het
bestuur van de KNBB Vereniging Ca-
rambole is altijd zeer solide, eensge-
zind en standvastig geweest. Ik ben er
ook trots op dat alle districten binnen
boord zijn gebleven en dat wij er zelfs
een district bijgekregen hebben.

Wat hebt u als het lastigst ervaren / wat
ziet u als een dieptepunt?
Tijdens ons proces om de KNBB ge-
zond te maken was er tijdens dit proces
en zelfs ook daarna vaak gedonder met
het bondsbestuur. Wij hebben echter als
bestuur van de KVC altijd vastgehouden
aan onze strategie, echte dieptepunten
heb ik dan ook niet gekend. Niet ieder-
een houdt ervan als er doorgepakt
wordt, maar dat dit hoog nodig was be-
wijst de huidige situatie. Wij hebben in
die periode altijd de steun gehad van
onze districten en daar ging het tenslot-
te om.

U staat bekend als iemand die graag
het voortouw neemt, en die vaak heeft
gepleit voor verandering en of ver-
nieuwing. Kunt u een voorbeeld geven
van zo’n verandering of vernieuwing
die goed is gelukt, en waarin u een be-
langrijk aandeel heeft gehad?
De verzelfstandiging van de sectie ca-
rambole binnen de KNBB is naar mijn

mening goed gelukt en heeft eraan bij-
gedragen dat het vertrouwen van onze
leden daardoor fors is toegenomen. Een
bondsbestuurder zei voor mijn aantre-
den: “Het aandeel carambole zal alleen
maar steeds minder worden”; wij had-
den toen ongeveer 78 procent van het
ledenvolume. Nu is dat bijna 86 pro-
cent! De informele overlegronde die wij
hebben ingevoerd in 2008 (het bestuur
bezoekt dan de gewesten en districten)
heeft het vertrouwen ook goed gedaan
en heb ik als zeer zinvol ervaren.

U trad aan in een behoorlijk roerige pe-
riode. Kunt u die periode beschrijven?
Ik ben gevraagd om voorzitter te wor-
den van de sectie carambole medio
2007. Zes weken later stond er in de
grootste krant van Nederland: “KNBB is
failliet”. Mijn vrouw zei tegen mij waar
begin je nu in hemelsnaam aan. Maar
na gesprekken met Evert Hulleman en
Gerrit van de Put zijn wij toch de uitda-
ging aangegaan. Er waren districten
die aangekondigd hadden de KNNB te
gaan verlaten en er was zelfs een
district die al haar leden (1100) al had
afgemeld. Eigenlijk kon ik daar wel
enigszins begrip voor opbrengen want
twee keer in een periode van zeven
jaar (2000-2007) een financiële ca-
tastrofe is nogal wat. De oorzaak hier-
van was financieel wanbeheer. Ik was
toen voorzitter van het district Delta Zuid
West en ook wij voelden ons besode-
mieterd.

U vertrekt in een periode dat er betrek-
kelijke rust is. Weliswaar staan leden-
aantallen nog altijd wat onder druk,
maar de populariteit van het biljarten
lijkt langzaamaan weer aan te trekken,
en zowel op social media als in de ‘ech-
te’ media wordt biljarten steeds positie-
ver benoemd. Ook in financieel opzicht
staan zowel KVC als de KNBB er goed
voor, en op beleidsgebied is sprake van
toenemende stabiliteit. Maar om deze
rust te kunnen garanderen en om de
positiviteit ook in de toekomst te behou-
den, dat vereist hard werken en een
lange adem. Welke uitdagingen liggen
er hierbij voor uw opvolger; wat zou u
hem of haar willen meegeven?
De toekomst is het allerbelangrijkste.
Wie zich niet aanpast aan de verande-
rende wereld om ons heen zal de boot
naar de toekomst missen. De gemiddel-
de leeftijd van onze leden is vrij hoog
dus is er vaak angst om te veranderen.
De grootste uitdaging is om juist nu stap-
pen te zetten. Een grote stap is om de
KNBB toegankelijk te maken voor ieder-
een! Er zijn zelfs al districten die dit nu
al goed oppakken. Een andere stap is
om het districtenstelsel te vereenvoudi-
gen. Provinciale districten zie ik als een
grote stap voorwaarts. Ook belangrijk
is om bruggen te slaan naar onze colle-
ga-bonden of -verenigingen. Er ligt een
plan gereed om over te stappen naar
provinciale kampioenschappen voor ie-
dereen dus ook voor niet KNBB leden.
Ik hoop oprecht dat dit serieus opgepakt
gaat worden en ingevoerd wordt voor-
dat het te laat is.

Wat gaat u doen als u geen voorzitter
van KVC meer bent – wat zijn uw plan-
nen?
Weet ik nog niet. Eerst maar eens op va-
kantie gaan en mijn studie aan de
“open universiteit van Turijn” waar ik
lessen volg in taal, cultuur, kunst en ge-
schiedenis voortzetten en hogere prio-
riteit geven. Ik heb zowel Nederlandse
als Italiaanse roots en ben van plan om
meer naar Italië te gaan. Echter ben ik
onlangs door een vrij grote sportorgani-
satie gevraagd of ik op gesprek wil ko-
men dus wie weet? Ik weet dus nog niet
wat ik ga doen maar jullie “de KNBB”
zal ik nooit vergeten omdat ik helemaal

gek ben van het mooie spel dat biljarten
heet en ook omdat de solidariteit onder
de leden en bestuurders erg hoog is.
Wij zijn misschien wel één van de
grootste vrijwilligersorganisaties van
Nederland en dat wordt wel eens ver-
geten.

Wilt u nog iets of iemand bedanken?
Eigenlijk wil ik iedereen bedanken.
Maar eerst en vooral mijn huidige colle-
ga’s en ex-collega s van de KVC en
KNBB, ons personeel maar zeker ook
onze districten, alle vrijwilligers en onze
bondsraadleden. Een paar namen wil
ik best noemen zonder anderen tekort te
willen doen en dat zijn Evert Hulleman,
Gerrit van de Put, Bart Schoneveld, San-
tos Chocron en Willem La Riviere. Wij
hebben tijdens die moeilijke periode
2007-2011 goed samen gewerkt en
dat heeft zich vertaald in waar wij nu
staan.

Iets wat we zijn vergeten te vragen /
iets wat u nog graag kwijt zou willen?
Ik heb mijn tijd bij de KNBB als zeer
leerzaam en zinvol ervaren. Door het

gehele land heb ik veel mensen leren
kennen die ik erg ben gaan waarderen.
Het afscheid valt mij erg zwaar; ik zal
jullie allen vreselijk missen. Ik heb altijd
alles gedaan in het belang van de
KNBB en niet voor de persoon en in-
dien ik iemand ooit in zijn of haar per-
ceptie te na ben gekomen spijt mij dat.
Ik hoop dat de toekomstplannen verder
gestalte gaan krijgen en dat de KNBB
een bond wordt waar iedere biljarter
bij wilt horen. Toen ik aantrad werden
de bestuurders van de KNBB wel eens
arrogant genoemd, ik hoop dat ik dit
etiket heb kunnen veranderen want wij
hebben elkaar allemaal hard nodig.
Het zou mooi zijn indien de KNBB alle
biljarters in Nederland op een bepaal-
de wijze zou kunnen verenigen door
middel van samenwerken en met res-
pect voor elkaar. De man en de vrouw
aan de tafel “want daar doen wij het
voor” en ook de lokaalhouders zouden
hier veel baat bij hebben. Dit is de
grootste uitdaging die bestuurders heb-
ben om zo de biljartsport zeker te stel-
len voor de toekomst.

Hoofdklasse driebanden OBF

Erik van Woerkom Oosterhouts 
kampioen
Tijdens de finale van de hoofdklasse
driebanden OBF trok Erik van Woerkom
van De Eekhoorn aan het langste eind.
Hij behaalde evenals Gerry de Bruijn
acht punten, maar het percentage ca-
ramboles van 97.71 was doorslagge-
vend.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Erik van Woerkom Eekhoorn 8 0.795 6
2. Gerry de Bruijn Cotini/Peemen 8 0.842 9
3. Peter Cortini Cotini/Peemenn 6 0.846 6
4. Frans Bambacht Cotini/Peemen 5 0.809 5
5. Jan Brouwers B.O.T. 2 0.623 7
6. Fabian van Hees Cotini/Peemen 1 0.792 7 Erik van Woerkom
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123 Biljarts
Kerklaan 41,
7848 AC Schoonoord
Tel: 0591 38 18 19

A1 Biljarts
Illinckstraat 6
6961 DM Eerbeek
Tel: 0313 656 122

De Biljartmakers
Portengen 51
3628 EC Kockengen
Tel: 0297 282 782

“Biljartschool Scherpenzeel”
Willaerlaan 18
3925 HN Scherpenzeel
Tel: 0332772867

De Biljartfabriek
Celsius 13
7942 DB Meppel
06 36593174

BUFFALO
Jan Rebelstraat 10-12
1069CB Amsterdam
Tel: +31 (0)20 610 20 31

Burgmans Biljarts
Neerrijt 51
5575 CB Luyksgestel
Tel: 0497 542214

Dibo Darts & Biljarts 
Speciaalzaak
Bergenvaardersstraat 15
7418 BW Deventer
Tel: 0570 628 304

De Distel Biljarts
Scherpdeel 20A
4703 RJ Roosendaal
Tel: 0165 563 800

Eureka Billard Berlicum BV.
Hoogstraat 123
5258 BC Berlicum
+31 (0)73 - 5031264

Fleuren Biljart Service
Dorpsstraat 42
6617AE Bergharen
0487-542092                               

Oude Nijhuis
Molenstraat 4 
7491 BG Delden 
074 376 3901

Sijm Biljarts
Kantooradres: Karos 16
1625 HM Hoorn
Tel: 0229 235 806

Van den Berg Biljarts
De Vlonder 103
5427 DD Boekel
Tel: 0492 325 164

Van den Broek Biljarts
Bolderweg 37 A/B
1332 AZ Almere-Buiten
Tel: 036 5374054

Van Esch Biljarts
van Kuppenveldweg 5
5721 TB Asten
Tel: 0493 313 118

DPC verkooplocaties Nederland

Een clubfeest? Een verjaardag?
Of gewoon om uw leden iets speciaals

aan te bieden?

We hebben iets voor u !!!
Verzorgde clinics door 2

van de beste allround spelers ter wereld.
* Alle spelsoorten

* Interactie met het publiek
* Clinics op maat volgens uw wensen

* Trickshots met een knipoog
* Garantie van een leuke avond

Aarzel niet en neem vandaag nog contact met ons op

fred27168 @ gmail . com / jpdebruijn@zeelandnet.nl

Sectie
Driebanden 5050

1962 - 2012

23 - 24 JUNI
Café De Veemarkt

Doetinchem
Dutch 

premium comfort

Billiard clothA1
BILJARTS
A1
BILJARTS

2017 - 2018 

Dutch Premium Comfort 
Nationale Divisie Kampioenschappen

Buffalo League en 1e t/m 4e Divisie

mailto:jpdebruijn@zeelandnet.nl
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Onze openingstijden zijn:
donderdag en vrijdag:

09.00 - 12.30 uur en
van 13.00 - 17.00 uur

zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

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

Het was voor STZ Zundert zo vaak net misgegaan in finales om het Neder-
lands kampioenschap en in de bekerfinale. De eeuwige tweede werden ze
inmiddels plagend genoemd. Tijdens de KNBB Jumbo Bekerfinale was het
eindelijk raak. Roland Forthomme, Peter Ceulemans, Barry van Beers, Ro-
land Uijtdewillegen en Raymon Groot mochten de grote beker omhoogtil-
len in de arena van De Bussel in Oosterhout. Jan van Kerkoerle, de team-
captain, kon zijn emoties nauwelijks verbergen. Peter Ceulemans maakte
onder toeziend oog van bompa Raymond de winnende carambole in de
vijfde set van de partij tegen Dave Christiani van L&B Ledermode.

Door: Frits Bakker
De Brabantse achterban met zijn uit-
zinnige supporters stormde de arena
binnen, Peter Ceulemans omhelsde
eerst Roland Uijtdewillegen, Raymon
Groot, de teambaas Jan van Kerkoerle
en daarna zijn andere teamgenoten.
,”We hebben er lang op moeten jagen,
maar eindelijk hebben we een grote
prijs'', zei Roland Forthomme met een
brede lach. Peter Ceulemans: “Ik kan
niet zeggen hoe ik het heb gedaan en

L&B Ledermode, de tegenstander in de
finale, hielden de spanning er nog lang
in. De wereldpartij van Eddy Merckx te-
gen Forthomme was één van de hoog-
tepunten van het toernooi. De Belgische
nummer twee van de wereld werkte een
1-0 achterstand weg met 3 gewonnen
sets en met series van 9, 7 en 13, goed
voor 3-1 winst en 2.700 gemiddeld te-
gen 2.316 voor Forthomme. Dave
Christiani hield Peter Ceulemans in be-
dwang tot 2-2, maar in de beslissende
set had Ceulemans maar zes carambo-
les nodig voor de winst van Zundert. Bij
6-5 gingen de schijnwerpers aan, klonk
harde muziek in de arena en kon Zun-
dert beginnen aan de zegetocht te
midden van de supporters.
De toon was in de finale al gezet door
Barry van Beers en Roland Uijtdewille-
gen, die in het eerste deel een 4-0 voor-
sprong op het scorebord hadden gezet.
Gerwin Valentijn en John Tijssens waren
niet in beste doen en zochten na afloop
tevergeefs naar excuses. ,”We waren
gewoonweg niet goed genoeg'', ver-
woordde Tijssens.
Roland Uijtdewillegen leidde twee keer
in sets, zag Tijssens twee keer terugko-
men en had de sterkste zenuwen in de
beslissende set: 15-6 in 15 beurten.
John Tijssens was op zijn best in de vier-
de, Barry van Beers werd gevloerd in
de eerste set (15-8 in 12), maar trok
daarna de partij naar zich toe in drie
gewonnen sets: 15-8 in 11, 15-10 in
10 en 15-9 in 12.

Halve finales
De Haagse coach Cor Trampe, uitge-
schakeld met zijn team, zei het treffend
na de halve finales: ”Je kunt alleen
maar winnen als je een goede verliezer
bent.'' Zijn team van SIS Schoonmaak,
de beste in de competitie, was net uit-
geschakeld door L&B Ledermode, in de
andere halve finale kroop STZ Zundert
door het oog van de naald tegen HCR
Prinsen.

Vreugde en emotie bij STZ Zundert. Foto: Ton Smilde

Beker via De Bussel in Oosterhout 
eindelijk naar Zundert

hoe gelukkig ik hiermee ben.'' Barry
van Beers en Roland Uijtdewillegen
deelden in de vreugde met Jan van
Kerkoerle (75), al sinds de vorige eeuw
boegbeeld en met Hans Snellen drijven-
de kracht achter het team. En Raymon
Groot neemt afscheid met een hoofd-
prijs. De Noord-Hollander verlaat het
team, omdat hij naar Amerika emi-
greert om zijn grote liefde achterna te
reizen.
Eddy Merckx en Dave Christiani van

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

http://www.bvdeeekhoorn.nl
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Eerste divisie driebanden poule 2

Degradatie Sportfoyer De Hazelaar 
en ’t Hartje/Total Power Europe
In slotronde 22 vie-
len onderaan ook de
beslissingen nadat
Burgmans Biljarts al
veel eerder de titel
en promotie behaal-
de. ’s Lands Welva-
ren/AVH Autos/VSS
Machinebouw – ’t
Hartje/Total Power
Europe 8-0. Bij de
thuisploeg haalde
Francis Forton uit met
een gemiddelde van
1.666. Forton zorg-
de eerder met 16 ca-
ramboles voor de
hoogste serie van de
competitie. De be-
zoekers uit Oosterhout eindigden met
acht punten onderaan. Kippenpan.nl/
van Beers-Son – Sportfoyer De Haze-
laar 6-2. Peter Heerkens redde de eer
maar dat kon zijn ploeg, eveneens acht
punten, niet voor degradatie behoeden.

Hotel Stadt Lobberich/BCT – W. v.d.
Sanden 2-6. Met negen punten redden
de Limburgers nipt het vege lijf. Jack
van Peer 1.600, Richard Berkelmans
1.400 en Charles Mekes 1.250 kwa-
men sterk voor de dag. La Plaza Hoens-
broek – De Distel 1 4-4. Alle aandacht
ging uit naar Mathy Monnissen. Hij be-
gon met 12 uit 4, miste toen tweemaal
om vervolgens naar 33 uit 11 te gaan.
Aansluitend 0-1-1 bracht de eindstand
tegen Adrie Demming op 35-11 na
maar 14 pogingen. Goed voor de kort-
ste partij en hoogste partijmoyenne in
deze poule van 2.500. Team Hilvaren-
beek – FDV Jacoby/Schuler Cues 5-3.
De thuisploeg, die ophoudt te bestaan,
had met Menno de Vries 1.666 en Paul
Bruijstens 1.379 twee biljarters die in
stijl afscheid namen van deze locatie.
Erwin Hens gaat naar De Distel en Paul
Bruijstens maakt de overstap naar Post
Luchtkanalen. Pearle Opticiens – Burg-
mans Biljarts 2-6. Bert van Manen
1.400, Bart Ceulemans 1.250 en Jo-
han Roijers 1.166 hielpen de kampioen
aan de zege. Therese Klompenhouwer
verhuist van De Distel naar de promo-
vendus in de Buffalo League.

Therese Klompenhouwer. Foto: Paul Brekelmans

Mathy Monnissen. Foto: Jan Rosmulder 

Eerste divisie driebanden poule 1

Aardexpress kampioen en 
promoveert naar Buffalo League 

Aardexpress liet er in de slotronde geen
twijfel over bestaan. In de thuisbasis te
Uden stond het tegen Jan Brock Amuse-
ment halverwege al 4-0 en daarmee
was de titel binnen.  

Speelronde 22
Aardexpress – Jan Brock Amusement 6-
2. In biljartcentrum Uden aan de Ne-
ringstraat-West 1 zou een remise dus
voldoende zijn voor de titel en de pro-
motie. Omdat de nummers één en twee
van het team over het algemeen de
meeste punten pakken, koos teamleider
Dirk Thiele in overleg met de spelers
voor een omgekeerde speelvolgorde.
Dit pakte bijzonder goed uit! Want kop-
man Ronny Lindemann, voormalig Duits
kampioen, won met grote overmacht:
40-18 in 19 beurten. Tegelijkertijd had
op de andere matchtafel Harrie van de
Ven, eerder dit jaar verliezend finalist
op de Dutch Masters (het NK), het iets
moeilijker met de steeds weer terug-
vechtende John Schollink, maar uitein-
delijk trok ook hij vrij gemakkelijk aan
het langste eind: 40-28 na 34 pogin-
gen. Daarmee bleek het vooruit be-
dachte plan gelukt en waren het ver-
wachte kampioenschap en de promotie
al binnen.
In de tweede sessie won Dirk Thiele met
35-33 (56). Helaas kon Nicky van Ven-
rooy niet bijdragen aan een maximale
8-0 overwinning. Zijn verlies, 21-35 in
34 beurten, kon de feestvreugde echter
niet drukken. 
De avond was begonnen met een Chi-
nees buffet voor de spelers, begelei-
ders, sponsoren en vaste supporters en
eindigde met een klein maar gezellig

feestje. De overige leden van het Uden-
se team zijn Volker Baten uit Duitsland,
Rudy de Laet uit België, Marty Hermse,
René Wijnen en Hans Paashuis.
Harrie van de Ven, seizoenrecord in de-
ze poule met hoogste serie van 15,
speelt komend seizoen voor ’t Hartje uit
Oosterhout en er wordt in Uden nog
naar versterking gezocht. Dit geldt overi-
gens ook voor de sponsoring! In de Buf-
falo League, de eredivisie, spelen veel
wereldtoppers uit alle windstreken van
Europa; vanaf dit najaar maken zij hun
opwachting in het biljartcentrum Uden.
Man op Maat/'t Caves – Land Trans-
port 5-3. In Wintelre had kopman Jef
Philipoom een wonderbaarlijke ont-
snapping nodig om ook zijn achttiende
duel winnend af te sluiten. Gert-Jan van
der Veen leidde met 16-28 (29). Phili-
poom kwam terug dankzij een serie van
elf en hij bleef scoren zodat de Belg na
36 beurten zegevierde met 40-33. Be-
halve met de maximale 36 punten ein-
digde Jef Philipoom in de eerste divisie
op een algemeen moyenne van 1.469.
Daarmee bleef hij Lindemann (1.464 in
eerste divisie) nipt voor. De Duitser
kreeg met 2.666 wel de beste partij op
zijn naam. Man op Maat/’t Caves ein-
digde in de competitie één punt achter
de poulewinnaar. DKM Tools – BV
Sprundel BoKo 6-2. Jack Wijnen, vol-
gend seizoen naar De Eekhoorn 2,
sloot af met 1.428. Wiljan van den
Heuvel reikte tot 1.290. BC Arnhem –
N-Surance/De Hoog 6-2. Karel Brand
toonde vorm via 1.379. Beekman HPL –
De Eekhoorn 2 4-4. Bezoeker Eddy Wil-
lems gaf met 1.379 het goede voor-
beeld.

Aardexpress. Foto: Ad van den Berg

Tweede plaats voor 
SIS Schoonmaak in Porto

SIS Schoonmaak heeft de 60e editie
van de Europa Cup voor clubteams in
Portugal afgesloten met een mooie
tweede plaats. De Haagse formatie met
Glenn Hofman, Jean van Erp, Raimond
Burgman en Jeffrey Jorissen werd tijdens
de poulefase tweede in groep B. In de
halve finale moesten de Nederlanders
het opnemen tegen het sterke BK Grön-
dal  uit Denemarken. Deze halve eind-
strijd eindigde in 4-4, maar het saldo
gemaakte caramboles sloeg door in het
voordeel van SIS Schoonmaak. Gast-
heer en titelverdediger FC Porto speelde
de halve eindstrijd tegen FBN Tekstil
BSK en moest de finaleplaats aan dit
Turkse team laten.
Met de World Cupwinnaars Tayfun Tas-
demir en Murat Naci Coklu in hun gele-
deren bleken de Turken in de finale te
sterk voor SIS Schoonmaak. Een dolen-
thousiaste teamleider Cor Trampe: “He-

lemaal geweldig. Onze doelstelling
was om door te dringen tot de laatste
acht. Dan kom je in de halve finale en
weet je zelfs door te dringen tot de fina-
le. We hebben zitten huilen van blijd-
schap. Dan merk je weer dat we een
echt team hebben, waar de persoon-
lijke belangen ondergeschikt zijn aan
het team.” L&B Ledermode uit Hoeven,
dat als tweede Nederlandse ploeg de
driekleur verdedigde, eindigde eervol
als vijfde. 

Eindstand
1. FBN Tekstil BSK  - Turkije
2. SIS Schoonmaak  - Nederland
3. FC Porto  - Portugal
4. BK Gröndal  - Denemarken
5. L& B Ledermode  - Nederland
6. AS Laxovienne  - Frankrijk
7. Mecidiyeköy  - Turkije
8. CB Paiporta – Spanje

Bij Café De Ram in Roosendaal

Rick van Hassel wint 
Frans van Hoeij kadertoernooi

Bij café De Ram in Roosendaal heeft
Rick van Hassel het Frans van Hoeij ka-
dertoernooi op zijn naam geschreven.
Van Hassel maakte in de finalepartij te-
gen Louis Cloots een serie van 60 en re-

aliseerde de kortste partij van het toer-
nooi. Ook het hoogste moyenne viel
hem ten deel. Theo van Meel werd der-
de en Piet Schets vierde.
De twaalf deelnemers speelden in twee
poules, gevolgd door plaatsingspartij-
en. Rick van Hassel volgt de winnaar
van vorig jaar Arian Heeren op.

Eindstand
Naam Moy HS
1. Rick van Hassel 7.02 60
2. Louis Cloots 4.82 28
3. Theo van Meel 3.78 23
4. Piet Schets 5.17 35
5. Marc Loos 6.74 41
6. Frank Nicolai 5.87 40
7. Jacky van den Bergh 3.10 19
8. René Boersen 5.98 39
9. Arian Heeren 2.90 17

10. Gerrit de Regt 4.40 29
11. Jos Breas 5.92 35
12. Aaron Meeuwissen 6.17 34

Rick van Hassel.
Foto: Peter van Dongen
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Grand Prix Rosmalen

Jean-Paul de Bruijn op karakter en 
vechtlust naar zege bij De Hazelaar
Op de avond dat
Waylon faalde tij-
dens het Eurovisi-
esongfestival, triom-
feerde Jean-Paul de
Bruijn bij De Haze-
laar in Rosmalen.
Door zijn overwin-
ning tijdens de twee-
de grand Prix drie-
banden van dit jaar
rekende de Zeeuw
definitief af met een
voor hem tegenval-
lend seizoen. In de
achtste finale van het
toernooi kwam De
Bruijn na een span-
nend duel met 40-39 uit 22 nipt langs
Barry van Beers. Dick Jaspers had ge-
zien de 40-14 eindstand weinig moeite
met Roland Uijtdewillegen en Jean van
Erp (2.500) won met 40-12 gemakke-
lijk van Albert Kooistra. Martien van der
Spoel zette Frans van Schaik buitenspel
en Jeffrey Jorissen velde het vonnis over
Huub Wilkowski. Terwijl Raimond Burg-
man via Sander Jonen een ronde verder
kwam, werd Glenn Hofman door Har-
rie van de Ven het verder spelen ontno-
men. Therese Klompenhouwer zorgde
voor een verrassing. Nadat de Nijkerk-
se tegen Dave Christiani 40-40 gelijk
had gespeeld, veroverde ze met penal-
ty’s een plaats in de kwartfinales.

Jean Paul de Bruijn kon in de kwartfina-
le met 40-28 uit 26 zonder al te veel
moeite Martien van der Spoel van zich
afhouden. Jean van Erp, gesteund door
zijn trouwe supportersschare, hield Har-
rie van de Ven op afstand. Jeffrey Joris-
sen was niet opgewassen tegen de
2.105 en de serie van veertien die Dick
Jaspers produceerde. Raimond Burg-
man had zijn handen vol aan Therese
Klompenhouwer, maar dwong uiteinde-
lijk toch een plaats in de halve finale af
(40-34). 

Halve finale
In de halve finale stond Jaspers na 25
beurten tegen Burgman op een 32-25
voorsprong. Ook nu weer bleek, dat
Burgman op cruciale momenten kan
toeslaan. Na een 1, zette de derde man
van SIS Schoonmaak met 6, 3 en 5 de
partij op zijn naam. Met 34-40 uit 29
kon Jaspers met een handtekening zijn
vertrek uit het toernooi bevestigen. Van
Erp en De Bruijn zorgden in hun onder-
linge strijd voor de nodige spanning.
Na een ruime achterstand vocht Van
Erp zich, via een serie van acht, terug in
de wedstrijd, waardoor de stand op 38-
38 kwam. Jean-Paul de Bruijn maakte
zijn nog resterende twee caramboles en
drong door tot de finale.

Waar tijdens de slotdag om elf uur in de
ochtend nog zestien deelnemers in de
knock-outfase aan het vertrek stonden,
traden ’s avonds om negen uur de twee
overgebleven finalisten aan. Het werd
een verbeten strijd tussen de routiniers
Jean-Paul de Bruijn en Raimond Burg-
man. Na dertig beurten en de eind-
stand 40-31, kon De Bruijn gefeliciteerd
worden met de tweede Grand Prix over-
winning in zijn carrière.

Jean-Paul de Bruijn op weg naar zijn tweede Grand Prix
zege. Foto: Henry Thijssen

De weg naar de beslissing in de Buffalo League

Eerste botsing play-offs 
in Brabantse sfeer onbeslist
Op de warme lenteavond van maan-
dag 14 mei was het bomvol bij De Eek-
hoorn in Oosterhout. 
De gelijknamige thuisformatie was gast-
heer voor HCR Prinsen uit Haarlo. In
een uit en thuiswedstrijd wordt bepaald,
wie het op 23 en 24 juni in Doetinchem
op gaat nemen tegen de als nummer
één geëindigde SIS Schoonmaak.
Campingbaas Jerry Hermans en zijn
mannen voelden zich gesteund door
een grote sportieve supportersschare,
die ook bij een mooie gemaakte ca-
rambole van de tegenstander blijk van
hun aanwezigheid gaven. Ondanks dat
Hermans tegen Jelle Pijl voortvarend
van start ging, keek hij bij de break toch
op een 13-20 achterstand. In omloop
achttien kwam hij met 28-27 weer op
voorsprong en sloot met 40-36 uit 27
winnend af. Zijn teamgenoot Kenny Mi-
atton kon Anno de Kleine met 40-33
van zich af houden, waardoor de
Oosterhouters met een 4-0 voorsprong
de pauze ingingen. 
Kurt Ceulemans, die eerder in dezelfde
arena Dick Jaspers  overklaste, bleek nu
kansloos tegen zijn landgenoot Eddy
Leppens, die met een serie van dertien
in de negende beurt de stand op 36-8
bracht. Ceulemans spartelde nog wat
tegen, maar zag Leppens twee beurten
later met 40-16 de overwinning opei-
sen. 
Frans van Kuyk bleef tijdens de confron-

tatie met zijn dorpsgenoot Dick Jaspers
lang volgen. Toch had hij geen ant-
woord op de eindsprint van Jaspers, die
met 27-40 in 21 omlopen de partijwinst
binnenhaalde.  Met de stand van 4-4
wordt op 19 juni bij HCR Prinsen in
Haarlo de return gespeeld. Deze wed-
strijd is rechtstreeks te volgen op Ko-
zoom. 

Jerry Hermans zegevierde voor eigen
publiek. Foto: Stephan Osnabrug

Tweede divisie driebanden poule 3

DPC-A1 pakt titel op bezoek 
bij Thekes Herpen/Park Tivoli 
In de slotweek eindigde Thekes Her-
pen/Park Tivoli tegen DPC-A1 in 3-5.
Door deze zege van de gasten ging het
kampioenschap naar Apeldoorn. Stefan
Spilleman 1.250 en Stefan Dirks 1.166
lieten er geen twijfel over bestaan.
Michel van Silfhout deelde de buit met
Micha van Bochem en de nederlaag
van René Gerrits tegen Jurgen de Ruijter
bleef zonder gevolgen. Carambole ein-
digde na de 2-6 winst bij Drukkerij 3in1
eveneens op 34 punten maar kwam tot

7 partijpunten minder. DBG 't Ottertje –
De Veemarkt 2 2-6. Torsten Rütten zette
1.111 op het scorebord namens de for-
matie uit Doetinchem. De thuisploeg uit
Ottersum doet met  13 punten een stap-
je terug, evenals Ribas met 10 punten.
Namens Carambole had Stefan Lenting
met 2.058 het kortste duel en tevens
beste partijmoyenne van de competitie.
Jos Bongers (Thekes Herpen/Park Tivoli)
kreeg met 15 treffers de hoogste serie
op zijn naam.

’t Haasje recreatiepark

Vijf Eikenweg 45 • 4849 PX Dorst
0161-411626

info@haasjeoosterhout.nl
www.haasjeoosterhout.nl
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Nationale driebandenteams 23 en 24 juni in de Veemarkt te Doetinchem

Dutch Premium Comfort NK van 
Buffalo League tot en met vierde divisie
Onder de naam Dutch Premium Comfort vindt op zaterdag 23 en zondag
24 juni het NK voor nationale driebandenteams plaats. Het betreft de be-
slissingen in de Buffalo League en de eerste tot en met vierde divisie. Het
spektakel is te aanschouwen bij billardcafé de Veemarkt aan Veemarkt 4
te Doetinchem.

Met Jumbo weer Worldcups 
in Nederland
Door de overeenkomst, die Biljart Evenementen Nederland onlangs heeft afge-
sloten met supermarktketen Jumbo is Nederland gegarandeerd van minimaal
drie jaar een Worldcup. De eerste staat voor 21 tot en met 27 oktober 2019 op
de UMB kalender. Ook voor oktober 2020 en 2021 is Jumbo garant. De Blau-
we Kei in Veghel gaat het evenement voorlopig drie jaar herbergen. Al eerder
was Jumbo sponsor van een groot biljartevenement in de Blauwe Kei, daar wer-
den aan het begin van deze eeuw De Masters gehouden. Nu is het moderne the-
ater gevestigd in een immens groot fabriekscomplex en beschikt over ruim 600
zitplaatsen. Daarnaast zijn er verschillende grote zalen, die bij de Worldcup wor-
den gebruikt. De accommodatie beschikt tevens over een klein shoppingcenter
en hoe kan het anders, over een Jumbo Foodmarkt. Daarnaast zijn er verschil-
lende inpandige terrasjes en uitgebreide horecafaciliteiten. Met een speciale pen-
deldienst worden spelers, arbiters en betrokkenen van en naar de naburige en
zorgvuldig geselecteerde hotels gebracht. 
Nu al worden de nodige voorbereidingen getroffen om volgend jaar een fan-
tastisch biljartevent te presenteren. 

Zaterdag wordt om 11.00 uur begon-
nen met de halve finales van de vierde
divisie. Peter Smits Bestratingen/ABC ’t
Töpke uit Afferden neemt het dan op te-
gen Grolleman Schildersbedrijf uit Bid-
dinghuizen. Eveneens met de posities
drie en vier ontmoeten Treva 2 (Goes)
en Thekes Herpen 4 elkaar op hetzelfde
tijdstip. Om 15.30 uur spelen van de-
zelfde ploegen de nummers één en
twee. Tussendoor, om 13.00 uur, is de
derde divisie aan de beurt met Hertog
Jan van Mans uit Mariënberg tegen BV
Jorissen 2000 3 uit Den Haag en ’s
Lands Welvaren 2/AVH Autos/VSS
bindt dan de strijd aan met Sportprij-
zenkampioen.nl uit Heerhugowaard.
Deze teams staan om 17.30 uur weer
tegenover elkaar. Klapstuk is om 19.30

uur als SIS Schoonmaak uit Den Haag
het op vier matchafels opneemt tegen
de winnaar van de play-offwedstrijden
tussen HCR Prinsen (Haarlo) en Team
Eekhoorn (Oosterhout). Op zondag 24
juni is om 10.00 de start van de finale
derde en vierde divisie. Die ploegen ko-
men ook om 14.00 uur in actie. Aan-
sluitend is de huldiging van de Neder-
landse kampioenen derde en vierde di-
visie. Dat geeft om 12.00 uur de tijd
aan het eerste gedeelte van de eind-
strijd van de tweede divisie tussen Treva
en DPC-A1 uit Apeldoorn. Gelijktijdig
wordt ook begonnen met de nummers
drie en vier van de finalisten eerste divi-
sie, namelijk Aardexpress uit Uden te-
gen het uit Bergeijk afkomstige Burg-
mans Biljarts. De kopmannen en num-
mers twee van de finalisten eerste en
tweede divisie gaan om 16.30 uur van
acquit. Om 18.30 uur valt dan de be-
slissing op het hoogste niveau als SIS
Schoonmaak wederom in het strijdperk
treedt tegen de winnaar van HCR Prin-
sen tegen Team Eekhoorn.

A1
BILJARTS

Dutch
premium comfort

Billiard cloth

mailto:info@haasjeoosterhout.nl
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Tweede divisie driebanden poule 1

Capelle definitief naar de eerste divisie

Met de 8-0 thuiswinst op Aannemersbe-
drijf Beer de Jong kon Capelle het kam-
pioenschap en de promotie naar de
eerste divisie definitief veilig stellen. Dan
Breur, Ron Schumann, Peter van Lies-
hout en Puck van Aart speelden korte
partijen. Met 1.206 en een serie van
zeven was Dan Breur in 29 beurten uit.
Ook Peter van Lieshout liet een reeks
van zeven noteren en behaalde in 33
omlopen een gemiddelde van 0.909.

Ron Schumann reikte tot 1.000 en vier-
de man Puck van Aart bleek altijd nog
goed voor 0.810. De botsing tussen
Brouwer Project Design en Cafede-
pijp.nl eindigde in 4-4. Ben Brouwer en
Maurice de Vré pakten partijwinst voor
de gastheren. BCO/Paeoniapassion.
com en HWA/Hordijk Biljartartikelen
bleven met 4-4 eveneens op gelijke
hoogte. Floor Waumans profileerde
zich daar met 1.166 als beste speler.

Capelle met vlnr: Stefan Osnabrug, Dan Breur, Ron Schumann, Peter van Lieshout,
Puck van Aart. Foto: Gill Taytelbaum

Derde divisie driebanden poules 1 tot en met 4

Hoge moyennes kenmerken laatste ronde
De laatste competitieronde in de poules
1 tot met 4 van de derde divisie drie-
banden werd afgesloten met hoge moy-
ennes. Henk Weber van Capelle 3/De
Terp liet zelfs 1.250 noteren. Jos Nieuw-
enhuizen kon een serie van elf bij laten
schrijven. Sportprijzenkampioen werd
kampioen in poule 1, Jorissen 2003/3
overheerste in poule 2, terwijl in poule
3 ’s Lands Welvaren 2/AVH/VSS met
tien punten voorsprong ongrijpbaar
was. Eekhoorn 3/Biljartpoint.nl bleef in
poule 4 twee punten voor op Hazelaar.

Poule 1
Voorbrood Meubelen – Biljartshop Lei-
den: 6-2. Marcel van Delden wist met
een gemiddelde van 1.111 Biljartshop
Leiden van de nul af te houden.

Poule 2
Samonda Die Haghe – Capelle 3/De
Terp: 0-8.Met een gemiddelde van
1.250 bleek Henk Weber in 24 beurten
onbetwist de beste speler. Jorissen
2000/3 – Rietlander: 8-0. Peter Koster-
man maakte in 27 omlopen uit, terwijl
kopman Martin Wensveen in 30 pogin-
gen winst behaalde voor het kampioen-
steam.  Jorissen 2000/4 – ’s-GBC: 2-6.
Jos Nieuwenhuizen reikte via een serie

van elf tot 1.071.

Poule 3
Sprundel 4 – ’s Lands Welvaren 2/
AVH/VSS: 0-8. Zowel Tom, als Rudy
Persyn sloten voor de kampioenen het
seizoen af met 1.000. ’t Tapperijke 2 –
The Friends/Ad’s Catering: 6-2. Johan
Embregts, Willie Hoenervangers en
Frank de Graaf wonnen voor ’t Tappe-
rijke. De Distel Biljarts 7 – De Stenen
brug: 0-8. ’s Landswelvaren 3/AVH/
VSS – Veilingzicht: 4-4. Frans de Kok en
Rinus Rijk verzamelden de punten voor
de gastheren.

Poule 4
DKM Tools 3 – Autobedrijf Schrauwen:
4-4. Alleen Harrie Cas won voor de
thuisformatie. Hazelaar 2 – Hazelaar:
2-6. Arno van Teefelen redde de eer
voor Hazelaar 2. De Eekhoorn 4 –
Hoog-Laag Keukens: 3-5. Jaap Hoek-
man blonk in 24 beurten uit met 1.041.
BH Keukens – De Eekhoorn 3/Biljart-
point.nl: 2-6. Voor de bezoekende kam-
pioensploeg zette Patrick Oelp met
0.806 het beste gemiddelde in de boe-
ken. ’t Hartje/RMSC – DCM/Den Boe-
renstamppot: 6-2. Gerrit van Roekel
sloot de competitie af met 0.961.

Tweede divisie driebanden poule 2

’t Tapperijke speelt gelijk bij kampioen Treva
In poule 2 van de tweede divisie drie-
banden sloot kampioen Treva het sei-
zoen af met remise tegen het bezoeken-
de ‘t Tapperijke uit Hoeven. Leslie van
Neyen zette met 1.250 het beste ge-
middelde op het bord. Zijn tegenstander
John Roovers gaf met 1.178 en een se-
rie van negen goed verweer. Lynn-So-

mers won met 8-0 van De Distel Biljarts
2. Vice kampioen Polka Print bleef met 6
– 2 aan de goede kant van de score te-
gen, dat als voorlaatste eindigde. Jean
Paul de Kraker presteerde met 1.093 het
best. Samen met Stolting Advocatuur/
De Laan speelt Pearle Opticiens 2 vol-
gende competitie een klasse lager.

Vierde divisie driebanden poules 1 tot en met 4

Jorissen 2000/5 kampioen met 
opa en kleinzoon in het team

De slotronde in de poules één tot en met
vier van de vierde divisie zorgde voor
mooie resultaten. Zo speelde Martin
Sturm 1.190 en werden er diverse par-
tijen beneden de dertig beurten afge-
werkt. In poule twee bleef het tot de laat-
ste speelweek spannend tussen Jorissen
2000/5 en Rietlander 2.

Poule 1
Gasthoeve Adrichem Beverwijk – Sport-
rust: 8-0. Ton Hollenberg speelde in 37
omlopen de kortste partij. Push And
Win – BVK Apollo: 8-0. Sportrust 2 –
EDO ’83 2: 3-5. Hennie Flippo won
voor de gastheren en Ron van Leeuwen
kwam tot remise. Push And Win sloot
als kampioen met vijf punten voor-
sprong de competitie af.

Poule 2
Buffalo/Jorissen 2000/6 – Capelle 7:
4-4. Kopman Marco van der Hout van
de gasten zorgde met 0.892 voor de
beste partij. Rietlander 2 – Ladies First:
4-4. Rietlander verspeelde hiermee de
laatste kans op de titel. Hierdoor kon Jo-
rissen 2000/5 de platte kar bestellen.
Biljartschool Holland – Pool and Bill-
jards Delft: 4-4. Eric Elbertse en Metin
Solmaz bleven voor de thuisspelers aan
de goede kant van de score. Capelle
69 – Jorissen 2000/5: 0-8. De bezoe-
kers uit De Haag toonden zich met de
maximale overwinning als ware kampi-
oenen. De jeugdige kopman Bradley
Roeten blonk in 27 omlopen uit met

0.925. Ook Henk Havermans liet zich
met 0.862 van zijn beste kant zien.
Ferry van der Veen had ondanks zijn
overwinning twee tellijsten nodig.  

Poule 3
DCM 2/Bongaards Transport – ’t Steeg-
je: 3-5. Marco Bongaards profileerde
zich in 30 omlopen als beste speler.
Böhnke van Delft Verhuur – Buro Ba-
lans/’t Harte van Oosterhout: 8-0. Jan
Vermeulen maakte een serie van negen.
Setpoint 2 – L&B Ledermode 2: 2-6. De
Staart/TVM – DKM Tools 4: 0-8. Met
0.735 presenteerde René Jaspers zich
als beste speler. Stuc. Bedr. Kanters kon
met vier punten voorsprong op Böhnke
van Delft Verhuur het kampioensfeest
vieren.

Poule 4
’s Lands Welvaren 4/AVH/VSS – Treva
2: 2-6. Martijn Hendriksen redde met
het beste gemiddelde (0.740) de eer
voor de thuisclub. Jacobs Mannenmode
– Hydro Zorg: 8-0. Martin Sturm onder-
scheidde zich met 1.190. Reseda –
Jacobs Mannenmode 3: 6-2. Beste spe-
ler was Ad de Meijer, hij speelde in 33
beurten naar winst. Ossekop 2 – Zan-
dee Kloetinge: 4-4. Daan Weststrate en
Leo Koopman wonnen voor de bezoe-
kers. Jacobs Mannenmode 2 – Treva 3:
0-8. Treva 2 had al weken voor de laat-
ste competitieronde de champagne ont-
kurkt.

Jorissen 2000/5 met vlnr: Henk Havermans, teamleider Ferry van der Veen,
Hans Donders en zijn kleinzoon Bradley Roeten

Derde divisie driebanden poule 5 + 6 + 7

Alle records voor Hertog Jan 
van Mans uit Mariënberg
Poule 5
In slotronde 22 kwam Rudy Kok nog tot
een fraaie 1.250 namens Sloepverhuur
Nieuw Amsterdam. Kampioen Hertog
Jan van Mans bezet namens Horecabe-
drijf Mans uit Mariënberg na afloop
van de competitie de erelijsten. Beste
partijmoyenne van 2.000: Rob Lam-
boo. Dat bleek met 30 caramboles na
15 beurten tevens de kortste partij. Lam-
boo zorgde met 11 treffers ook al voor
de hoogste serie. In het dreamteam fi-
nishte Erik Vijverberg met de voor hem
maximale 42 punten bovenaan. Achter
Ronnie van Dijk (Carambole 2) bezetten
Rob Lamboo en Mirjam Emmens de po-
sities drie en vier.  

Poule 6
BV '75 uit Leusden bleef met 34 punten
naaste achtervolger Van den Berg Bil-
jarts (33 punten) nipt voor. Felicitaties

voor Wim van den Berg, Leo Portengen,
Arno Brouwer, Peter Schaper, Klaas
Hopman, Ap van 't Hof en Hennie de
Graaff. In de kampioenswedstrijd bij
Carambole/HPS Industrial realiseerde
Van den Berg 1.200 en serie van 10.
Deze reeks was een evenaring van het
seizoenrecord. Luc de Coster van BC
Uden zorgde eerder via 2.000 moyen-
ne voor de beste partij. 

Poule 7
De titel ging al eerder naar VB2/Teleng
Schilderwerken. De rode lantaarn was
in vaste handen van NAS/Outlet DHZ
Valkenswaard. Peter van Houwelingen
produceerde met 1.304 de partij met
het beste gemiddelde van de competi-
tie. Jan Verbruggen (De Bandstoters)
was met 25 uit 21 goed voor het kortste
duel. De reeks van 11 van Tom Jacobs
werd niet meer verbeterd.

Tweede divisie driebanden poule 4
BC Tegelen en BV Setpoint doen stapje terug
Kampioen BC Goirle tegen BC Tegelen
kreeg van de KNBB een 8-0 uitslag
waardoor de Limburgers met 16 punten
als hekkensluiter eindigden. De andere
degradatiekandidaten BV Setpoint en
S&P/De Molenvliet behaalden allebei
een gelijkspel waardoor Setpoint met
17 punten als voorlaatste de competitie
afsloot. S&P/De Molenvliet kwam dank-

zij 18 punten met de schrik vrij. Eric
Aerts was in speelronde 22 uitblinker
met een gemiddelde van 1.521. Luc
Royberghs zorgde eerder via 2.000
moyenne en 30 uit 15 voor seizoenre-
cords. De hoogste serie kwam met 16
caramboles op naam van Maarten
Janssen van Eddies-hr.nl.
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Café Ons Huis en BC De Living zetten zich op de biljartkaart

Scotch Double Legends & Rookies 

Scotch Double lijkt in het driebanden
aan populariteit te winnen.  Ook in Ons
Huis in Berchem heeft deze formule de
heren van BC De Living geïnspireerd
om gedurende 2 opeenvolgende wee-
kends het driebanden, zowel internatio-
naal als lokaal, in de spotlights te zet-
ten.  Ter gelegenheid van de persvoor-
stelling van de World Cup driebanden
in Blankenberge in juni, had De Living
een formidabele selectie weten te strik-
ken voor een demonstratiewedstrijd in
de gezellige biljarttempel.  Niemand
minder dan Raymond Ceulemans, Ludo
Dielis, Eddy Merckx en Frédéric Cau-
dron kroonden Berchem op vrijdag 20
april tot centrum van de biljartwereld.
Een wedstrijd tussen de 4 Belgische
grootheden uit de biljartwereld, in deze
formule, was dan ook een absolute
wereldprimeur. Met meer dan 50
wereldtitels aan één biljarttafel was
spektakel gegarandeerd.  In een volge-
lopen Ons Huis ontgoochelden deze
wereldtoppers dan ook niet.  De talrijk
opgedaagde toeschouwers, en de dui-
zenden volgers van de Facebook Li-
vestream van World Cup Billiards (ver-
zorgd door De Living), kregen een
avond vol magistrale punten, technische

hoogstandjes en humor voorgeschoteld.
Uiteindelijk moest het duo Ceulemans-
Dielis de duimen leggen tegen de huidi-
ge nummer 1 en 2 van de wereld Cau-
dron-Merckx.  Setstanden 10-15, 3-15,
15-13, 4-15.
Een week later was het de beurt aan de
lokale biljarttoppers om het beste van
zichzelf te geven op dezelfde biljartta-
fel.  Hierbij werd telkens een geklas-
seerde driebandspeler gekoppeld aan
een debuterende driebandspeler.  Spe-
lend naar 2/3e van de punten (ADL)
van de geklasseerde speler vochten 8
koppels op zaterdag voor 4 felbegeer-
de halvefinaleplaatsen.  Deze gaven im-
mers recht op 2 uur biljartles van ere-
klasser driebanden, Andy De Bondt.
Op zondag mochten de 4 overgeble-
ven koppels onderling gaan strijden
voor eeuwige roem in Berchem en om-
streken.  In de eerste halve finale wer-
den er al meteen huwelijksgeloftes op
het spel gezet.  Danny Dewachter
mocht het met kompaan Rudi Meeusen
opnemen tegen levenspartner Sonia De-
wachter, op haar beurt geflankeerd
door Marc Janssens. Danny en Rudi
toonden zich echter de beteren, en
plaatsten zich als eerste voor de finale.
Dat Danny als slaapplaats het bed dien-
de in te ruilen voor de bank, nam hij er
graag bij.  Meer spanning in de tweede
halve finale waarin topfavorieten Peter
Verreyde en Stijn De Ridder tot het uiter-
ste werden gedreven door het prima
spelend duo Glenn Van Laere en Raf De
Smet. Uiteindelijk moesten Glenn en
Raf, weliswaar nipt, hun meerdere er-
kennen in Peter en Stijn, al hadden die
meer zweet in hun bilnaad dan hen lief
was.  In de finale etaleerden Peter en
Stijn hun overwicht wel en lieten ze
Danny en Rudi geen schijn van kans.
Zo mochten Peter Verreyde en Stijn De
Ridder de eerste editie van het BC De Li-
ving Scotch Double tornooi op hun
naam schrijven.  Laat ons hopen dat de
kennismaking met competitief drieban-
den en de bijhorende biljartlessen enke-
le nieuwelingen kan blijven enthousias-
meren. Onze sport verdient het. 

Glenn Van Laere

Peter Verreyde won samen met 
Stijn De Ridder het tornooi.
Foto: Dannycoen-Photography 

”nieuw” adres * Met 320 m2 showroom/winkel.
Bolderweg 37 A/B * Gratis parkeren.
1332 AZ Almere-Buiten * Keuen reparatie klaar terwijl u wacht.
Tel: 0032-365374054 * 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

Vriendschappelijke wedstrijd in BC De Noorderkempen

Bekende Vlaming en meervoudig 
wereldkampioen tekenen present
In het broeierig war-
me lokaal van BC De
Noorderkempen blie-
zen de biljarters ver-
zamelen voor de
jaarlijkse ontmoeting
met BC Deurne. Het
initiatief van René
Van Loon in samen-
spraak met Deurne-
opperhoofd Ludo
Dielis bracht het no-
dige volk op de been
en daar had ook de
aanwezigheid van
bekende Vlaming en
biljarter Jelle Cley-
mans wat mee te maken. De libre-spelers
van beide clubs kruisten de degens in
een systeem waar 80 % van de speel-
punten moest worden gerealiseerd in
wedstrijden naar maximum 20 beurten.
Voor de berekening van het eindresul-
taat had René Van Loon een unieke
Vlaamse én Nederlandse puntentelling
ingesteld. Hoewel dat systeem voor de
deelnemers gewoon Chinees was, klop-
te het eindresultaat wél. De mannen van
Deurne wonnen de vrijspelpartijen en
mogen volgend jaar terug komen spelen
tegen de op revanche beluste  Kalm-
thoutenaren. In een erg kameraad-
schappelijke sfeer liep de avond naar
zijn climax toe : de ‘Scotch Double’-wed-
strijd tussen het team Ludo Dielis/Luc
Hulselmans en thuisspelers Ronny en
Wesley Mathysen. ‘Scotch Double’ is
een aan populariteit winnende formule
in het driebanden en wordt gespeeld
met telkens twee biljarters per team. Na

Jelle Cleymans en Ludo Dielis flankeren thuisspeler
Wim Van Den Heuvel  

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

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

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.

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)

het scoren van een punt neemt de team-
genoot over en zo komen de deelnemers
afwisselend aan tafel, tot na de misser
de tegenstander overneemt. Het spel
vergt veel tactisch inzicht want wanneer
er gemist wordt moeten de ballen in ver-
dedigende positie liggen, maar bij het
scoren moet ervoor worden gezorgd dat
er een speelbare figuur overblijft voor je
medespeler. Met veel overgave speel-
den de protagonisten een match naar
twee winnende sets van 10 punten. De
eerste partij eindigde op een 10-7 zege
voor Dielis/Hulselmans en hoewel de
hoop op een derde beslissende partij
groeide bij een 9-6 stand in het voordeel
van de broers Mathysen, ontbonden Lu-
do Dielis en Luc Hulselmans nog eens
hun duivels. De Noorderkempers sneu-
velden op de valreep. Na afloop van
deze geslaagde avond, werd er nog
lang nagekaart.
Bart Van Reeth

mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be
mailto:opdemeir@skynet.be


TAVERNE

NEW AVENUE
BLANCEFLOERLAAN 63

2050 ANTWERPEN – LINKEROEVER
03 / 219 06 06

leodewolf@hotmail.com
verzorgde snacks & dagschotels

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

Biljartnieuws België
KBBB Antwerpen – Gewestfinale 2de Klasse Driebanden MB

Regelmaat leidt naar de medaille 
voor Ronald Overheyden

De speler van BC De Deken mocht
naast de kampioenstitel ook nog eens
promotie achter zijn naam schrijven.

Het gelijkspel tegen
Kris Poels (Biljartex-
press) die vice-kam-
pioen werd haalde
het gemiddelde
(0,587) van Overhe-
yden nog even naar
beneden, maar met
0,614 en 0,643 in
de overige wedstrij-
den bewees hij wel
de meest regelmati-
ge speler van deze
finale te zijn. Freddy
Van Camp (BC Op
De Meir) ging de
touwen in tegen de
kampioen met 27-22
in 42, maar bleef

nog wel voor de puntenloze Kris Stock
van finaleorganisator BC Avenue.
Bart Van Reeth

Ronald Overheyden (uiterst rechts op de foto) won de fina-
le van de tweede klasse. Foto: Daniel Rys

Ook in 2019 en 2020 Worldcup
in Blankenberge
De twee organisatoren van de Worldcup in Blankenberge, Kurt Ceulemans en
Jan Peters hebben in een vervroegde evaluatie met de wereldbond afgesproken
dat de World Cup ook voor de komende twee jaar op de kalender komt. Het
succes van de eerste editie, met volle tribunes in de speelzaal van het casino ligt
hieraan ten grondslag. Kurt Ceulemans straalde zaterdagavond op de players
party. “We gaan zeker door, deze organisatie is klaar voor de driejarige cyclus.''

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 3de Klasse Driebanden – KB

Zegevierende Vergauwen 
flirt met de promotie

Twee spelers in het gemiddelde en twee
eronder. Mooi verdeeld eindigde deze
gewestfinale waarin de drie eersten elk
vier wedstrijdpunten mochten noteren.
Nick Smet van BC Hemiksem kon geen

enkel matchpunt la-
ten opschrijven en
eindigde dan ook in
de logica van de
finale, als laatste.
Willy Janssens (De
Coeck) bleef met
0,516 van de moy-
enne verwijderd en
Svend Olbrechts
(Mister 100 Lier)
deed het verre van
onaardig met een
eindgemiddelde van
0,625. De eer en de
titel moest hij echter
laten aan Wesley
Vergauwen van BC
Op De Meir, die met

zijn 0,655 erg dicht bij de promotie
(0,688) kwam. Vergauwen demon-
streerde zijn kunnen met een 27-19
overwinning in 38 beurten, tegen Smet.
Bart Van Reeth

Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

World Cup in Blankenberge

Dick Jaspers zegeviert op Europese 
finaledag
De World Cup in Blankenberge is ten
prooi gevallen aan Dick Jaspers. De
Nederlander versloeg in de finale Se-
mih Sayginer. Hoewel Jaspers al na
drie omlopen een 11-0 voorsprong had
opgebouwd, bleef de Turk druk uitoefe-
nen. Uiteindelijk was het toch Jaspers,
die in de 17e beurt de stand op 40-28
bracht. Sayginer wist in de gelijkma-
kende beurt nog vijf treffers aan zijn to-
taal toe te voegen, waarmee de eind-
stand op 40-33 werd bepaald. Met een
Griek, een Turk, een Nederlander en
een Belg (Eddy Merckx) kreeg de fina-
ledag een Europees tintje

Achtste finales
De aanloop naar de kwartfinales stond
het meest in het teken van de 25-jarige
Spanjaard David Zapata Garcia. De re-
velatie van dit toernooi stond na de uit-
schakeling van Tran en Kang tegenover
Frédéric Caudron. Het publiek op de
volle tribunes maakte zich op voor de
kampioen, maar liet zich teleurstellen. In
beurt 13 maakte Garcia met een negen
uit. Caudron keek tegen een 40-13
achterstand aan. Toch liet hij, met een
slotserie van 15, nog iets van zijn glans
zien. Met Caudron verdween op zater-
dagmorgen ook Eddy Leppens uit het
toernooi. Semih Sayginer boog een sco-
re van 39-35 in het voordeel van de
Belg met een serie van vijf om naar 39-
40. 
Eddy Merckx, bleef als enige Belg in de
race na zijn overwinning op Dinh Nai
Ngo met 40-17 in 15 beurten na een
start met 18-5 en 23-7. Dick Jaspers
was snel vertrokken 24-8 in 8, maar
had een wat mindere finish. De laatste
twee caramboles waren van een grote
schoonheid voor de winst met 40-32 in
21. Tayfun Tasdemir vierde een 40-32
(21) overwinning op Dani Sánchez.
Nikos Polychronopoulos verspeelde een
voorsprong van 24-9 en 31-15 in het
laatste part tegen Hyung Kon Kim. De
partij eindigde in 40-40, waarna de
Griek beter van acquit ging in de shoot-
out dan zijn tegenstander: 4-0. Minh
Cam Ma was veel sterker dan Chung-
Won Choi (40-18 in 15). De kleine My-
ung-Woo Cho, de jongste speler in het
veld van zestien, heeft een geweldige
eindsprint nodig om zijn gelouterde
landgenoot Jung-Han Heo te verslaan
met 40-39 in 18 beurten.

Kwartfinales
Eddy Merckx opende op de zaterdag-
avond met vijftien en sloeg de kloof te-
gen Tayfun Tasdemir, die nog wel terug-
kwam tot 26-25 in 10, maar twee beur-
ten later werd verslagen met 40-25. 
Dick Jaspers moest een gevaarlijke
tegenstander omzeilen. Myung-Woo
Cho is nu al een never-give-up man in
het circuit. Jaspers leidde met 24-29
toen Cho een tussensprint maakte en

met 33-30 de leiding greep. Bij de
stand 35-34 voor Cho bevestigde Jas-
pers met een serie van zes zijn halve fi-
naleplaats.
Semih Sayginer maakte een eind aan
de illusies van David Zapata. De Turk
ging van start met 11 en bouwde zijn
voorsprong uit naar 36-10 in 14 en 40-
15 in 18 beurten. Nikos Polychronop-
oulos gaat zijn ranking verbeteren met
zijn plaats bij de beste vier van het toer-
nooi. De Griek speelde de laatste Viet-
namees uit het toernooi. Minh Cam Ma,
die de hoogste serie van het toernooi
scoorde tot nu toe (18), struikelde over
de aanvalskracht van zijn tegenstander
en werd verslagen met 40-24 in 22
beurten.

Halve finales
De halve finales brachten de nodige
sensatie in het Blankenbergse casino.
Nikos Polychronopoulos maakte met
nog één carambole te gaan een fatale
fout tegen Semih Sayginer, waarna de
Turk de partij in beurt 19 met 39-40
naar zich toe haalde. Eddy Merckx zag
Dick Jaspers met een reeks van zestien
openen en kon niet direct antwoorden.
Ook Jaspers had een inzinking en kon
zeventien pogingen niet meer dan tien
treffers laten bijschrijven. Merckx, die in
de voorgaande wedstrijden sterk uit-
blonk, krabbelde nog wat terug. Het
mocht niet meer baten, Jaspers eindig-
de met een serie van veertien (40-23 uit
19).

Dick Jaspers. Foto Stefan Osnabrug

In Cultuurcentrum de Herbakker te Eeklo

Trophy of the Legends 
live op Kozoom
Van 21 tot en met 24 juni zijn de verrichtingen tijdens de Trophy of the Legends
live te volgen op Kozoom. Op donderdag 21 en vrijdag 22 juni beginnen de
partijen van het hoofdtoernooi om 11.00 uur. Zaterdag 23 juni wordt al om
10.00 uur het startsein gegeven. Zondag beginnen de halve finales om 11.00
uur, waarna om 14.30 uur de finale op het programma staat.

mailto:leodewolf@hotmail.com
http://www.billiardsphoto.com


Biljartnieuws België

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

Een Hart Voor Het Biljart

Jan Van Esbroeck
Vlaams Volksvertegenwoordiger

NVA Fractieleider Gemeenteraad Kalmthout

Uit sympathie met de biljartsport

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 2de Klasse Driebanden KB

Hoofdprijs blijft in New Avenue
Johan Boogers (Biljartexpress) was op
basis van de moyennes de favoriet in
deze gewestelijke finale. Luc Proost (BV
Turnhout) gaf forfait en dus kregen Wim
Smits van BC De Plakkers, Fred Van Da-
el van BC Op De Meir en Avenue-thuis-
speler Walter De Swaene de kans om
de favoriet van de titel te houden. De
Swaene kweet zich het beste van die
taak en hield de titel van de 34-ers in
het eigen lokaal. 

Bart Van Reeth

Walter De Swaene ontvangt de 
erespeld uit handen van 
voorzitter Charles Saerens

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 3de Klasse Driebanden MB

Avenuemannen vallen buiten de prijzen
drangschikking op. Winnaar van deze
finale was Ludo Geudens, die enkel van
Kerckhofs verloor, maar de titel mocht
meenemen naar Biljartvrienden Turn-
hout. De wedstrijd tegen Geudens was
trouwens een ‘outstanding’ prestatie
van de Avenue-biljarter met 22-15 winst
in 30 beurten, goed voor een 0,733 ge-
middelde. Tom De Haes (BC De Leug),
strandde op de laatste plaats. Zonder
matchpunten.
Bart Van Reeth

Geudens die vorig jaar nog deelnam
aan de bekerfinales in Hooglede,
pakte ook de hoofdprijs in de 
gewestfinale, Foto: DirkAcx. 
www.billiardsphoto.com

De deelname van de Antwerpse Ave-
nue-spelers Guy Kerckhofs  en Ludo
Vranckx leverde respectievelijk een
tweede en een derde plaats in de ein-

Taverne – Biljartzaal

DE DEKEN
Oude Barreellei 1 • 2170  Merksem

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

Elke dag geopend vanaf 10.00 uur – Verzorgde Snacks

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 
4de Klasse Driebanden - MB

Luc Nackaerts eindigt 
tussen twee promovendi
De vier op zes van Luc Nackaerts
(BC Op De Meir) volstonden niet om de
titel te grijpen in Meer. Peter Willemsen
(Biljartvrienden Turnhout) won alle drie
zijn wedstrijden en mag met sprekende
moyennes ook nog eens promoveren.
Net als zijn clubmakker Herman Proost,
die slechts de derde plaats kon bezetten
maar een remarkabele 18-6 zege in 25
beurten boekte tegen Stan Verheyen
van KOT Meer, die in deze finale ge-
wogen en te licht bevonden werd.
Bart Van Reeth

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


Biljartnieuws België BRANTS ON FIRE ........... BILLIARDS ON FIRE
GRAND PRIX RONNY BRANTS
Op 26 augustus 2018 vanaf 10u00
richt het districtbestuur zuidwestvlaan-
deren in de lokalen van Koninklijke Bil-
jartclub Gilde Hoger Op Kortrijk (KBC
GHOK), Kortrijksestraat 19 te 8501
Heule (België) een ééndaags open inter-
nationaal tornooi driebanden in op zes
biljarts 2m30.
Iedereen kan inschrijven!! Zowel Belgen
als buitenlandse biljarters worden
graag verwelkomd.  Men moet geen lid
zijn van een biljartbond,  vereniging of
club, … iedereen is welkom.

Het is de bedoeling dat het allemaal
snel en flitsend gaat de ganse dag
door. Men ging de mosterd halen bij
onze Noorderburen. Daar is men reeds
enkele jaren doende met zo’n tornooi in
de naam van “Crazy Diamonds”.  Bern-
hard Bekaert, sinds begin dit sportjaar
lid van het districtsbestuur, wou dat ook
in West-Vlaanderen uit de grond stam-
pen. Zo gezegd zo gedaan … en het
districtsbestuur was meteen verkocht
voor een dergelijk initiatief en zette er
mee hun schouders onder. Zij willen er
een gezellig, sportief en een tornooi met
ambiance van maken.
Er moest natuurlijk ook een naam ge-
vonden worden en na wat brainstormen
– hoe moeilijk dat ook kan zijn (grapje)
– werd er aan de regionale “Giant Kil-
ler” Ronny Brants gedacht.  Ronny is, en
dat zal niemand tegenspreken, in West-
Vlaanderen de beste driebandspeler en
heeft al menig (wereld)kampioen versla-
gen en andere topspelers uit binnen- en
buitenland doen zweten in hun partijen.
Ronny werd dit jaar ook 4de op de Bel-
gische kampioenschappen driebanden
te Blankenberge.
Ronny Brants was direct bereid om zijn
naam te lenen aan het tornooi dat op
die manier eigenlijk een drieledige
naam meekreeg.  BRANTS on Fire – Bil-
liards on Fire. Afgekort en makkelijk in
de mond te nemen als ‘BOF’. GRAND
PRIX RONNY BRANTS staat er in vlam-
mende letters onderaan de affiche.

Er werd door Dirk Acx meteen op Face-
book een teaser gelanceerd, een face-
bookpagina en event aangemaakt.  Een
website mocht natuurlijk ook niet ont-
breken.  De affiche komt tevens van de
hand van ijverig bestuurslid Dirk Acx.
En de digitalisatie van de inschrijvingen
en de automatisatie van de wedstrijdta-
bel werden tevens klaargestoomd door
Dirk. 

Alle uitslagen zullen binnen enkele tel-
len na het eindigen van de wedstrijden
direct online te bekijken zijn via een link
op de website van het evenement :
www.kbbb-zwvl.be/bof/
Inschrijvingen zijn pas definitief aan-
vaard wanneer €35,00 (inschrijving en
middagmaal inbegrepen) zichtbaar is
op het rekeningnummer van het tornooi.
IBAN : BE 19 6528 5660 0012 – BIC
: HBKA BE 22, geopend op naam van
‘District zuidwestvlaanderen – BOF’.
Op de website staat alle nodige infor-
matie en kan men ook digitaal inschrij-
ven via het inschrijvingsformulier. Wie
geen computer heeft kan via het tele-
foonnummer: +32 (0)496/26.44.85
inschrijven bij Frederik De Moor, sport-
leider van dienst voor dit event.

Inschrijven kan tot uiterlijk 10 augustus
(24.00 u.) De trekking zal op zondag
19 augustus vanaf 10u00 LIVE te vol-
gen zijn via beelden op de pagina van
het evenement. Terzelfdertijd kan men
binnen enkele seconden de tabellen
raadplegen op de website.
Op 26 augustus zullen de wedstrijden
aanvangen aan om 10.00 uur en ’s
middags is er voor de spelers een maal-
tijd voorzien en die is inbegrepen in de
inschrijving. We hopen rond de klok
van 20.00 uur ten laatste dit event te
kunnen besluiten.

De wedstrijden worden gespeeld naar
12 punten in een knock-out systeem zon-
der gelijkmakende beurt. Wie kan uit-
spelen in één beurt, of de 12 punten
maakt in één beurt krijgt een bonus van
120 euro cash. Er is de ganse dag door
een beperking van maximum 30 beur-
ten. Alleen de finale zal worden ge-
speeld naar 25 punten zonder beper-
king in beurten en zonder de bonus van
€120,00.

Er zijn mooie geldprijzen voorzien en
de winnaar van ‘Brants on Fire’ weet
zich verzekert van zomaar eventjes het
ronde bedrag van €1.000,00.  En na-
tuurlijk worden de andere ereplaatsen
niet vergeten.
Er kunnen maximum 128 inschrijvingen
aanvaard worden. Niet te missen als je
van een gezellige biljart dag houdt. Om
het kort te zeggen : dit event is een must
voor elke biljartliefhebber!!!

Tekst: Dirk Acx

Erik Vervliet zegeviert op kleine tafel

Frédéric Caudron wint voor de 
Achtste keer de Beker van België

Foto: Therry Brenders 
De beker van België in Herstal is afge-
sloten met Frédéric Caudron en Erik Ver-
vliet als winnaars. Tijdens de slotdag
werden er op matchbiljart zeer span-
nende wedstrijden gespeeld. Het talrijk
opgekomen publiek heeft zich die dag
een seconde verveeld, terwijl er ook op
de kleine tafel spanning van begin tot
eind was. Om zijn titel van de beker te
behalen heeft Frédéric Caudron twee
keer een zware tegenstander tegen zich
gehad die zich tot de laatste carambole
bleven verzetten. Eerst moest Eddy
Merckx in de halve finale eraan gelo-
ven en later kon Eddy Leppens in de fi-
nale buigen voor de meester. Caudron
versloeg zijn twee laatste rivalen met 3-
2 in sets en won daardoor de Belgische
beker voor de achtste keer in zijn carri-
ère. De finale was een afspiegeling van
de twee partijen in de halve finale. Cau-
dron startte het debat met 15-4 in 7,
Leppens trok de score gelijk met 15-2 in
6. Daarna liep Caudron weer uit naar
2-1 door een riante 15-4 in 8, maar
nog gaf Leppens zich niet gewonnen.
Het werd 6-0 voor de uitdager en 15-4
in vier beurten met een slotserie van ze-
ven. Bij de set om de zege maakte de
nieuwe bekerwinnaar op een score van
8-5 in 5 beurten uit met zeven: 15-5. Ro-
land Forthomme kwam als derde op het
podium na een simpele zege op Eddy
Merckx; 15-3 en 15-5, beide sets in vijf
beurten (3.000/0.888). Jef Philipoom
versloeg Bart Leys in twee sets en werd
vijfde, Davy van Havere won de strijd
om de zevende plaats van Ronny Brants
met 2-1. Op de slotdag stonden op de
zondagmorgen eerst de vier beste Bel-
gen van het mondiale driebanden in de
arena in de strijd om een plaats in de fi-
nale. Frédéric Caudron versloeg Eddy
Merckx in een vijfsetter, Eddy Leppens

bleef baas over Roland Forthomme en
ook in die wedstrijd ging het over vijf
sets. De klassieker tussen Caudron en
Merckx ging op en neer in de eerste
vier sets, waarvan Caudron de eerste
en de derde won met 15-14, Merckx de
tweede met 15-11 en de vierde met 15-
6. In de vijfde en laatste zette Caudron
de aanval in met een serie van 8 naar
12-6, Merckx miste een losse band,
waarna Caudron finishte met 15-8 in 6.
Merckx maakte meer caramboles dan
zijn tegenstander, maar verloor de par-
tij. Roland Forthomme, de bekerhouder,
stuitte op Eddy Leppens in een partij die
ook lang in balans was. Leppens begon
met een 15-8 in 10, Forthomme ant-
woordde met 15-8 in 5. In de derde set
scoorde Leppens op 14-4 achter een
mooie 9 (14-13), maar werd toch nog
afgetroefd door Forthomme. Het werd
weer gelijk door de 15-5 van Leppens,
die in de vijfde set doortrok naar de fi-
nish met 15-7 in 12. Leppens had
1.650 gemiddeld en de hoogste serie
uit de halve finales (10), Forthomme
speelde 1.282. De eindstand: 1 Frédé-
ric Caudron 12-2.201-11 2 Eddy Lep-
pens 11-1.583-12 3 Roland Forthomme
9-1.446-8 4 Eddy Merckx 8-2.057-11
5 Jef Philipoom 6-1.330-7 Op klein bil-
jart werd de finale gespeeld door Erik
Vervliet, ook bekend in het artistiek bil-
jarten en de jonge Glenn Neyens, zoon
van Belgisch kampioen Rolstoelbiljarten
Neyens Stefan. Ook deze partij ging in
het begin gelijk op, maar naarmate de
partij vorderde kwam de meest ervaren
man Erik Vervliet op voorsprong en gaf
die niet meer uit handen. Een dolgeluk-
kige Erik Vervliet won dan ook verdiend
de Beker Van België op kleine tafel. 

Tekst: Robert Monnissen

VAS – Artistiek Biljart

Erik Vervliet wint jaarlijkse passage 
in Op De Meir
Op De Meir in Em-
blem vormt eenmaal
per jaar het decor
voor een rankingtor-
noi van de Vereni-
ging van Artistiek Bil-
jarters. Naar goede
gewoonte werden
de prijzen ook dit-
maal verdeeld onder
de drie hoofdrolspe-
lers in het gebeuren.
Spanning om de po-
diumplaatsen was er
enkel tussen Walter
Bax en Eric Dael-
man, die respectieve-
lijk tweede en derde
werden met een
erg miniem verschil
(61,71 % tegen
61,52 %). 
Erik Vervliet won over-
tuigend met 389 pun-
ten uit 148 pogingen en klokte af op
74,10 %. 
Hij maakte het verschil in Set H, waar

hij afwerkte tegen net geen 90 %.

Bart Van Reeth

Op dit archiefbeeld feliciteert Eric Daelman (l) winnaar 
Erik Vervliet (r). Foto: Patrick Vloemans

KBBB Nationale Finale – Excellentieklasse Driebanden – KB

Verboven toont wie 
de baas is in de 
excellentieklasse
Met drie op vier gewonnen wedstrijden
speelde Jozef Verboven (BC Herentals) ei-
genlijk buiten concurrentie. Enkel in de
partij tegen Philippe Bievelez van TB Er-
quelinnes moest Verboven zijn meerdere
erkennen. Hij verloor die wedstrijd met
50-42 in 52 beurten. Bievelez eindigde
vierde. De absolute uitschieter plaatste de
kampioen tegen Lieven Serweytens (Brug-
se BC), 50-18 in 24 innings en goed voor
een gemiddelde van 2,083. Serweytens
werd knap tweede, Dave Scheurweghs
van BPT, derde en Luc Van stappen (BC
De Leug) eindigde op de laatste plaats
met één overwinning op Bievelez.

Bart Van Reeth
Jozef Verboven maakte de vice-kampi-
oen in met een spectaculair gemiddelde

http://www.kbbb-zwvl.be/bof/
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Finale met 4 teams in Lelystad

De Hazelaar 3 winnaar 
bekercompetitie voor kaderteams 

Op prima materiaal bij vereniging De
Jol te Lelystad stonden na loting De Ha-
zelaar 3 - BC Maarland en De Jol -
HWA Hotel van Krimpen tegenover el-
kaar. 
BC Maarland – De Hazelaar 3 2-6. Na
een ruime overwinning van John van
Glabbeeck tegen Peter van Beljouw en
een sterke partij van Walco van de Ven
stond het na de eerste ronde 2-2. Ha-
rold Megens en Paul van de Wouw
mochten tegen de routiniers  Frans Bor-
gignons en Peter Haanen. Na twee
spannende duels wonnen Megens en
Van de Wouw ieder na 14 pogingen.
De Jol/Biomos/Hanze Zonwering –
HWA Hotel van Krimpen 8-0. In de an-
dere wedstrijd gebruikte De Jol zijn
thuisvoordeel optimaal. In de eerste ron-
de kwam Frans Koolen sterk terug tegen
de altijd lastige Wilfried van Beek en
won in 17 beurten. Stefan Damen was
in zijn element en gaf Dimitri Katsis
geen kans: 200-67 (5). De thuisploeg
ging met een mooie 4-0 de tweede ron-
de in, waarna Edwin Zweers op groot-
se wijze de winst veilig stelde. In beurt
acht sloeg hij zijn slag tegen Ricardo
Goud om met een prachtige serie van
202 uit te gaan. Michael Lubbes won in
een degelijke partij van good old Jos
Vlot.

HWA Hotel van Krimpen 
wint brons
BC Maarland en HWA Hotel van Krim-
pen streden voor de derde plaats. Na
twee goede en spannende partijen
wonnen John van Glabbeeck en Mauri-
ce Sangen waardoor HWA tegen een
achterstand van 0-4 aankeek. Ricardo
Goud en Jos Vlot moesten aan de bak
en winnen met ruime cijfers. Beide he-
ren pakten hun kans en in 5 en 8 beur-

ten lieten ze Peter Haanen en Frans Bor-
gignons kansloos. Hierdoor kwam
HWA Hotel van Krimpen van 0-4 op
4-4 en werden ze door een beter per-
centage beloond met een bronzen me-
daille.

De Hazelaar 3 sterkste 
in eindstrijd
De finale tussen De Jol en De Hazelaar
3 kende een vergelijkbaar verloop.
Frans Koolen snelde aanvankelijk naar
zijn 140 caramboles en na een hape-
ring versloeg hij Peter van Beljouw met
140-87 na tien beurten. Stefan Damen
won royaal van Walco van de Ven, ge-
zien de 200-41 (10) cijfers. De Jol ging
met een mooie 4-0 de laatste ronde in
en de winst was binnen handbereik. 
Paul van de Wouw bleek niet bereid om
het kampioenschap weg te geven en
ging volle bak tegen Edwin Zweers.
Thuisspeler Zweers had geen antwoord
op het sterke spel van Van de Wouw:
137-190 (7).  Harold Megens tegen Mi-
chael Lubbes werd een thriller van for-
maat. Bezoeker Megens schoot weg en
had in slechts 3 beurten al 170 van zijn
190 caramboles gemaakt. Lubbes recht-
te zijn rug en kwam door een knappe
serie van 152 langszij, waarna een tac-
tisch en verdedigend spel begon. Hier
bleek Harold Megens de sterkste waar-
na De Hazelaar 3 op percentage de
schaal van de bekercompetitie kader
omhoog mocht houden.
Een ijzersterke teamprestatie en een te-
recht kampioen. Wel dient aangetekend
te worden dat in de eerste ronde door
een tekort aan inschrijvingen een aantal
beste verliezers doorging. Dit geluk had
De Hazelaar 3 want VIOS/Van Esch
Biljarts bleek in oktober 2017 een maat-
je te groot.

De Hazelaar 3. Foto: Marlies Lubbes

Vijfde editie interland artistiek

Duitsland wint wederom beker in 
horecabedrijf Mans te Mariënberg

Door: Ans Ederveen

De captains hadden op papier sterke
teams op de been gebracht met oud-na-
tionaal kampioenen als Marvin Hein-
rich, Thomas Ahrens, Bernd Singer,
Manfred Hekerle, David Keller, Erik Vij-
verberg, René Dericks en Jop de Jong.
Voor ‘jonge’ spelers was er dus veel te
leren en te bespreken. Tijdens de twee-
daagse kwam ook menige (regionale)
biljarter kijken om het spelletje af te kij-
ken ter voorbereiding op een kwalifca-
tietoernooi in dezelfde arena en op de-
zelfde lakens een paar weken later. 
Duitsland begon sterk met vijf winstpar-
tijen op rij. Die voorsprong hielden de
teams vast tot het eind. Nederland, vo-
rig jaar winnaar, had zijn zinnen gezet
op prolongatie, maar eindigde als der-
de. Het gecombineerde team CIBA
stond na de eerste dag onderaan maar
klom zondag door sterke optredens op
naar de tweede plek in de eindrang-
schikking. België streed onder de naam
Artistic Billiard Friends en had twee Bel-
gen en twee Nederlanders opgesteld.
Voor hen restte de vierde plaats. 
Individueel scoorden drie Duitsers het
hoogst: Marvin Heinrich (68,04 %),
Bernd Singer (65,17 %) en Thomas Ah-
rens (59,62 %). 
Hans Mager had voorzien dat het een
spannend en gezellig weekend zou
worden. Die wens kwam uit. De gelijk
opgaande wedstrijden betekende wel
dat het tijdschema flink uitliep. 
Tijdens de prijsuitreiking sprak Thomas
Ahrens de verwachting uit dat Duits-
land, voor de derde keer winnaar van
de interland, in 2019 de organisatie op
zich zal proberen te nemen. Daarna
werden op het terras van horecabedrijf
Mans te Mariënberg reeds de eerste
‘contractbesprekingen’ gevoerd om de
volgende editie niet te hoeven missen. 

Einduitslag interland 2018
1. Duitsland (Ahrens/Singer &

Heinrich/Lendeckel) 60,37 %
2. CIBA (Hekerle/Keller &

Göppinger/Decker) 53,63 %
3. Nederland (Dericks/De Jong &

Janssen/Ooms) 48,90 %

4. Billiard Friends (Vijverberg/Van Vee-
nendaal & Limbourg/Crols)52,55 %

Einduitslag interland 2018
Team MP sets sets set-

voor tegen saldo
1. Duitsland 18 21 8 13
2. CIBA 12 14 16 -2
3. Nederland 10 12 18 -6
4. Billiard Friends 8 14 19 -5

Persoonlijke resultaten
1. Marvin Heinrich 68,04 %
2. Bernd Singer 65,17 %
3. Thomas Ahrens 59,62 % 
4. David Keller 59,41 %
5. René Dericks 59,10 %
6. Erik Vijverberg 59,00 %
7. Manfred Hekerle 58,91 %
8. Robert van Veenendaal 52,86 %
9. Dennis Lendeckel 51,69 %

10. Jean-Marie Limbourg 48,34 %
11. Marcel Decker 48,28 %
12. Sven Göppinger 48,24 %
13. Walter Crols 47,49 %
14. Cock Ooms 47,00 %
15. Mark Janssen 46,52 %
16. Jop de Jong 43,20 %

Na de enthousi-
aste reacties op de
eerste invitatie-
interland biljart
artistiek in Mari-
ënberg in 2014,
kreeg de toernooi-
vorm met vier lan-
denteams een ver-
volg in Duitsland
(2015), Frankrijk
(2016) en België
(2017). In het lan-
ge pinksterwee-
kend ontmoetten
de matadors el-
kaar voor de vijf-
de editie, weder-
om in het lokaal
van Eric Binnenmars en met wederom Hans Mager als organisator, daar-
bij met raad en daad ondersteund door zijn kinderen en met broer Henk
als wedstrijdleider.

Derde divisie Zuid/West poolbiljart

De Stichting in SPC Capelle 
onderuit tegen Pool4Kidz Woensel 
De Stichting - 
Pool4Kidz Woensel 2-5
In SPC Capelle was het David Uljee die
individueel en samen met John Paul Fili-
us de punten moest behalen. Bij de
gasten bleven Yannick en Quinten Pon-
gers aan de goede kant van de score.
Kian Ooijen zette in het 9-ball Ivan La-
brovic opzij. 

Pool4Kidz Woensel – 
Thurston Evolution 1-6
In Eindhoven redde Mika van Berkel de
eer tegen Chen. Bij de nummer twee
van de competitie bleken Yiu-Fai
Cheung, Huidji See en Chen een maat-
je te groot voor de jeugd.

Pool4Kidz Woensel – 
Thurston Reloaded 17/18 7-0
Yannick Pongers, Quinten Pongers en
Mika van Berkel maakten korte metten
met Crelis Hogchem, Patrick Berkenpas
en Ray Westdijk.
Aan het einde van de competitie, na
zestien speelronden, was de titel voor
Hague 5 vier dat Thurston Evolution
dankzij meer gewonnen frames nipt
voorbleef.
Pool4Kidz Woensel sloot met acht ze-
ges en eveneens acht nederlagen op de
vierde positie af. 
De Stichting finishte als voorlaatste en
De Loods Tirador kreeg met plek acht
de rode lantaarn.       

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

Boven vlnr: Thomas Ahrens en Bernd Singer. Onder vlnr:
Dennis Lendeckel en Marvin Heinrich. Foto: Ilona Mager
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Gemaakt door schoondochter van Willemien Ongers

Bijna 40.000 steentjes 
diamond painting voor actiefoto 

Bij het NK jeugd 2017 in snooker&
poolcentrum Woensel maakte Jan Ros-
mulder van enkele dames, leeftijd begin
80, enkele actie- en groepsfoto’s bij een

niet-NK pooltafel.
Dat was ook het ge-
val bij Willemien
Ongers uit Eindho-
ven. Haar schoon-
dochter Marjolein
zag een foto van
haar waar ze iets
mee wilde doen. Het
werd diamond pain-
ting. Op een formaat
van 60 x 40 centi-
meter plakte ze liefst
38.650 steentjes, à
2 millimeter per
steentje. Eén voor
één geplakt. Marjo-
lein werkte er in de
avonduren aan, 2 à

3 uurtjes per dag en dat ongeveer 6
weken. Het resultaat mag er zijn en
hangt nu te pronken in de huiskamer
van Willemien Ongers.

De bijna 40.000 steentjes. Foto: Jan Rosmulder

Ardennencup 2018

Quinten Pongers en 
Megan Rademakers kampioen

Onder 17 jaar
In de categorie -17 jaar eiste Quinten
Pongers de eerste plaats voor zich op.
In de finale versloeg de speler van
Pool4Kidz Woensel tegenstander Mario
Gulic met overtuigende 4-0 cijfers. Hij
verloor in deze klasse slechts twee
racks. Zijn broer Yannick eindigde als
vijfde. Samen met Yannick en Joël van
Wordragen deed Quinten Pongers ook
mee in de teamcompetitie. Het resultaat
was een fraaie vijfde plek, bij een deel-
nemersveld van liefst 128 teams. Indivi-
dueel, met 382 spelers, haalde Quinten
Pongers de laatste 96 niet. Zijn jongere
broer Yannick finishte op een fraaie ze-
ventiende positie.   

Meisjes
Het Ardennencup meisjes toernooi is
naast het EK meisjes het grootste meis-
jes event in Europa. Al jarenlang slaagt
organisator Marc Meyer er succesvol in
om jonge speelsters uit veel landen te-
gen elkaar te laten strijden. De hoofd-
prijs, een wildcard voor de Dynamic
Women’s Eurotour en een wildcard
voor het Ardennencup mainevent
2019, zorgen ervoor dat er fel gestre-
den wordt. Poolscool speelster Megan
Rademakers (13 jaar) is één van de jon-
gere deelneemsters aan het toernooi.
De laatste maanden heeft zij hard ge-
traind, met als resultaat een mooie NK
titel en een volledig betaalde spot voor
het EK meisjes in juli. Op voorhand had
zij geen hoge verwachtingen voor de
Ardennencup. Zij zag zichzelf wel als
een kanshebber, maar heeft veel res-
pect voor andere goede speelsters en
wist dat ze flink aan de bak moest om

van hen te winnen.
Bovendien zijn haar
grootste concurren-
ten een aantal jaren
ouder en daarmee
ook een stuk volwas-
sener als speler. 
Op weg naar de hal-
ve finale won zij van
Fenna van Adrichem
(4-0), Johanna Indle-
kofer (3-1) en Tara
Verharen (4-0). In de
halve finale trof zij
meervoudig Duits
kampioene Chiara
Böhmer (16 jaar). In
de andere halve
eindstrijd kwam haar
vriendin en teamge-

noot Lynn Pijpers (17 jaar) uit tegen de
Zwitserse Cindy Keller (18 jaar). Me-
gan had weinig moeite om te winnen
van de Duitse. Ze was goed gefocust en
had weinig last van zenuwen. Met 4-0
was zij duidelijk de betere. In de ande-
re halve finale was het een stuk span-
nender. De hele wedstrijd ging gelijk
op, maar op het eind moest Lynn haar
meerdere erkennen in Cindy. 
In de finale was het Megan Radema-
kers die het voortouw nam. Al snel
kwam zij 3-1 voor. Door een ongelukki-
ge safety en een mooie clearance van
haar tegenstander werd het 3-3. In het
beslissende frame hield Megan haar
hoofd koel en pakte de winst binnen.
Hiermee is zij het eerste Nederlandse
meisje dat dit toernooi weet te winnen.

Megan Rademakers. Foto: Melissa
Kuys Fotografie, www.ewop.nl  

Vlnr: Quinten Pongers, Joël van Wordragen en 
Yannick Pongers. 

Bij snooker&poolcentrum Woensel

In editie juni/juli 2017 van deze biljart-
krant staan een artikel en foto van drie
dames die wekelijks op donderdagmid-
dag poolbiljarten bij SPC Woensel.
Voorheen gingen ze met oorspronkelijk
tien dames kegelen maar sinds de ope-

ning in 1993 zijn ze te vinden aan de
pooltafel. Helaas overleden er in de
loop van de jaren zes dames en een
mevrouw is al een tijdje ziek. Leeftijd
van alle drie dames is begin tachtig.

De 3 dames begin mei 2018. Foto: Jan Rosmulder

World Cup of Pool XII

Kwartfinale eindstation voor 
Niels Feijen en Marc Bijsterbosch
In Shanghai won het
duo Niels Feijen en
Marc Bijsterbosch in
de openingsronde
van de WCOP met
7-5 van Thailand.
Twee dagen later
werd Schotland via
7-2 royaal opzij ge-
zet. Titelverdediger
Oostenrijk bleek in
de kwartfinale ande-
re koek. Albin Ou-
schan en Mario He
waren met 3-9 dui-
delijk een maatje te
groot. Oostenrijk ge-
raakte na de nipte 9-
8 winst op China B
ook in de eindstrijd.
Het koppel slaagde
er niet in om het
kampioenschap te
prolongeren want
China A was met 3-
10 de baas. Dat le-
verde de Chinezen het fraaie bedrag
van 60.000 dollar op. Het Nederland-

se tweetal moest met 9.000 dollar ge-
noegen nemen.

Vlnr: Marc Bijsterbosch en Niels Feijen. 
Foto: JP Parmentier, Matchroom Multi Sport 2018 

Eredivisie poolbiljart ronde 9 en 10

Titel Sport Pub Goes en promotie/ 
degradatie SPCWoensel.nl 
Valk HOB Weert – 
Sport Pub Goes 3-4

De beslissing in de eredivisie viel letter-
lijk bij het laatste onderdeel: de kop-
pels. Bij een 3-3 tussenstand namen Roy
Gerards en Aziz Moussati het op tegen
Ivo Aarts en Cliff Castelein. Het werd
een afgetekende 1-6 zege voor de
Zeeuwen en daarmee prolongeerden
zij de titel. 

SPCWoensel.nl – 
Sport Pub Goes 2-5
In De Distel te Roosendaal stond deze
ontmoeting eerder op de dag op het
programma. Tim Jonkman was de enige
die tegen de latere landskampioen tot
winst kwam. Hij versloeg Ivo Aarts bij
het straight pool via 100-91 en wees
Cliff Castelein in het 10-ball met 8-3
terug. Frans Ooijen, Richard Eijmberts

en Gijs van Westenbrugge bogen voor
Christoph Marien, Cliff Castelein en Ivo
Aarts. 

SPCWoensel.nl – Extension 5-2
Weer was Jonkman de meest succesvol-
le Eindhovenaar met dubbele winst op
Gerrie Kuik en hij bleek samen met Gijs
van Westenbrugge ook de meerdere
van Gerrie Kuik en Michel Drenth. Ri-
chard Eijmberts en Frans Ooijen deden
ook een duit in het zakje. Door deze
overwinning steeg SPCWoensel.nl van
de achtste naar de zevende positie, me-
de omdat Blaak tweemaal onderuit
ging. Dat levert promotie/degradatie-
duels op voor SPCWoensel.nl. Op 23
juni uit en 24 juni thuis.    

www.debiljartballen.nl

http://www.ewop.nl
http://www.debiljartballen.nl
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NK poolbiljart Jeugd

Jan van Lierop, Lynn Pijpers en broers Pongers 
heersen bij SPC Woensel in Eindhoven

Pupillen, junioren en meisjes streden vier dagen in snooker- en poolcen-
trum Woensel om Nederlandse titels, plus volledig verzorgde spots voor EK
Jeugd 2018 in Veldhoven. 
De kampioenen: Jan van Lierop (junioren: alle disciplines); Lynn Pijpers
(meisjes: 14.1, 8-ball, 9-ball), Megan Rademakers (meisjes: 10-ball), Quin-
ten Pongers (pupillen: 8-ball, 10-ball), Yannick Pongers (pupillen: 9-ball) en
Mika van Berkel (pupillen: 14.1) 

Groepsfoto 9-ball. Melissa Kuys Fotografie, www.ewop.nl

Junioren
Het is een ongekende prestatie: alle dis-
ciplines winnen op een NK Pool. Dus:
het 14.1 straightpool, het 8-ball, het 9-
ball én het 10-ball. Het lijkt iets wat al-
leen bij hoge uitzondering kan. Toch
deed Jan van Lierop bij de categorie Ju-
nioren dit al voor de derde keer! Als al-
tijd vol zelfvertrouwen en gericht aan
zijn deels internationale achterban, was
dit zijn reactie: “I won ALL disciplines of
this year’s Dutch youth championship.
Today I also won my 23rd Dutch youth
title!!! This means a lot for me. I still re-
member the day that I dreamed of be-
coming Dutch youth champion. I won
my first one in 2012. Today I won my
last one. I had to work really hard for
my titles. It gave me satisfaction and mo-

Jan van Lierop. Foto: Melissa Kuys
Fotografie, www.ewop.nl

Quinten Pongers. Foto: Stefan Osna-
brug Photography

tivation. I will never forget these beauti-
ful years. Good luck to everyone who
wants to improve my record of Dutch
youth titles. The next couple of months,
I'm going to prepare for the European
Championship U19.” Want dit was het
laatste jaar dat Van Lierop nog mocht
meedoen bij de junioren. Tijd dus voor
een volgende stap! Een stap waar de
jongeman uit Deurne meer dan klaar
voor is, getuige zijn winst vorig jaar bij
het EK jeugd in Leende en bij het ‘echte’
NK Pool in de discipline 14.1 straight-
pool in het najaar van 2017. 

Meisjes
Wie ook steeds duidelijker aan de weg
timmert is één van de grootste talenten
bij de meisjes, Lynn Pijpers. Gezegend
met eenzelfde gedrevenheid en streven
naar perfectie als Van Lierop, schreef

Pijpers ditmaal drie
events op haar
naam: het 14.1, het
8-ball en het 9-ball.
Alleen bij het 10-ball
moest zij genoegen
nemen met brons;
daar won Megan
Rademakers. 

Pupillen
Bij de pupillen was
de strijd het span-
nendst. Quinten Pon-
gers en zijn jongere
broer Yannick Pon-
gers stonden op het
hoogste podium bijLynn Pijpers. Foto: Melissa Kuys Fotografie, www.ewop.nl

de drie laatste
events, terwijl het
openingsevent bij de
pupillen, het 14.1
straightpool, werd
gewonnen door de
pas 11-jarige Mika
van Berkel. Voor Van
Berkel was het so-
wieso een bijzonder
NK Jeugd, want er
werd over hem een
reportage gemaakt
voor het tv-program-
ma Zappsport. 

EK jeugd in 
Veldhoven
Met dank aan Ha-
gue 5 was het dit
jaar mogelijk om in

elke categorie (Junioren, Pupillen en
Meisjes) een volledig verzorgde spot
toe te kennen voor het EK Jeugd komen-
de zomer in Veldhoven. Deze spots wa-
ren alleen te verdienen door
spelers/speelsters die (nog) geen deel
uitmaken van Jong Oranje. 
De Technische Commissie (Hugo Dui-
venvoorden en Maarten Combrink) was
gedurende het NK aanwezig om de

spelers in actie te
zien en heeft de vol-
gende personen toe-
gevoegd aan de de-
finitieve EK-selectie:
Yuri Dijkstra (junio-
ren), Mitchel Knue-
ver (pupillen) en Me-
gan Rademakers
(meisjes). Enig voor-
behoud is hier op
zijn plaats want het
NK Jeugd vond al
begin mei plaats,
dus
wijzigingen/aanvul-
lingen onder voorbe-
houd. 
Het EK Jeugd 2018
waar Dijkstra, Knue-
ver en Rademakers
nu aan mogen deel-
nemen, belooft so-
wieso een groots

spektakel te worden. Dit omdat deze
plaatsvindt rondom het ‘echte’ EK in
Veldhoven, waar tussen 19 en 31 juli
liefst 60 pooltafels zullen staan, en
waar allerlei side events worden geor-
ganiseerd die volledig zijn gericht op
de jeugd. Zo zullen voor en na het EK
op diverse scholen in Nederland mo-
biele inklapbare tafels neergezet gaan
worden zodat brugklassers kennisma-
ken met deze mooie sport middels de in-
zet van wiskunde. 

Vier dagen vol sfeer en 
plezier, maar toch competitief 
Het waren bij het NK Pool Jeugd in
Woensel vier dagen vol sfeer en plezier,
maar toch competitief. Wedstrijdleider
Ivan Labrovi : “Vooral bij dag drie, het
9-ball, was de zaal afgeladen. De tribu-
nes zaten tjokvol! Je ziet ook mooi de
progressie die sommige spelers en

speelsters doorma-
ken, niet alleen qua
spelniveau maar ook
qua wedstrijdhard-
heid, de wil om te
winnen. Nederland
boft dat er op een
aantal plekken zo
goed en met zo veel
plezier wordt opge-
leid – denk aan SPC
Woensel, waar dit
NK Jeugd werd ge-
houden, maar denk
ook aan bijvoor-
beeld Poolscool in
Limburg. Onder lei-
ding van goede en
betrokken leraren le-
ren jonge poolspeler-
tjes op deze manier
spelplezier te combi-
neren met een steeds
hoger niveau.”

Megan Rademakers. Melissa Kuys Fotografie,
www.ewop.nl

Yannick Pongers. Foto: Stefan Osnabrug Photography

Mika van Berkel. Foto: Stefan Osnabrug Photography 
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