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Biljartmarathon voor Wensambulance
brengt flink bedrag op

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 advertentie achterzijde

GRATIS
MEENEMEN

De jaarlijkse biljartmarathon bij camping De Eekhoorn in Oosterhout, met als doel
geld in te zamelen voor de Wensambulance, is wederom een succes geworden.
Het team Eekhoorn uit de Buffalo League met Frans van Kuyk, Kurt Ceulemans,
Kenny Miatton en Jerry Hermans speelde gedurende dertig uur, van vrijdag-
middag 24 augustus 13.00 uur tot en met zaterdagavond 25 augustus 19.00 uur
achter elkaar tegen in totaal 25 teams. Omdat er nog steeds donaties binnen-
komen is het juiste bedrag nog niet bekend. Volgens Jerry Hermans staat het nu al
vast, dat het een fiks bedrag gaat worden. Foto: Arie Hermans

’s-Hertogenbosch Oosterhout
Frank Dekkers Willem Dekkers
Zilverberg 29 5234 GL Vijfhuizen 7 4901 PB
06-13782914 06-12021593

BILJARTS? DEKKERS!
Sinds 1924 al vier generaties vakmanschap

Nieuwe of gereviseerde biljarts,
onderhoud, reparatie, keuen, biljartartikelen
voor horeca, particulier of instelling.

www.biljartcomputer.nl    013-4634703

KNBB 
Kling Masters
driebanden 2019

Van 10 tot en met 13 januari

Den Durpsherd
Kerkwijk 61, Berlicum

http://www.championshop.nl
mailto:info@championbiljarts.nl
mailto:renata@verhoeven-biljarts.be
mailto:renata@verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.amusement.be
http://www.biljartcomputer.nl
https://www.biljartwinkel.nl
http://www.iwansimonis.com/nl/page/1-home-333-jaar
http://www.derksoptiek-druten.nl
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Fred en José Breeuwsma hebben de touwtjes in handen

Biljartschool.nl in Assen: biljartlokaal, 
biljartschool en biljartwinkel

Fred Breeuwsma is bepaald geen onbe-
kende in het biljartcentrum. Hij is zelf
biljarter en was in 1998 het eerste lid
van Biljartschool Davids. In het seizoen
2018-2019 is Fred Breeuwsma in zijn
eigen accommodatie onder andere ac-
tief in de B1 en reserve bij libre. Het
team van de derde divisie driebanden
Sociëteit De Harmonie Groningen mag
ook op hem rekenen. Terwijl hij in Gro-
ningen zijn kunsten op de matchtafel
vertoont, staan bij Fred en José in Assen
vier identieke 2.30 biljarts. In de avon-
duren zijn er 10 teams in de diverse
competities actief. Ook overdag wordt
er veel gespeeld. 
Beroemd zijn verder onder andere het
bandstoten voor tweetallen, in totaal 30
koppels uit de wijde regio, bijvoorbeeld
Gorredijk, en het Top-8 libretoernooi
met voorronde en finale in biljart-
school.nl. Omdat er in deze hoek van
Noord-Nederland geen nationale ka-
derteams zijn, is er door de districten
Groningen/Drenthe, Friesland en Zwol-
le een competitie opgericht voor kop-
pels. Daar nemen het seizoen 2018-
2019 tien tweetallen aan deel, met
twee koppels van biljartschool.nl. Zie
Biljartpoint van district Zwolle. Met zo’n
fraaie accommodatie is het ook logisch

dat er districts- en/of gewestelijke fina-
les worden gehouden. 

Biljartschool
Zoals de naam al aangeeft worden er
ook biljartlessen gegeven in het lokaal.
Fred Breeuwsma geeft zelf les in het li-
bre, tot een bepaald niveau. Dit kan in-
dividueel of met tweetal. Bij het drie-
banden is er sprake van groepstraining. 

Theory en EVO keu 
in biljartwinkel
Bij de zaal is een winkel met prachtige
biljartartikelen. Daar zijn nu ook, exclu-
sief voor Nederland, Theory en EVO
keuen te verkrijgen. Verder onder ande-
re Buffalo, Longoni, Ceulemans, Para-
mount en overige gangbare merken. In
de bijbehorende werkplaats worden
allerhande keureparaties verricht.

Openingstijden en contact
Van september tot en met april van
maandag tot en met vrijdag van 12.00
tot 17.00 uur geopend en in de avon-
duren bij competitie. Van mei tot en met
augustus van maandag tot en met don-
derdag van 12.00 tot 17.00 uur en ook
op dinsdagavond. Het telefoonnummer
is 0592-866440.

Op bezoek bij Biljartschool.nl aan Wethouder Buningstraat 2a te Assen
valt direct de frisse indeling van het biljartlokaal op. Vanaf 1 juli 2016 na-
men Fred en José Breeuwsma het stokje van Freddy Davids over. De nieu-
we uitbaters hebben het geheel een nieuwe en eigen smoel gegeven. 

Foto: Jan Rosmulder   

Theory en EVO keuen

Exclusief voor 
Nederland bij 
biljartschool.nl

Keu inruilen
behoort tot de mogelijkheden

Kijk voor de actuele voorraad

op www.biljartschool.nl
of bel 0592-866440        

06-51990387

Uitslagen Mart van der Heijden 
arbiterstoernooi 2018
Op 6, 7 en 8 juli wer-
den bij Sportfoyer De
Hazelaar in Rosmalen
de finales gespeeld van
het Mart van der Heij-
den toernooi. Na een
aantal voorwedstrijden
verdeeld over heel
Nederland werden voor
alle vijf de disciplines
acht finalisten bekend.
Na drie dagen biljarten
bracht dat onderstaand
resultaat.

Libre
1. Tom Lely
2. Ton van Rixel
3. Martien Kok

Bandstoten
1. Chantal Arntz
2. Jack Dudink
3. Frans Wijnakker

Driebanden klein
1. Fred van Rookhuizen
2. Marco Ubbink
3. Adrie Jongeling

Driebanden groot
1. Frans van Doorn
2. Tim Oortman
3. Bart van de Wijgert

Kader 38/2
1. Peter Boers
2. Martin Wingelaar
3. Raymond Timmers

De vijf kampioenen poseren trots voor de nationaal 
bekende biljartlocatie. Foto: Henry Thijssen

Biljarten en kaarten zijn de passie van Henk Visser
Koninklijke onderscheiding 
voor een bijzonder mens

Bijzonder aangenaam verrast was
Henk Visser toen op 7 juli op de feest-
avond ter gelegenheid van het 40- jarig
bestaan van Kaart Vereniging Waalwijk
burgemeester Kleijngeld plotseling
binnenkwam. Henk, die gedurende 40
jaar wedstrijdleider en penningmeester
is van deze vereniging, was in de ver-
onderstelling dat de burgervader een
bezoek bracht naar aanleiding van het
jubileum. Groot was dan ook de verba-
zing, toen bleek dat hij speciaal voor
hem was gekomen met het doel hem
een Koninklijke onderscheiding op te
spelden voor zijn verdiensten in het ver-
enigingsleven.
Ook in de biljartwereld is Henk beslist
geen onbekende. Met de grootste over-
gave en inzet is hij al twaalf jaar wed-

strijdleider en penningmeester van de
recreanten vereniging Carambole, die
de thuiswedstrijden voor de KNBB com-
petitie speelt bij Bistro De Huiskamer in
Waalwijk. Daarnaast vervult hij bij bil-
jartvereniging DVO al geruime tijd de
functie van wedstrijdleider en secretaris.
Als biljarter staat de gedecoreerde be-
kend om zijn creatieve oplossingen bij
moeilijke spelsituaties. Vanuit de Noord-
Hollandse bollenstreek vertrok Henk
naar Waalwijk en leerde daar ook zijn
Nelleke kennen. Ondanks, dat hij als
internationaal vrachtwagenchauffeur
veel van huis was maakte Visser naast
zijn gezin veel tijd vrij voor het vereni-
gingsleven. Hij is er ook trots op, dat
zijn twee zoons en een kleinzoon voor
hetzelfde vak hebben gekozen.

Henk Visser trots met opgespelde onderscheiding voor de thuislocatie van zijn
biljartvereniging Carambole. Foto: Ad Smout

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

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

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

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

Postbus 387, 5140 AJ Waalwijk
Telefoon 0416-343819
E-mail: duoprint@planet.nl
facebook.com/De Biljart Ballen
IBAN: NL52 INGB 0675 1531 31
www.debiljartballen.nl
Advertentietarieven op aanvraag.
Verschijnt tien maal in het seizoen.
Totale oplage: 26.000 exemplaren

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Vormgeving:

Het volgende
nummer 

verschijnt
26 september

Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden

doch uiterlijk 19 september

Op 29 en 30 september bij Hotel Pot in Groenlo

Grand Diva 2.0 in een nieuw jasje
Eerst was er sprake van de Grand Diva op te heffen, maar toch heeft de
organisator, Francine van Yperen, 6 topspeelsters bereid gevonden om
Grand Diva 2.0 te spelen.
De deelneemsters zijn: Gerrie Geelen, Harmie Evenhuis, Mirjam Pruim,
Daisy Werdekker, Jaimie Buelens en Francine van Yperen.

Er worden nu 2 spelsoorten gespeeld
over 2 dagen. Iedereen ontmoet elkaar
in beide speldisciplines. Na 10 wed-
strijden wordt er gekeken wie de meeste
matchpunten heeft en die is Grand Diva
2.0!
Gerrie Geelen en Mirjam Pruim staan
bekend als topspeelsters in libre en drie-

banden groot. Harmie Evenhuis komt uit
in extra klasse libre. Daisy Werdekker
jeugdkampioene kader 38/2 en speelt
ook driebanden groot. Jaimie Buelens 5
keer Belgisch kampioene driebanden
groot. Francine van Yperen twee keer
brons gehaald met libre bij European
Ladies Cup speelt nu ook driebanden
groot. Kom kijken hoe de dames strij-
den om deze titel, waarin alles van ze
gevraagd wordt met tien partijen op
twee dagen.

Waar en wanneer
Het toernooi wordt gehouden bij Hotel
Pot, Schoolstraat 7 in Groenlo.
Wanneer: 29 & 30 september en be-
gint om 10:00 uur.

De viltborstel is weer verkrijgbaar

De viltborstel is in combinatie met de speciale stofzuigermond een vertrouwde
methode om biljartlakens te reinigen. De viltborstel heeft een voet van 44% geperst
wol, terwijl de stofzuigermond, door de perfecte afwerking, het laken niet kan
beschadigen. Indien gewenst, kan de viltborstel voorzien worden van uw eigen
naam. Te bestellen bij de Biljartboetiek: www.biljart-boetiek.nl. 
Zie ook de advertentie in deze krant.

Karina Jetten wint de PRO Female 
Billiards Trophy 2018 in Zoersel 

Het werd uiteindelijk vier dagen lang,
damesbiljarten driebanden groot op
topniveau. Een evenement waar ook
veel andere donateurs en diverse sym-
pathisanten de tijd voor vrij wisten te
maken om naar te komen kijken.
Na een knock-out fase waren er op 17
augustus nog 24 dames in de strijd,
waarvan er uiteindelijk op de daarop-
volgende zondag nog acht rechtove-
reind stonden. Ondanks onderlinge
vriendschappen tussen diverse dames
ging het hard tegen hard. Therese Klom-
penhouwer wist Irena Hambalkova van
zich af te slaan, Mirjam Pruim maakte
korte metten met Marianne Mortensen,
Karina Jetten versloeg Daisy Werdekker
en Danielle Le Bruyn moest het onderspit
delven tegen Jessica Sukyung Yeo. Uit-
eindelijk werd het een strijd tussen Kari-

na Jetten en Therese Klompenhouwer,
dit onder toeziend oog van de arbiters
Christel van Reekum en Erik van Woer-
kom. Beide topspeelsters gingen vol
voor de felbegeerde trofee en uiteraard
de eer, maar Karina Jetten, die een
meer dan formidabele partij speelde,
stond op het eind van vier lange dagen
uiteindelijk met de trofee in haar han-
den. Danielle Le Bruyn zette gedurende
het event de hoogste serie van negen
op haar naam en Therese Klompenhou-
wer het hoogste partijgemiddelde van
1,538.
Stichting PRO Female Billiards is opge-
richt in juli 2017 en richt zich op het
(mede) organiseren, faciliteren, financi-
eel ondersteunen van alle activiteiten,
die op welke wijze dan ook het dames
biljarten ondersteunen of op een nog
hoger niveau brengen. Daarnaast orga-
niseert de Stichting regelmatig openba-
re biljartclinics in zowel Nederland als
België. De Stichting heeft vijf ambassa-
drices t.w. Therese Klompenhouwer, Ka-
rina Jetten, Jaimie Buelens, Daisy Wer-
dekker en Mirjam Pruim. Inmiddels zijn
er ruim 50 donateurs /sympathisanten
uit diverse landen. Meer informatie over
Stichting PRO Female Billiards is te vin-
den op www.pro-femalebilliards.com of
via info@pro-femalebilliards.com.

Op 11, 17, 18 en 19 augustus jl. vond er in het Vlaamse Zoersel een
speciaal evenement plaats. Tijdens deze trainingssessie, die door Stichting
PRO Female Billiards werd georganiseerd, trainden 32 vrouwelijke
donateurs met elkaar en streden daarbij tegelijkertijd om de PRO Female
Billiards Trophy 2018. 

Vlnr: Karina Jetten, Therese Klompenhouwer, Mirjam Pruim en Jessica Sukyung Yeo.
Foto: Stichting PRO Female Billiards

Gijs van Rijn Bondsridder 

In de jaarlijkse vergadering van district
Het Sticht heeft Gijs van Rijn het voorzit-
terschap neergelegd. De vergadering

bedankte Gijs met groot ap-
plaus voor de tien jaar dat hij
zich als voorzitter voor Het
Sticht heeft ingezet. De grote
waardering bleek vervolgens
uit het districts-erelidmaat-
schap, dat hem werd aange-
boden. 
KVC-voorzitter Piet Verhaar,
die Gijs voor zijn jarenlange
inzet een waardevol lid van
de biljartfamilie noemde, reik-
te Gijs vervolgens de onder-
scheiding Bondsridder van de
KNBB uit. Gijs van Rijn blijft,
zoals hij in zijn dankwoord
vertelde, op ander terrein wel
actief. Hij is wedstrijdleider

van het gewest Midden Nederland en
sinds kort ook lid van de bondsraad van
de KNBB.

KVC-voorzitter Piet Verhaar feliciteert Gijs van Rijn (r)

Uitzendschema livebeelden Kozoom 
Evenement Datum
Superprestige driebanden, Lommel 27 aug-1 sep
LG U-Plus Cup 3cushion Masters, Seoul 3-7 sep
WK driebanden dames, Izmir 18-20 sep
Eurotour 9-ball, Leende 20-23 sep
WK driebanden jeugd, Izmir 21-23 sep
WK driebanden, Cairo 2-6 okt
Eurotour 9-ball, Klagenfurt 11-14 okt
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com en eurotouronline.eu.

- Advertorial -

mailto:duoprint@planet.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:duoprint@planet.nl
mailto:info@franspelders.nl
mailto:j.rosmulder@chello.nl
mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
mailto:twgrafisch@gmail.com
http://www.biljart-boetiek.nl
http://www.pro-femalebilliards.com
mailto:info@pro-femalebilliards.com
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Simonis Biljartlakens Landsfinale

De strijd is gestreden en de titels zijn verdeeld

Het districtsteam van ’s-Hertogenbosch werd Nederlands kampioen bij het libre
voor dames. Foto: Piet Verhaar

Na de districts- en gewestelijke finales
voor teams is op 22, 23 en 24 juni
2018 in Sportcomplex Merwestein te
Nieuwegein gestreden om de nationale
titels. Gedurende deze drie dagen wa-
ren ruim 350 wedstrijden nodig om de
kampioenen te kunnen huldigen. Deze
Simonis Biljartlakens Landsfinale mag
met recht het jaarlijkse hoogtepunt ge-
noemd worden op het gebied van
breedtesport van de KNBB Vereniging
Carambole. Aansluitend werd op
maandag 25 juni voor allen die zich
hadden ingezet om het evenement te
doen slagen een vrijwilligersdag ge-
houden. In uiterste concentratie werden de verrichtingen tijdens de vrijwilligersdag gevolgd.

Foto Piet Verhaar

De resultaten
Klasse A driebanden groot
Team District
1. Nazareth Maastricht e.o
2. Midwolda ’79 Groningen-Drenthe
3. Kort Oisterwijk Nijmegen

Klasse B1 driebanden klein
Team District
1. De Keu Doetinchem e.o.
2. ’t Pleintje West-Brabant
3. Sportrust Duinstreek

Klasse B2 driebanden klein
Team District
1. ’t Pleintje West-Brabant
2. Verkregen Door OefeningOss
3. Kiek ’n Wat ’t Wordt Groningen-Drenthe

Klasse C1 libre 
Team District
1. Ons Tehuis Betuwe-Veenendaal
2. Anti Poedel Midden-Holland
3. Onder Ons Wormer Noord Holland-Midden

Klasse C2 libre 
Team District
1. BC De Heer Maastricht
2. Midwolda Groningen-Drenthe
3. TOVV 12 Vlietlanden

Klasse C3 libre 
Team District
1. De Nieuwe Jutter Het Sticht
2. Groede Delta Zuid-West
3. De Zwaan Middelbeers

Driebanden tussen Noord en Zuid

Zuid wederom sterkste bij 
hotel-biljartcentrum Pot in Groenlo

Weer terug van een enerverend week-
endje Groenlo....
Vrijdagmiddag met Petra Versluis op tijd
vertrokken en rond 15.30 uur gearri-
veerd bij Hotel Pot. Samen met Mark en
Cynthia van Peer van team Zuid en 2
spelers van team Noord even een
beetje voorwerk verrichten voor datge-
ne wat zaterdag op de rol stond. Al we-
ken was team Noord bezig om ons uit
de tent te lokken maar wij zijn gelukkig
verstandig geweest om hier niet op in te
gaan. Wij dachten dat het op de tafels
uitgevochten moest worden en niet via

In hotel-biljartcentrum Pot te Groenlo vond op zaterdag 4 augustus voor
de tweede keer de ontmoeting tussen Noord en titelverdediger Zuid in de
spelsoort driebanden plaats. Er werd gespeeld op 4 tafels van Billard-
fabriek Jan Brock. 

social media, dus laten zij zich maar
verlagen tot het zoeken van deze be-
richtgevingen. Wij zouden het wel op
het groene laken laten zien.
In de avond was team Zuid aangevuld
met Ronald van Geyt, Sylvia van Eckel,
Raymond van Eckel, Chantal Arntz en
Martien Kok Duijkers, dus wij waren
compleet om de slag aan te gaan.
Start toernooi op zaterdag zou 11.00
uur zijn, maar als je moet wachten op
teamgenoten van Noord die bijna naast
het hotel wonen, dan begrijp je hoe wij
hier tegen aankeken.
Nadat ons volkslied gedraaid was, het
Noorden dit niet bij zich had, de vaan-
tjes geruild werden, waar wij weer wer-
den vergeten, zijn we de battle aange-
gaan.... 
In het begin het Noorden laten denken
dat er wat te halen viel maar door de
dag heen gewoon laten zien dat Zuid
over beduidend betere spelers beschikt,
die ook nog tegen een beetje drank
kunnen, en om een uur of 8 in de avond
werd er GROEN licht gegeven en was
de overwinning voor team Zuid voor het
tweede jaar op rij een feit.
Zonder mensen iets tekort te doen is wel
het volgende vermeldenswaardig, Petra
Versluis 2 partijen boven de 1.000 ge-
middeld (16 caramboles), Cynthia van
Peer 1 duel precies 1.000 (10 caram-
boles) en Ronald van Geyt 1 partij bo-
ven de 1.000 (32 caramboles) zet daar
de prima prestaties van de rest van het
team naast en dan begrijpt iedereen
waarom Zuid als enige recht had op de-
ze felbegeerde titel. Wij willen namens
Zuid Petra Pot bedanken voor haar gast-
vrijheid en het voortreffelijk verzorgen
voor het eten en drinken, met de nodige
hulp van Heino.... 
Tegenstanders van Noord ook bedankt
voor jullie aanwezigheid en wij hopen
bij deze voor meer tegenstand tijdens
de editie van 2019. Ook de aanwezig-
heid van Chiel en Anneke Mulders
deed ons goed, zeker ook met het ma-
ken van diverse foto's tijdens de prijsuit-

reiking. Als je zo'n eind rijdt om bij een
biljarttoernooitje te gaan kijken daar
moeten wij alleen maar waardering
voor hebben....
Ook de komst van Jan Rosmulder na-
mens De Biljart Ballen deed dit alles een
speciaal tintje geven en zoals we al ge-
zien hebben heeft Jan weer fantastische
foto's online gezet, waarvoor dank....!!
Genoten, gedronken, genachtbraakt,
gebiljart, te kort geslapen maar weer
onwijs veel schik gehad tijdens de batt-
le Noord tegen Zuid....
Dit zijn weekenden waar je alweer met
plezier naar uitkijkt, dus see you next
year.........

Naschrift redactie: Fraai verslag en
voor de volledigheid ook de namen
van spelers Noord: Ron en Jetty van
Hummel, Maartje de Jong, Anoek 
Jutte, Luci Oosterholt, Jeroen van Alst,
Rob Pot, Natasja Damen, Emon 
Theissen en Werner Samberg.

Boven vlnr: Leo Lips, Petra Versluis, Raymond van Eckel, Sylvia van Eckel en 
Ronald van Geyt. Onder vlnr: Martien Kok Duijkers, Chantal Arntz, 
Mark van Peer en Cynthia van Peer. Foto: Jan Rosmulder 

Klasse C4 libre 
Team District
1. De Scholle NO Overijsel
2. Combi ’95 Kempenland
3. OVA Midden Holland

Dagcompetitie libre
Team District
1. Steenwijk Zwolle e.o.
2. De Buitenmolen Doetinchem e.o.
3. De Gildenbond VBDM

Dames libre
Team District
1. ’s-Hertogenbosch ‘s-Hertogenbosch
2. Zwolle Zwolle e.o
3. Delta Zuid-West

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

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

Door: Leo Lips

mailto:Info@hartjevanoosterhout.nl
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Snooker & Poolcentrum Woensel
2 matchtafels I 4 klein-biljarts I 16 pool I 3 snooker I 10 dartbanen

keu verkoop en reparatie carambole vereniging gevraagd

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

HCR Prinsen in Haarlo is thuisbasis

Vereniging Ellenkamp 
viert 50-jarig jubileum

Op 1 juli 2018 werd
het 50-jarig jubileum
gevierd van biljart-
vereniging
Ellenkamp, speello-
kaal HCR Prinsen
aan Eibergseweg 13
te Haarlo. Voor de
leden was er een
klootschietwedstrijd
georganiseerd door
het buitengebied van
Haarlo. Aansluitend
werd genoten van
een prima verzorgde
barbecue. Senior lid
Jan Eijsink reikte in
een bewogen
speech aan de voor-
zitter van vereniging
Ellenkamp, Dinand
Prinsen, namens de
leden een
herinneringsschaal
uit voor 50 jaar gast-
vrijheid en onder-
steuning aan de
club. ....en het bleef
nog lang onrustig in
Haarlo.

Het bestuur, bestaande uit vlnr: Dinand Prinsen (voorzitter), secretaresse Lisanne
Prinsen en penningmeester Marcel Wayboer. Foto: Alie Prinsen. 

Open Houtse kampioenschappen libre en driebanden

André Bressers en Jan van der Steen 
winnen in de Karper
In het weekend van 11 en 12 mei 2018
startten in café de Karper, Walvisstraat
34 te Mierlo-Hout de Open Houtse kam-
pioenschappen libre en driebanden. Er
werd in poules gepeeld, waarin de
deelnemers 5 partijen duelleerden. Na
de poulefase die tot en met half juni
duurde, met spannende wedstrijden in
beide disciplines, waren de finalisten
bekend.
In de libreklasse spelen André Bressers,
Michel Boetzkes, Albert Lagrene, Sjaak
Rosmulder, Pieter-Jan Roijackers en Jan
van der Steen voor de eerste plaats.
Na een spannende eindstrijd over twee
dagen, vrijdag 29 en zaterdag 30 juni,
blijkt André Bressers over de langste
adem te beschikken. Hij werd de kam-
pioen libre van Mierlo-Hout.
Naam Pnt Gem %Car
1. André Bressers 8 2.28 94
2. Pieter-Jan Roijackers 7 1.77 96
3. Michel Boetzkes 5 2.00 87
4. Jan van der Steen 4 3.19 91
5. Albert Lagrene 4 2.56 87
6. Sjaak Rosmulder 2 2.77 72

Ook de poule driebanden, die een
week later dan het libre begon, kende
verrassende groepswedstrijden. Deze
duels gingen in de poule ook over 5 par-
tijen, het was soms zwaar. Maar ook
hier waren na de poulewedstrijden de fi-
nalisten bekend. Michel Boetzkes, René
van Bokhoven, Pieter Koolen, Erwin Kou-
wenberg, Christian Steenbakkers en Jan
van der Steen. In deze finale die op 6 en
7 juli plaatsvond waren onverwachte uit-
slagen waardoor het tot het laatst span-
nend bleef. Na 2 vermoeiende dagen
was de kampioen driebanden van Mier-
lo-Hout bekend. Jan van der Steen pro-
longeerde zijn kampioenschap van
2017 en dus 2 jaar achter elkaar de
beste in deze discipline. Maar de uitslag
laat zien dat het een close finish was. 
Naam Pnt Gem %Car
1. Jan van der Steen 6 0.568 95
2. Christian Steenbakkers 6 0.753 90
3. Pieter Koolen 6 0.349 88
4. Erwin Kouwenberg 6 0.305 83
5. Michel Boetzkes 4 0.459 88
6. René van Bokhoven 2 0.622 90

Open Mortelse driebandenkampioenschappen

Ad Heesakkers verdiend op hoogste 
trede bij 't Anker in De Mortel

In café-zaal 't Anker in De Mortel werd
voor de negende keer gestreden om de
titel in de Open Mortelse driebanden-
kampioenschappen. Op de drie 2.30
Van Esch Biljarts verschenen veertig deel-

nemers aan de start. Op de slotavond
waren er nog acht kanshebbers over. Ad
Heesakkers schakelde toen Hans Ver-
mulst uit en Piet van Lierop bleek niet op-
gewassen tegen John Gloudemans. In de
andere kwartfinales zette Martien van
Lankveld opponent Ad Verbruggen opzij.
Jan Rosmulder bleek in het Deurnese
onderonsje met Hans van Eijk de geluk-
kige. In de halve eindstrijd pakte Hees-
akkers flink uit tegen Veghelnaar Gloude-
mans. Met 28 caramboles na slechts 16
beurten zorgde Ad Heesakkers voor een
prachtig moyenne van 1.750. Op het
andere biljart gingen de twee voormali-
ge MEAO Helmond klasgenoten Rosmul-
der en Van Lankveld de strijd aan. Mar-
tien van Lankveld trok aan het langste
eind. Jan Rosmulder zegevierde in het
duel om de derde plek met 30-7 (31) te-
gen nieuweling John Gloudemans. De
ontknoping viel tussen twee biljarters uit
Gemert. Ad Heesakkers startte prima en
had na zeven pogingen al twaalf caram-
boles. Hij behield het initiatief en maakte
bij poging 37 carambole 28. Van Lank-
veld, die nooit driebanden speelt en op
het laatste moment was toegevoegd, had
in de nastoot nog zes treffers te gaan
maar haakte af na het eerste punt. Daar-
mee ging het kampioenschap na een pri-
ma toernooi naar de verdiende winnaar
Ad Heesakkers. 
Bij de prijsuitreiking had uitbater Patrick
Deerns lovende woorden voor Monique
en Hans Wenniger. Monique schreef alle
zes avonden en deed daarbij ook nog
de indeling van de drie biljarts. Daarbij
is improvisatie vereist. Hans verwerkte al-
le uitslagen en standen.

Vlnr: Ad Heesakkers (1), Martien van Lankveld (2), Jan Rosmulder (3) en 
John Gloudemans (4). Foto: Monique Wenniger

Eetcafé Restaurant
Camping De Goede Hoop

www.degoedehoop.nl
Vredenseweg 12

7152 DJ Eibergen-Holterhoek
Tel. 0544-461601

Biljartcentrum Overkamp
www.biljartcentrumoverkamp.nl

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

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

Sport Foyer De Hazelaar
(1e divisie 3bnd)

- 4 Matchtafels
- 6 Caramboletafels

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

5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

E-mail:dehazelaar@ziggo.nl

http://www.degoedehoop.nl
http://www.biljartcentrumoverkamp.nl
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
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Café-Biljart

Midwolda

3 biljarts 2.30 x 1.15
2 biljarts 2.84 x 1.42

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

Email: info@cafebiljartsiemens.nl

Het gezelligste oud bruine
café van Deurne.

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

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

In het weekend hebben we met
regelmaat live muziek.

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

Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.nl 

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

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

www.vaneschbiljarts.nl
Voor openingstijden: zie bovenstaande site

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

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

FACILITEITEN:
* Golfbaan
* Pitch & Putbaan
* 3 biljarts ( gewone tafels )
* 2 matchbiljarts
* Camping
* 2 groepsaccommodaties
* Voetbalveld
* Midgetgolf
* Jeu de boules

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

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

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon: 077 - 3731272

www.bctegelen.wordpress.com  

“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

UNIEK IN HERPEN
Elke zondag dansen in zaal “THEKES”

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

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

OERGEZELLIG OUDERWETS UIT!

IN

Zaal voorzien van airconditioning!
Hotel, Café, Biljartcentrum POT
Schoolstraat 7 - 7141 BW Groenlo

Tel: 0544461986

www.hotelpotgroenlo.nl

Café Biljart Feestzaal 
“Biej Ton en Marij”

Dorpstraat 36 - 5995 AZ Kessel
06 2034 5561

Tot ziens “Biej Ton en Marij”
www.cafebiejtonenmarij.nl

www.facebook.com/biejtonenmarij

Dé Biljartmakers
GERARD EN CEES BOCXE

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

ZATERDAG 9.30 – 13.00 UUR.
0648079469

www.debiljartmakers.nl

mailto:info@cafebiljartsiemens.nl
http://www.cafeturfke.nl
http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.bctegelen.wordpress.com
http://www.thekes.nl
http://www.hotelpotgroenlo.nl
http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarij
http://www.debiljartmakers.nl
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Sportiviteitprijs voor Ruud Driessen

Zeer geslaagd Van Hinthumtoernooi 
in de Mulder te Megen
Door: Piet Tilders

In Herberg de
Mulder te Megen
werd met liefst 52
deelnemers be-
gonnen aan het
Van Hinthumtoer-
nooi 2018. Er wa-
ren 3 poules ka-
der, driebanden
en bandstoten en
6 poules libre. 
Op zaterdag 18
augustus was de
finale. 
Bij kader was het dit
jaar Bert Thoonen,
die het in de halve fi-
nale op slechts drie
caramboles na, net
niet lukte om voor de
derde keer op rij in
de eindstrijd te ko-
men. Die kwam hij
tekort tegen Theo
Sanders, die het in
het beslissende duel moest opnemen te-
gen Willy Rooijendijk. Dit is een 57/2
speler, die wegens omstandigheden al-
lang geen wedstrijd meer gespeeld had
maar desondanks ongeslagen tot de fi-
nale was doorgedrongen en daarin zijn
200 caramboles in slechts 6 beurten
wegwerkte en daarmee ook won. 
In de spelsoort bandstoten bleek tweede-
klasser Cor van Uden (75 caramboles)
bij de laatste vier te sterk voor Martijn te
Plate. Hij mocht het vervolgens opnemen
tegen vierdeklasser Ruud Driessen (40
caramboles) en nog ongeslagen. Het
ging tot aan het eind aardig gelijk op.

Van Uden kwam slechts 5 treffers tekort.
Dus spannend genoeg maar Driessen
was toch de uiteindelijke winnaar.
Bij de halve finale libre was het Theo
Kuijpers, die het Harrie van Bommel te
moeilijk maakte en Jos te Plate ging er
tegen Theo van de Ven met de winst
vandoor. De afsluitende wedstrijd ging
dus tussen  Kuijpers en Te Plate. Ze had-
den nogal last van zenuwen. Dat bleek
dan ook wel uit de 32 beurten en de be-
nodigde tijd die ze ervoor uittrokken.
De uiteindelijke kampioen was Jos te
Plate. 
Het opmerkelijke bij driebanden was de

Vlnr: Irene Wijnakker en Ruud Driessen.
Foto: Henry Thijssen 

Arbiterstoernooi district Venlo

Bart van de Wijgert de beste bij 
Van Tienen in Tegelen

Het traditionele arbiterstoernooi district
Venlo werd in café-biljartzaal Van Tie-
nen in Tegelen van start gegaan met
twee poules van zes deelnemers. Ver-
volgens werden de kruisfinales en de
eindstrijd gespeeld. In de strijd om de
derde plek bleef Frank Tullmann tegen-
stander Sjraar Jacobs de baas. De
beste twee duelleerden in de finale om
de hoogste eer. Bart van de Wijgert uit
Someren eindigde als kampioen terwijl
Wim Hermans genoegen nam met het
zilver. Jan Brueren kwam als enige in de
spelsoort bandstoten uit. 

Naam Pnt Gem HS
1. Bart van de Wijgert 12 4.27 31
2. Wim Hermans 8 1.78 13
3. Frank Tullmann 12 3.27 33
4. Sjraar Jacobs 8 2.69 24
5. Jan Brueren 6 3.07 21
6. Margriet Peulen 4 0.90 5 
7. Willem van der Biezen 4 2.04 9
8. Ellen Vriezen 4 0.83 5
9. Thijs Peulen 4 1.41 10

10. Louis Burhenne 4 0.57 5
11. Paul Hendriks 2 2.24 18
12. Jan van Geffen 0 2.15 17

Foto: Sandra van Tienen 

Carambole, pool- en golfbiljart

Nu ook KNBB bij café-zaal 
Centraal/Wups Pub in Nederweert

Met ingang van het seizoen 2018-2019 is er in café-zaal Centraal aan
Kerkstraat 59 in het Limburgse Nederweert ook een KNBB vereniging ac-
tief. Onder de naam BDL (bij de Lambertus) heeft men zich aangesloten bij
het district Kempenland. Van 15 tot en met 17 maart 2019 vindt er de ge-
westelijke finale ZN 2 plaats in de eerste klasse libre klein. In poule 5 van
de nationale kadercompetitie speelt een team met de naam BDL/Verheg-
gen Interieurs. Johan Martens fungeert als speler en teamleider. De familie
Wullems is al 30 jaar het vertrouwde gezicht in de zaak. 

In Centraal staan twee tafels, van Van
Esch Biljarts uit Asten, met de afmetin-
gen 2.30 – 1.15. Met BDL heeft men
vier teams in de Midden Limburgse Bil-
jartbond (MLBB). Via vereniging Cen-
traal spelen er eveneens drie teams in
de MLBB en ook twee teams in de
Weerter Bond. In totaal hebben er veer-
tig biljarters hun thuislocatie. Het pool-
biljart, in de aanpalende Wups Pub,
wordt alleen recreatief gebruikt, terwijl
de aanschaf van een golfbiljart op kor-
te termijn verwacht wordt. Café-zaal
Centraal biedt behalve biljarten nog
veel mogelijkheden. In de sfeervolle za-
len kan je terecht voor geheel verzorg-
de feestavonden, bruiloften, etentjes, re-
cepties en vergaderingen. Aan Kerk-
straat 61 is Wups Pub gevestigd en
daar zwaaien Dennis en Eric Wullems
de scepter. Het is een gezellige Irish Pub
met hedendaagse muziek in een typi-
sche huiskamersfeer. Met regelmaat

wordt er livemuziek gepresenteerd. Er
zijn ook twee sfeervolle zaaltjes voor
feestjes en vergaderingen. Dartsvereni-
ging Wups Pub is er te vinden en telt on-
geveer 30 leden en meet de krachten in
de ere- en eerste divisie van de Weerter
Dartscompetitie. 

Contactgegevens en 
openingstijden
Café-zaal Centraal en Wups Pub zijn
gelegen aan Kerkstraat 59-61 te Neder-
weert. Telefoon 0495-625024. Zie ook
de site www.zaalcentraal.nl. 
Café-zaal Centraal is dinsdag, woens-
dag en donderdag vanaf 12.30 uur
open. Vrijdag om 15.00 uur, zaterdag
16.00 uur en zondag al om 10.00 uur.
Maandag gesloten.
In Wups Pub is iedereen welkom van
dinsdag tot en met donderdag 19.00
uur, vrijdag 15.00 uur en zaterdag plus
zondag 14.00 uur. Maandag gesloten.

Foto: Jan Rosmulder

aanwezigheid van een vrouwelijke
deelnemer, namelijk Miranda van Ba-
kel. Ze stond na de poulewedstrijden
met 0,362 ruim boven het gemiddelde
van de andere spelers. In de halve fina-
le was ze te sterk voor Bert van Berkom.
Ton Duurland moest Tonnie van Oss
voor zich dulden. Ontknoping dus tus-
sen Van Bakel en Van Oss. 
Miranda van Bakel moest er 15 maken
en Tonnie van Oss 31. Halverwege
stond het 10-10. Dus kat in ’t bakkie
zou je zeggen. In de 25e beurt was het
13-13. Toen werd Van Oss wakker en
maakte een serie van 8. Hij wist daar
helaas voor hem door wel erg veel
“pechballen” geen vervolg aan te ge-
ven. Hoewel Miranda van Bakel voor

de laatste 2 treffers 18 beurten nodig
had, was dat in beurt 43 dus voldoende
voor de overwinning. 
De sportiviteitprijs ging dit jaar naar
Ruud Driessen, die het toch maar gelukt
is om ongeslagen te eindigen. 
Dan nog even een dankwoordje voor
Ineke en Johnny van de Camp voor de
goede verzorging. 
En weer hebben Frans en Irene Wijnak-
ker het voor elkaar gekregen om het
buffet, de loterij en de prijzen e.d. te or-
ganiseren. En natuurlijk weer de gigan-
tische bakken met fruit. Ook de deelne-
mers zijn bedankt voor de goede sfeer
en de sportieve deelname. Ik zou zeg-
gen tot volgend jaar, maar dan als deel-
nemer. Maak je borst maar nat.

Libre klein extra klasse 31-8 tot en met 2-9

Nationale voorronde in Duizel
Vereniging Dubac organiseert van vrij-
dag 31 augustus tot en met zondag 2
september een nationale voorronde libre
klein extra klasse. Moyennes van 11.00
tot 20.00 en aantal caramboles 175. Het
maximaal aantal beurten is 20 en ieder-
een speelt zes partijen. Eerste speeldag
19.00 uur en overige aanvangstijden
worden aldaar bekendgemaakt. Plaats

van handeling is gemeenschapshuis de
Smis aan Smitseind 33a te Duizel. 
Naam Vereniging
1. Kees Castelijns Dubac
2. Ludo Hermans HAS
3. Jos Kemmerling BDL
4. Ad van Mol D’n Babbel
5. Willem Snijders BC Oost
6. Don van der Wiel 't Ivoor

http://www.debiljartballen.nl
http://www.zaalcentraal.nl
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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

Biljartvereniging
Sportrust

Biljartcentrum Teylingen

- Vier biljarts 230
- Twee matchtafels

Essenlaan 38  2172 BX Sassenheim  0252543196

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

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

Feller Biljart en Dart
De goedkoopste van West Friesland 

en ver daarbuiten

www.fellerbiljart.nl
0229-214738

3 biljarts, 2 matchtafels. B.V. Kwadendamme.
Voor al uw feesten en partijen, evenementen.

www.tapperijslandswelvaren.nl
info@tapperijslandswelvaren.nl

District Rotterdam van de Kon.Ned.Biljart Bond

steunt De Biljart Ballen

http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.fellerbiljart.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
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KNBB officiële mededelingen

Een nieuw seizoen met volop 
kansen & mogelijkheden
We kijken met zijn allen uit naar het nieuwe biljartseizoen. Want hoe
warm en bijzonder deze zomer ook was – we hebben zin om weer te gaan
beginnen! Waarbij we hopen op volop spelplezier, sportiviteit & deelne-
mers in de diverse (team)competities.

Ledenwerfactie KVC
KNBB Vereniging Carambole heeft een prachtige Ledenwerfactie opgezet. Vereni-
gingen met nieuwe en herintredende leden zullen begin 2019 een beloning krijgen
voor ieder lid dat tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019 wordt aangemeld en die
nooit eerder lid is geweest, danwel als overstap van niet-competitie spelend lid naar
avond- of dagcompetitie spelend lid. Voor de groei in leden zullen de verenigingen
beloond worden met € 5,- per avondcompetitie lid en € 2,50 per dagcompetitie lid.
Voor de vereniging, die de grootste, procentuele, groei realiseert, wordt een extra
bonus van € 250,- beschikbaar gesteld. 

KVC-voorzitter Piet Verhaar: “De laatste jaren zijn we als KNBB/KVC goed op weg.
Er is geïnvesteerd in meer promotie en het herstructureren van de bond. En daar zijn
we voor een groot deel al in geslaagd. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen ver-
dient een enorme pluim! Maar nu willen we verder op weg. We willen graag de bil-
jartsport groter maken. Want als de biljartsport groeit kunnen we meer investeren in
belangrijke zaken zoals o.a. promotie, innovatie, vrijwilligers- en verenigingsonder-
steuning, talent- en jeugdprogramma's en gehandicaptenbiljart. En daar hebben wij
uw hulp bij nodig! Want als uw vereniging in leden en deelnemers groeit dan kun-
nen we samen het verschil maken.” 
Zie voor alle informatie: https://www.carambole.nl/nieuws/ledenwerfactie 

Al het overige nieuws
Welk nieuws was er verder deze zomer op de websites knbb.nl, carambole.nl, drie-
banden.nl, poolbiljarten.nl en snooker.nl? En, wat staat er allemaal te gebeuren?
Een overzicht.
• Voor het eerste NK Footpool ooit zoeken we een wedstrijdleider! Vind je poolen

en voetbal leuk en wil je gratis naar de voetbalinterland Nederland-Duitsland op
13 oktober 2018 in de Johan Cruijff Arena? Help dan mee aan de organisatie
van het eerste NK Footpool. Wij zoeken een wedstrijdleider die de wedstrijdlei-
ding van de voorrondes in september en van de finale op 13/10 kan verzorgen.
Zie www.poolbiljarten.nl, of mail naar info@knbb.nl. 

• Inschrijven voor de GP Capelle Driebanden is nog mogelijk (tot zondag 9 sep-
tember), en eveneens voor de regionale en landelijke teamcompetitie pool (tot zon-
dag 2 september 23:59 uur).

• Terugblik op het grootste EK Pool ooit. De gouden medailles, het KNBB Holland
House, het SmartPool, de sfeer, interviews met betrokkenen. Alles komt uitgebreid
aan bod!

• De petitie vanuit de World Confédération of Billiards Sports (WCBS) om caram-
bole/driebanden/pool/snooker Olympisch te krijgen. Als aanvullende sport dus,
bij de Olympische Spelen 2024 in Parijs, en in samenwerking met de Fédération
Française de Billard (FFB) van het organiserende land.

• Alles over de McCreery 3-cushion Champion of Champions, met het hoogste prij-
zengeld ooit voor Dick Jaspers in zijn toch rijke carrière.

• De gewijzigde speeldata voor het NK Pool 2018.
• Terugblik op de Coupe van Beem 2018.
• Alles over de Buffalo League seizoen 2018-2019.
• Alles over de bestuurs situatie bij de Sectie Snooker. Interesse om deel uit te maken

van het nieuwe bestuur? Mail naar info@knbb.nl o.v.v. "Bestuur Snooker".

Alle deze informatie (en meer) is terug te vinden op: www.knbb.nl, 
www.carambole.nl, www.driebanden.nl, www.poolbiljarten.nl en www.snooker.nl

Alles over (de succesvolle lancering 
van) SmartPool

Er is in Nederland een groot tekort aan technisch geschoolde vakmensen.
De basis voor techniek wordt gevormd door bètavakken zoals wiskunde
en natuurkunde. Gebleken is dat deze basis overeenkomsten vertoont aan
poolbiljart. Daarom is SmartPool ontwikkeld; hiermee wordt een klein
steentje bijgedragen om de bètavakken populairder te maken.
Wat is SmartPool?
SmartPool is pool voor de jeugd, met
een combinatie van wiskunde. Smart-
Pool brengt pool richting de scholieren,
met als motto: poolen maakt je slimmer!
SmartPool bestaat uit de volgende
onderdelen:
✓ Ter beschikking stellen aan scholen

van mobiele pooltafels
✓ Ter beschikking stellen aan scholen

van een speciaal gemaakt lespakket
waarin vraagstukken in wiskunde vi-
sueel, gemakkelijk en praktijkgericht
worden uitgelegd aan de hand van
poolsituaties

✓ Een instructie bij de lespakketten
✓ Deelname aan de speciaal voor scho-

len opgezette competitie
✓ Ondersteunt met (ook te reserveren)

events die verspreid door Nederland
plaatsvinden

SmartPool, zowel het scholenproject als
de overige side events van het EK,
wordt mede mogelijk gemaakt door het
Ministerie van VWS. 

Wat is het maatschappelijke 
belang van SmartPool?
Er is in Nederland een groot tekort aan
technisch geschoolde vakmensen. De
basis voor techniek wordt gevormd
door bètavakken zoals wiskunde en na-
tuurkunde. Gebleken is dat deze basis

overeenkomsten vertoont aan poolbil-
jart. Kernwoorden bij allebei zijn: ana-
lytisch, oplossingsgericht, patroonher-
kenning, vooruitdenken, inschatten, cal-
culeren.

Wat is het precieze belang 
van SmartPool juist voor
jongeren?
Poolen is voor jongeren hartstikke be-
langrijk! Niet alleen voor hun vaardig-
heden op het gebied van wis- en na-
tuurkunde, maar ook ter verbetering van
hun precisie- en concentratie-skills. Aller-
lei eigenschappen die bij jongeren de
laatste jaren onder toenemende druk
staan, bijvoorbeeld door de komst van
de smartphone en een teveel aan prik-
kels.
Met SmartPool kunnen scholieren op
superleuke wijze al deze vaardigheden
verder ontwikkelen. Doordat het een
scholencompetitie betreft, worden ook
hun competitieve skills getraind! 

Is SmartPool al van start 
gegaan?
Jazeker! Het was een grootse lancering,
woensdagmorgen 20 juni 2018 in
Veldhoven! Een zware afvaardiging
was op deze zomerse dag aanwezig
om de feestelijke start van het SmartPool
luister bij te zetten. Om er een paar te
noemen: wethouder Hans van de Looij
van Gemeente Veldhoven, EPBF-presi-
dent Gré Leenders, Sondervick College
rector Monique van Roosmalen, auteur
van het lesmateriaal Erik van Haren en
KNBB-directeur Willem La Riviere. Alle-
maal waren zij aanwezig om Smart-
Pool te introduceren, om de eerste mo-
biele SmartPool tafel en het lespakket te
overhandigen, om te wijzen op het EK
Pool in Veldhoven, én om het eerste NK
Footpool aan te kondigen. Het was nog-
al wat! Maar meer dan dit alles, was
het een dag waarop de jonge scholie-
ren van het Sondervick genoten van het
SmartPool, Panna en Footpool. In-
middels is SmartPool ook al gelanceerd
o.a. in Nieuwegein en Boxmeer;
binnenkort volgen Rotterdam en Gro-
ningen.

Zie voor meer info www.smartpool.nl
en de SmartPool Facebook-pagina

Foto’s: Ad Smout

https://www.carambole.nl/nieuws/ledenwerfactie
http://www.poolbiljarten.nl
mailto:info@knbb.nl
mailto:info@knbb.nl
http://www.knbb.nl
http://www.carambole.nl
http://www.driebanden.nl
http://www.poolbiljarten.nl
http://www.snooker.nl
http://www.smartpool.nl
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Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

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

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.

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. Vanaf 1 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Verder volgens afspraak

De goedkoopste biljart en dartleverancier in de regio

Emmaplein 28
4615 KK Bergen op Zoom

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

www.biljart boe ek.nl

hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

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

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

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

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

Professor Romeinstraat 17
5013 BX Tilburg

013-5458000

 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

http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
mailto:biljart1@planet.nl
http://www.biljart%ED%AF%80%ED%B0%81boe%ED%AF%80%ED%B0%84ek.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
mailto:rhoeba@icloud.com
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Freek Bot overleden
Donderdag 19 juli overleed Freek Bot.
Hij werd slechts 73 jaar.
Na diverse functies in zijn vereniging en
district te hebben vervuld, was Freek
sinds mei 2009 de wedstrijdleider PK
van gewest West Nederland. Op een
gegeven moment ging hij ook de websi-
te verzorgen. Tijdelijk, zei Freek. Het
woord tijdelijk heeft hij nooit meer ge-
noemd. “Ach”, zei hij weleens, “het is
niet zoveel werk”. 
Freek was een attente wedstrijdleider.
Als ik als districtswedstrijdleider soms
even geen erg had in de sluitingsdatum
voor het gewest, kreeg ik een mailtje:
Piet, heb je nog iets in de aanbieding?
Hij hoefde ook niet zo nodig op de voor-
grond. Als er in onze jaarlijkse wed-
strijdleidersvergadering PK-zaken te be-
spreken waren, vroeg ik altijd aan Freek:

“wil je zelf het woord doen?” “Praat jij maar”, was dan steevast het antwoord.

Op 11 mei kreeg ik een mail van hem dat hij zou moeten stoppen als wedstrijd-
leider. Hij had nog wel door willen gaan, maar verwachtte het volgend seizoen
niet te kunnen afmaken. Slechts enkele dagen later liet hij mij weten dat hij zelfs
niet meer aan het nieuwe seizoen zou kunnen beginnen.

We denken met warmte aan hem terug en wensen zijn familie veel sterkte.

Piet Verhaar

Hans Klok winnaar BCO Open 
MatchPlay-Kader-toernooi 2018

Nadat het Open MatchPlay-Kader-toer-
nooi  al vele jaren in Den Haag is ge-
speeld, was de organisatie nu in Oegst-
geest. De  vakantieperiode bleek de
oorzaak van een beperkt aantal aan-
meldingen. Na de poulewedstrijden
waren er op zaterdag 21 juli de acht
gegadigden voor de titel (zes poulewin-
naars met de twee beste verliezers). 
Het systeem van de knock-out leidde nu
tot het afhaken van o.a. de sterk spelen-
de Ad Ketels, Rick Pot  en Hans Koolen.
Hans Klok, die na drie sets door was,
zag zich in de halve finale nu geplaatst
tegen Jos Kerkman. Ook Kerkman
dwong een driesetter af maar zag toch
Klok als eerste finishen. De partij Ben
Duivenvoorde – Joop Bodaan bracht
minder spanning dan verwacht en hier-
in ging Bodaan duidelijk naar de finale
tegen Klok. In de mooie strijd om “het
brons” was Duivenvoorde in twee sets
sterker dan Kerkman. 
De finalepartij Bodaan-Klok gaf een pri-
ma start te zien van Bodaan die met 40

(van de 50 te ma-
ken) de toon zette. In
de tweede beurt
strandde hij echter
op twee caramboles
en Klok maakte zijn
set (100) nu uit met
een serie van 67.
De tweede set stond
in het teken van “af-
zien” en het lukte Bo-
daan niet om redelijk
te scoren. In de zes-
de beurt stelde Klok
zijn titel veilig. 
De eindklassering
werd hierdoor: 
1e Hans Klok (sets
100 57/2), 2e Joop
Bodaan (sets 50
38/2 en 3e Ben Dui-

venvoorde (sets 75 57/2).
Het toegepaste systeem van sets leverde
de verwachte verrassingen en mooie
prestaties op, zoals o.a.: sets in één
beurt: Hans Klok (100), in twee beur-
ten: Klok 3x, Duivenvoorde (75) 2x en
Kerkman (50) 1x, in drie beurten: Bo-
daan (50) 1x, Duivenvoorde 1x, Kerk-
man 2x en Klok 3x.
Er zal zeker wel een vervolg aan gege-
ven worden, maar wel zo dat de verlie-
zende finalisten ook nog in de strijd zul-
len blijven om een plek in de eindklas-
sering.
De goede organisatie van BV BCO De
beste keus was in handen van Duiven-
voorde en Van Voorst. Het prima mate-
riaal, de (koele) accommodatie en de
aangeboden lunch van de Stichting Bil-
jartcentrum Oegstgeest alsmede de
ondersteunende arbitrage zorgde er-
voor dat het evenement als geslaagd
kan worden gezien.

Verslag: Ben Duivenvoorde

4e en 5e klasse libre district Midden-Brabant

Finale bij De Molenvliet in Waalwijk
Bij café De Molenvliet aan het Laagein-
de 30 in Waalwijk wordt van 28 tot en
met 30 september de gecombineerde fi-
nale 4e en 5e klasse libre van het
district Midden-Brabant gehouden. De
organisatie is in handen van BSV. Op
vrijdagavond wordt om 19.00 uur het
startsein gegeven, voor zaterdag en
zondag staat de aanvang voor 11.00
uur op de agenda. 
De vierde klasse spelers dienen 55 ca-
ramboles te maken, terwijl voor de vijf-

de klasse de partijlengte variabel is.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy TMC
1. Jan Brekelmans Euphonia 1.58 55
2. Danny van Oers BSV 1.37 55
3. Ricardo Roos BSV 1.32 55
4. Aad Kampfens BVWG 1.24 55
5. Jac. van Veldhoven BVWG 1.02 55
6. Jann. van Veldhoven BVWG 1.03 42
7. Ria Heesters BVWG 0.85 35
8. Lenie Heesters BVWG 0.51 22

Bij café De Ram aan
de Kalsdonksestraat
in   Roosendaal zijn
de kampioenen ge-
huldigd van De Ram        
Zomercup.

Driebanden 
1e klasse
1. Eric Nieuwenhui-
se
2. Henk Scheijder-
berg
3. Piet van Steen
4. Danny Godschalk

Driebanden 
2e klasse
1. Kees Traas
2. Paul Hendrikx
3. Eddy Hildenbrant
4. Frans Berghout

Libre 1e klasse
1. Arnold van Son
2. Paul van Diem
3. Rick van Hassel
4. Louis Cloots

Libre 2e klasse
1. Cees Helmons
2. Hans de Groot
3. Edwin Heijmans
4. Lieven van den Heuvel

Kader
1. Jan Goudzwaard
2. Ronny Mathysen
3. Jos Breas
4. Wilbert van Dijke

Dames
1. Guillaime van Erven
2. Wilma Lazeroms
3. Els van Zundert
4. Marleen Mathijsen

Winnaars De Ram Zomercup 2018 
gehuldigd

Vlnr: Kampioen 2e klasse libre Cees Helmons, kampioen
dames libre Guillaime van Erven en kampioen 2e klasse

driebanden Kees Traas. Foto: Peter van Dongen

Vlnr: Kampioen 1e klasse driebanden Eric
Nieuwen-huise, kampioen kader Jan Goud-
zwaard en kampioen 1e klasse libre Arnold
van Son. Foto: Pater van Dongen

Drielandenwedstrijd voor aankomende talenten

Duitsland wint 50e Coupe van Beem 
De jubileumeditie van de Coupe van Beem, die werd gehouden in het Belgische
Zutendaal, is gewonnen door Duitsland. Nederland eindigde als tweede, terwijl
gastland België genoegen moest nemen met een derde plaats. Ieder land
vaardigt acht spelers af in de spelsoorten libre en driebanden. Graag hadden wij
in dit nummer meer aandacht besteed aan deze krachtmeting, temeer omdat het
jeugd betreft. Echter ondanks herhaaldelijke verzoeken is er van de organisatie
geen informatie ontvangen.

Foto’s: 1e Hans Klok en 2e Joop Bodaan

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Harrie van de Ven naar WK driebanden
Harrie van de Ven heeft bericht ontvan-
gen van de sectie driebanden van de
KNBB dat hij mag deelnemen aan het
wereldkampioenschap driebanden. Dit
evenement vindt van 2 tot en met 6 ok-
tober plaats in Cairo (Egypte). De bil-
jarter uit Bergeijk heeft deze uitnodiging
te danken aan zijn tweede plaats tij-
dens de Jumbo Masters driebanden in
januari 2018 te Berlicum. Toen verloor
hij in de finale van Dick Jaspers. Voor
Harrie van de Ven betekent het na het

WK 2002 in Denemarken zijn tweede
deelname aan een WK. Als nationaal
kampioen had Jaspers al eerder plaat-
sing af gedwongen.

België
Voor België reizen titelverdediger
Frédéric Caudron, Eddy Merckx en
Eddy Leppens af naar het land van de
piramides. Verdere informatie treft u in
onze volgende editie, die op 26 sep-
tember verschijnt.

http://www.biljartcentrumoegstgeest.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

snabrug
photography

Onze openingstijden zijn:
donderdag & vrijdag 09.00 - 12.30 uur

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

op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Eten en drinken * Biljarten * Darten * Feesten en partijen
   Terras voor en achter* BBQ avonden * Thema feesten

ma. - za.: 10.00 tot 02.00
Openingstijden

000

Thuishaven van Biljart vereniging Werkendam

Biesboschhaven-Zuid 12, Werkendam

facebook: café Havenzicht
tel.: 0183-501375

info@manopmaat.nl

Uitzendbureau 
Man op Maat BV zoekt

Metselaars

Timmerlieden 1 + 2
Sint Apolloniastraat 2E

6002 BE Weert 
Telefoon 0495-820230

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

Artemis Mister 100 Double flame yellow
Van € 85,00 voor .............................................................................................................................€ 63,75

Internet en prijzen, koop bij Eureka in de showroom
en ontvang deze aanbiedingskorting 1-malig voor de
maand september en oktober

Raymond Ceulemans HQ 01-F
• HQ-67 maple topeind 67 cm 
• Certificaat met originele handtekening van Raymond Ceulemans®
Van € 134,95 voor ..........................................................................................................................€ 99,95

Dick Jaspers 
Biljarthandschoen Prof
Van € 17,95 voor..................€ 13,50

Raymond Ceulemans 
Keutas 1 onder/2 top
Van € 34,95 voor..................€ 25,95

Jean Van Erp keu Iceman Cue
€ 299,00 met gratis Buffalo Tas t.w.v. .........................................................€ 60,00

Longoni Keu The King/Jean-Paul de Bruijn
Van € 1400,00 voor ............................................................................................................€ 1125,00
incl. 2 x gratis Kamui pomerans gemonteerd als de oude versleten zijn.
gewicht : 530 gram met 2 toppen S20 
• Carambole - Custom Pro • 3Lobite Installed
• Made by Longoni® • Toppen: 2x S20-E71
• Verbinding: VP2T • Met joint protectors
• Geleverd in zwarte Longoni hoes • Met certificaat
Het eerste Longoni model ontwikkeld voor de Nederlands 
Kampioen Jean Paul De Bruijn, bijgenaamd "The King"

Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum
Tel.: (073) 503 12 64

www.eureka-billard.nl
Openingstijdenshowroom:

Ma. t/m vrij. van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Sang Lee Biljartkrijt
3 stuks in
plastic koker .............€ 9,95

Buffalo Keutas
4 onderstukken en 8 toppen

Van € 55,00 voor .........€ 45,00

mailto:info@manopmaat.nl
http://www.eureka-billard.nl
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Tien medailles voor Nederland

Goud Niels Feijen en Jimmy Worung 
op EK poolbiljart in Veldhoven

Het afsluitende
onderdeel 9-ball
zorgde er voor dat
het EK poolbiljart
voor Nederland toch
nog een mooi succes
werd. Want hoewel
alles perfect was (de
sfeer, de accommo-
datie, het KNBB Hol-
land House en de si-
de events zoals het
SmartPool) was
Nederland in het me-
dailleklassement tot
de slotdag niet zo
sterk als voorgaande
toernooien. Jimmy
Worung realiseerde
de gouden afsluiter
door het 9-ball bij de
senioren op zijn
naam te brengen. 

Meisjesteam met vlnr: Megan Rademakers, Lynn Pijpers en Tara Verharen.
Foto: EPBF/AC

Vrouwenteam met vlnr: Micha Beuriot en 
Tamara Peeters-Rademakers. Foto: EPBF/AC

Herenteam met vlnr: Ivar Saris, Marc Bijsterbosch, Alex Lely, Niels Feijen en 
Jan van Lierop. Foto: EPBF/AC

Seniorenteam met vlnr: Anamaria Matesic (EPBF), Jim Telfer, Rienus Gennissen,
Jimmy Worung en Frans van Eekelen. Foto: EPBF/AC

Bij het straight pool
was Niels Feijen eer-
der al gekroond als
Europees kampioen.
Nederland zette zich
wederom op de
kaart als een gewel-
dige gastheer voor
een sportevenement
met internationale al-
lure. In totaal werden
er in Veldhoven 10
medailles behaald:
2x goud, 3x zilver
en 5x brons. Daar-
mee eindigde het

Vlnr: Willem la Riviere, directeur van de KNBB en 
Jimmy Worung. Foto: Jan RosmulderQuinten Pongers. Foto: EPBF/AC

gastland in het me-
dailleklassement op
de vijfde plaats.
Duitsland bleek het
veruit sterkste land. 

De verdeling:

Goud Spelsoort
1. Niels Feijen

14.1 heren
2. Jimmy Worung

9-ball senioren

Zilver
1. Tamara Peeters-R

8-ball vrouwen
2. Herenteam

Landenwedstrijd
3. Meisjesteam

Landenwedstrijd

Brons
1. Jan van Lierop

14.1 -19
2. Quinten Pongers

14.1 -17
3. Vrouwenteam

Landenwedstrijd
4. Seniorenteam

Landenwedstrijd
5. Jan van Lierop

9-ball -19

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

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
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McCreery Champion of Champions in New York

Twee Belgen en een Nederlander 
claimen samen 325.000 dollar
Tijdens de 
McCreery 
Champion of
Champions in
New York won
Frédéric Caudron
met 150.000 
dollar de grootste
prijs ooit in het
driebanden. 
De Belg versloeg
in de finale zijn
landgenoot Eddy
Merckx, die met
de tweede plaats
95.000 dollar
mocht incasseren.
Dick Jaspers
streek voor de
derde plaats
70.000 dollar op.

Na een competitie van 66 partijen was
Jaspers eerste met zestien punten
(1.920) gevolgd door Sayginer even-
eens met zestien ( 1.747). Derde was
Caudron met veertien en 1.901, terwijl
Merckx ook met veertien punten dankzij
zijn gemiddelde van 1.680 Marco Za-
netti voor bleef. De vijfde plaats leverde
voor de Italiaan 45.000 dollar op.

In de kruisfinale werd Dick Jaspers met
50-28 uitgeschakeld door Eddy Merckx
(serie van twaalf). Jaspers was rea-
listisch in zijn commentaar:  “We waren
allebei niet zo goed bij de start. Het
wachten is dan op de eerste speler die
een hoge serie maakt. Merckx deed
dat, ik kon het niet. Ik maakte te veel
fouten, kon niet in mijn ritme komen en
miste daardoor vertrouwen.’ ’Frédéric
Caudron stuurde in de halve eindstrijd

Semi Sayginer met 60.000 dollar terug
naar Turkije.

Finale
De finale werd met Caudron en Merckx
een Belgische aangelegenheid. Een affi-
che overigens wat al aan het begin van
het toernooi door Jef Philipoom werd aan-
gekondigd. Merckx stond na tien om-
lopen op 17-12 voorsprong. Daarna de-
marreerde Caudron met negen, Merckx
nam toch weer een minimale voorsprong
met zes en drie (27-26). Het slotakkoord
was weer voor Caudron met zeven
(38-34) en 9 (47-35) en tenslotte 50-35.
Bij de 150.000 dollar voor de overwin-
ning mag Caudron ook nog 5.000 dollar
bijschrijven voor het hoogste algemeen
gemiddelde van 1.980. Merckx verdien-
de met de hoogste serie van negentien
eveneens een extraatje van 5.000 dollar.

Frédéric Caudron. Foto: Ton Smilde

Onderdeel ambitieus jeugdplan driebanden

Jonge biljarttalenten krijgen gratis 
speciaal ontworpen keu van Buffalo.nl

Buffalo.nl heeft een speciale keu laten
ontwerpen voor de aanstormende talen-
ten in Nederland. Een grote groep van
de 25 spelers die hiervoor in aanmer-
king zijn gekomen konden hun keu tij-
dens de talentendag bij HCR Prinsen in
Haarlo in ontvangst nemen. De bijna
93-jarige Jan Eijsink had de eer deze
dag met de acquitstoot te openen. Eén
van de initiatiefnemers hierachter is Ben-
nie Deegens, voormalig voorzitter van
de sectie Driebanden en inmiddels wed-
strijdsecretaris. We spraken met Bennie,
en legden hem enkele vragen voor.

Bennie, kun je iets vertellen 
over de talentendag in
Haarlo? Hoe was het?
Het was moeilijk om een dag af te stem-
men met trainers en jeugd. Na veelvul-
dig dit geprobeerd te hebben, hebben
we besloten om deze dag hoe dan ook
door te laten gaan. Er was 59% op-
komst. Jeugd en trainers hebben het erg
mooi gevonden. Onderling nog wat
wedstrijdjes gedaan, met uiteindelijk
Jordy Jong als winnaar.

Hoe zijn jullie ertoe gekomen 
om nieuwe keus aan de jon-
ge spelers te geven?
Het idee komt van Buffalo zelf. Samen
met Roy (Buffalo) hebben we deze keu
ontworpen. Doel is de driebandenjeugd
enthousiast te maken en te houden,
waarbij we hopen dat er uiteindelijk
één of twee toppers uit groeien. Buffalo
heeft toegezegd om hiermee door te
gaan. Omdat we een samenwerking
met KVC hebben, ga ik mij ook sterk
maken dat hun talenten in de toekomst
iets krijgen.

Moeten ze ermee spelen, 
of is het vrije keuze?
De insteek is dat ze ermee moeten spe-
len. Hebben ze al een keu die hun goed
in de hand ligt, spelen ze met eigen

keu. Dan gaat de Oranjekeu terug naar
de sectie, die we dan voor de volgende
talenten gaan gebruiken.         

Hoe reageerden de jonge 
spelers, hoe blij waren ze?
De reacties waren erg positief. Er wordt
nog gekeken om het zo te maken dat ze
een extension kunnen gebruiken.        

Het weggeven van de keus 
staat niet op zich, maar is
onderdeel van een ambitieus
Jeugdplan. Kun je hier iets
meer over zeggen?
Het is erg ambitieus! We zijn vorig jaar
gestart met 18 leerlingen en 4 trainers.
Het is ook iets voor oudere 'jeugd' tus-
sen de 21 en 28 jaar. Na hun 21e val-
len ze een beetje tussen wal en schip.
Denk hierbij aan Raymund Swertz, Sam
van Etten, Ferry Jong, Joey de Kok enz.
Hier kunnen ook toppers uit voortko-
men. De jeugd tot 21 komt vanuit de op-
leidingen en trainingen van KVC. Dit
wordt geïntensiveerd. De basis wordt
door KVC gelegd waarna wij ze laten
proeven aan het driebanden.
Naast deze Oranjekeus proberen wij
de talenten te laten snuffelen in de
World Cups. Een groot aantal leerlin-
gen/talenten gaat komend seizoen in
verschillende divisies spelen. Ons motto
is zoveel mogelijk spelen en ervaringen
opdoen, voor zover de financiën dit toe-
laten. Misschien halen we voldoende
sponsoren binnen om één keer per jaar
een trainingskamp te organiseren en/of
eenmaal per jaar een mental coach. Zo
was Joey de Kok medio augustus door
de UMB/CEB uitgenodigd voor een trai-
ningskamp in Murcia, waar hij intensie-
ve training kreeg van de Spaanse “kam-
pioenenmaker” Joseph Quetglas. Joey
gaat van 21 t/m 23 september ook
meedoen aan het WK driebanden voor
junioren in Izmir (Turkije).

De deelnemers aan de talentendag bij HCR Prinsen in Haarlo. Foto: Ton Smilde

125 deelnemers tijdens ééndaags evenement in Rosmalen

Barry van Beers 
wint SIS Open Crazy Billiards

De hoofdprijs van 2.000 euro ging tij-
dens de SIS Open Crazy Billiards in
Rosmalen naar Barry van Beers. In
Sportfoyer De Hazelaar werd het pu-
bliek getrakteerd op verschillende ver-
rassingen. Zo werd Jef Philipoom uitge-
schakeld door Fred Driessen, die zich
vervolgens ten koste van Jean van Erp
voor de finale plaatste. Ook Rudy Ger-
ritsen liet van zijn aanwezigheid blijken

en stuurde Ronny Brandts, Henk Blauw-
blomme en Eddy Leppens naar huis.
Gerritsen was echter in de halve finale
net een maatje te klein voor Barry van
Beers. Ook de finale tussen Fred Dries-
sen en Barry van Beers zorgde voor de
nodige spanning en sensatie. Het was
uiteindelijk Van Beers, die de hoofdprijs
opstreek. De tweede plaats van Dries-
sen was altijd nog goed voor € 1.200.-

De finalisten Fred Driessen (l) en Barry van Beers (r). Foto: Frank van Rooij

Inschrijving Grand Prix Capelle
Van 22 oktober tot en met 3 november wordt de Grand Prix Capelle aan het
Marsdiep 2 in Capelle a/d IJssel gespeeld. Tot zondag 9 september kan hiervoor
worden ingeschreven via grandprix@knbb-driebanden.nl. Het inschrijfgeld be-
draagt 20 euro. Lukt het inschrijven niet, of bent u geen lid van de KNBB en wilt
u toch graag meedoen? Neem dan telefonisch contact op 030-6008402.

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

mailto:grandprix@knbb-driebanden.nl
http://www.bvdeeekhoorn.nl
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Divisiekampioenschappen

Driebandentitels verdeeld bij De Veemarkt 
in Doetinchem

SIS Schoonmaak kampioen in de Buffalo League. 
Foto Ton Smilde

Aardexpress kampioen eerste divisie. Foto Ton Smilde

Buffalo League
1. SIS Schoonmaak
2. HCR Prinsen

Eerste divisie
1. Aardexpress
2. Burgmans Biljarts

Tweede divisie
1. Dutch Premium Comfort
2. Treva

Derde divisie
1. ’s Lands Welvaren
2. Hertog Jan van Mans
3. Jorissen 2000/3
3. Sportprijzenkampioen.nl

Vierde divisie
1. Peter Smits bestratingen/ABC 'Töpke
2. Thekes Herpen 4
3. Treva 2
3. Grolleman Schildersbedrijf

Tijdens de Dutch Premium Comfort nationale
divisiekampioenschappen bij De Veemarkt
in Doetinchem zijn de titels in de Buffalo Le-
ague en de eerste tot en met de vierde divi-
sie driebanden verdeeld.

Dutch Premium Comfort kampioen tweede divisie. 
Foto Ton Smilde

’s Lands Welvaren kampioen derde divisie. Foto Ton Smilde

Peter Smits Bestratingen/ABC 'Töpke kampioen vierde di-
visie. Foto Ton Smilde

Biljartcentrum
de distel

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier
17 Pooltafels

6 Biljarttafels 230x115
4 Matchtafels
3 Snookertafels

Groot eigen privé parkeerterrein
voor 60 auto’s 

Kade 46 • 4703 GH Roosendaal
www.dedistel.nl • www.dedistelbiljarts.nl

Tel. 0165 563800
Openingstijden ma. t/m do. 14.00 - 01.00 uur,

vr. en za. 14.00 - 02.00 uur, zo. 14.00 - 00.00 uur
Onze biljartwinkel is 7 dagen per week geopend

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

FFCC De Kroon

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.

Kampioenschap van Doetinchem driebanden

Willem Barth heeft de langste adem in de Veemarkt
Begin juli werd in de Veemarkt be-
gonnen met editie 28 van het kampi-
oenschap van Doetinchem in de
spelsoort driebanden klein. In poules
van vijf werd er gestreden om een
plek in de finale, eind augustus. De
poulewinnaars kwalificeerden zich
rechtreeks en de overige spelers pak-
ten hun kans in de tweede ronde. De
twaalf finalisten werden in het slot-
weekeinde verdeeld over 2 groepen. 
Op zondag 26 augustus speelden
de nummers één en twee van de bei-
de poules de kruisfinales en finale.
De overige deelnemers kwamen nog
eenmaal in actie om de posities vijf
tot en met twaalf te verdelen. 
Ardi Jansen werd gediskwalificeerd
wegens het te laat verschijnen voor
de halve finale. Jan van Strien en
Henny Scheerder verloren hun kruis-
finale waarna Van Strien beslag leg-
de op de derde plaats. Willem Barth
en Hilbert de Vries zegevierden in
hun kruisfinale en Barth bleek vervol-
gens ook in het beslissende duel te
sterkste. Hij behoorde ook bij het rijt-
je spelers met uitschieters. Willem
Barth 22 caramboles na 19 beurten
en dus moyenne 1.157, Fred Hof-
man 27 uit 27 en derhalve 1.000

gemiddeld. Met 7 caramboles
realiseerden kampioen Barth,
Herbert Tangelder en Fred Hof-
man de hoogste serie. De wed-
strijdleiding was wederom, en
dus voor de 28e keer, in ver-
trouwde handen van Frits
Klomp. Hij organiseert in het
najaar voor de 22e maal ook
het Achterhoeks kampioen-
schap bandstoten. 

Naam Gem
1. Willem Barth 0.473  
2.  Hilbert de Vries  0.588   
3. Jan van Strien 0.363  
4. Henny Scheerder 0.384  
5. Theo Rutjes 0.446  
6. Henk Huntink 0.415     
7. Frans Gerritsen 0.432  
8. Herbert Tangelder 0.325   
9. Coen Stiemer 0.331   

10. Gerrit Verhaegh 0.281 
11. Fred Hofman 0.524   

Foto: Ingrid van Hemert                                        

http://www.dedistel.nl
http://www.dedistelbiljarts.nl
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
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WK dames en junioren in Izmir

Therese Klompenhouwer en 
Joey de Kok naar Turkije
In het Turkse Izmir worden van 18 tot en
met 20 september de wereldkampioen-
schappen voor dames gehouden. The-
rese Klompenhouwer gaat voor Neder-
land daar een serieuze poging wagen
om haar derde mondiale titel in de
wacht te slepen. Voor België is Jamie
Buelens van de partij. Klompenhouwer
is ingedeeld in groep C met Helga Mit-
terböck uit Oostenrijk, Castillo Paola
(Colombia) en de Turkse Guzin Mujde
Karakasli. Jamie Buelens gaat in groep
D de strijd aan met Jackeline Peres uit
Peru, de Koreaanse Bo Mi Kim en thuis-
speelster Aysegul Fandi.

Junioren
Bij de junioren wordt de Nederlandse
driekleur van 21 tot en met 23 septem-
ber verdedigd door Joey de Kok. Het ta-
lent uit Lewedorp vormt samen met de
Japanner Syouta Funaki, Julian Vasquez
(Colombia) en de Turk Arda Gungor
groep D. Stef van Hees vertegenwoor-
digt België in groep C. Hij kan daar re-
kenen op tegenstand van de Spanjaard
Mario Mercade, de Koreaan Daehyeon
en Cristopher Ramirez uit Peru.

Zowel het WK voor dames als voor
junioren is live te volgen op Kozoom.

Op 8 en 9 september

Biljart- en dartmarathon 
in de Linden te Sint-Michielsgestel
Café de Linden aan Maaskantje 68 in Sint-Michielsgestel (Den Dungen) is zater-
dag 8 en zondag 9 september wederom het centrale middelpunt van de tweede
Dungense biljart- en dartmarathon. Initiatiefnemer hiervan is René Rijken, zelf een
fervent driebander. De speellocatie is van uitbater Wilco Vissers. Zaterdag 8 sep-
tember trapt Rijken om 14.00 uur af en eindigt zijn 24- uurs biljartmarathon op
zondagmiddag 9 september om 14.00 uur. Na afloop is er live muziek. De op-
brengst gaat naar Stichting TIM uit Schijndel. Dit betreft een stichting die klein-
schalig ontwikkelingsgerichte stimulering en begeleiding biedt aan kinderen met
een beperking. Door gespecialiseerde een-op-een-begeleiding en het zorgvuldig
creëren van de juiste omgeving, wordt ieder kind gestimuleerd zich optimaal te
ontwikkelen. Stichting TIM Schijndel brengt kinderen met een beperking
daardoor weer midden in de maatschappij. 
Meer informatie over stichting TIM: www.stichtingtim.nl

In Memoriam 
Marijn Schellekens
Geheel onverwacht is op maandag 13
augustus Marijn Schellekens overleden.
Hij mocht maar 59 jaar worden. Marijn
was bij de biljartliefhebbers bekend als
voormalig uitbater van Het Wapen van
Eerschot in Sint-Oedenrode.  

In Memoriam
Jack Gardeniers
Op 9 augustus 2018 is Jack Garde-
niers, oud speler district Kempenland in
de C1 klasse van JB Fashion, de Koi-
karpers en BV Mierlo, één dag voor
zijn 58e verjaardag, overleden. Jack
had de ziekte van Parkinson en geloof-
de er in dat hij hiervan kon genezen.
Ook heeft hij nog jaren de biljartsport
beoefend al werd dit steeds moeilijker
in verband met zijn ziekte. Hierdoor
had Jack geen controle meer over zijn
bewegingen, maar hij bleef volhouden

al haalde hij helaas zijn oude niveau niet meer. Biljarten was zijn lust en leven.
Jack speelde in 1981-1982 in de vierde klasse libre. Zijn niveau steeg gestaag
waardoor hij in het libre tot in de extra klasse en bij het kader in de derde klas-
se 38/2 geraakte. Voor Biljartakademie Eindhoven speelde hij in de nationale
kadercompetitie. De laatste jaren was Jack Gardeniers nog actief in de Hel-
mondse Stadscompetitie. 
Wij hopen dat hij zijn rust heeft gevonden en wensen zijn familie veel sterkte met
het verwerken van dit verlies.

Foto 2009 Frank Sanders

Ralf Laakmann Memorial artistiek

René Dericks met voorsprong bij 
Van Tienen in Tegelen

Door: Cock Ooms
Op 25 en 26 augustus werd in café-bil-
jartzaal Van Tienen in Tegelen voor de
14e keer het Ralf Laakmann Memorial
toernooi biljart artistiek gespeeld. Er
waren 16 deelnemers, waarbij spelers
uit de ere- en eerste klasse.
Het seizoen van de GP’s toernooien
staat weer voor de deur en dit was een
mooie gelegenheid om de routine weer
een beetje bij te slijpen. Met 4 poules
van 4 werd er gestreden om de eer en
natuurlijk ook de individuele prestatie
staat op het spel. De sportiviteit voorop
natuurlijk maar ook de gezelligheid met
elkaar en dat is in deze spelsoort iets
wat je bijna nergens ziet. Men gunt el-
kaar de winst en dat zie je helaas te
weinig in de biljartsport.
De poules werden naar sterkte inge-
deeld en het bleef tot de laatste minuut
erg spannend. Poule A met de heren Pa-

trick de Haan, Wal-
ter Crols, Wilfrie Ver-
meer en Dimitri Wit-
temans was te sterk
voor de overige deel-
nemers en ging er
met de winst van-
door.
De individuele win-
naar was eigenlijk al
snel bekend en na-
tuurlijk good old (net
50 geworden) René
Dericks met 348
punten op 70 figu-
ren. Top en belooft

weer wat voor het komende seizoen.
John en Sandra van Tienen zijn bekend
om hun gastvrijheid en dat hebben ze
ook dit weekend weer laten zien, waar-
voor hartelijke dank.
Naam Poule Pog Pnt
1. René Dericks B 157 348
2. Benny Smits C 168 263
3. Patrick de Haan A 170 253
4. Mark Janssen D 167 252
5. Robert van Veenendaal D 167 204
6. Fred Groen B 173 190
7. Eric van Hoorn C 179 172
8. Jean-Marie Limbourg C 185 170
9. Dimitri Wittemans A 187 170

10. Wilfrie Vermeer A 182 168
11. Cock Ooms D 181 166
12. Jan Jansen B 196 144
13. Walter Crols A 185 134
14. Rob Mans C 202 68
15. André Renkens D 199 53
16. Jan Ellenbroek B 206 26

René Dericks. Foto: Jan Rosmulder

Demi Pattiruhu wint NVN Kaarsen 
47/2 invitatie toernooi
Voor de negende keer organiseerde initiatiefnemer Ronald Filippo in
samenwerking met Stichting Biljartcentrum Oegstgeest het bekende ka-
dertoernooi op de grote tafel. Voor de kadristen is dit altijd een prima op-
stapje naar het nieuwe seizoen en op het perfecte materiaal in Oegstgeest
is het altijd goed toeven.  
In poule 1 schitterde Ferry Jong door
Martijn Egbers in slechts twee beurten te
verslaan (series 117 en 83). Freek Ot-
tenhof speelde tegen Egbers in zes om-
lopen uit. Egbers versloeg Johan Devos
in slechts drie omlopen en kon zich als-
nog als tweede achter De Jong in de
poule plaatsen.
Ronald Filippo zorgde in poule 2 voor
een verrassing door in zeven beurten via
de hoogste serie van 118 Demi Pattiruhu
te verslaan. De debuterende Sven Na-
buurs kende door een moeizame start
geen gelukkig toernooi. In de laatste
poulewedstrijd kreeg hij in vijf omlopen
ook nog eens een ontketende Filippo
over zich heen. Frank Vermeulen, die ze-
ker leek van een tweede plaats in de
poule, moest uiteindelijk plaats maken
voor Filippo met een hoger moyenne.
De kruisfinales toonden een verrassend
verloop. Demi Pattiruhu was vastbera-
den zich te plaatsen voor de finale. In
rap tempo en met fantastisch mooi spel
klopte hij Martijn Egbers in slechts drie
beurten. Op de andere tafel leek de sty-
list Ferry Jong zich eenvoudig te kunnen
ontdoen van organisator Filippo. In
beurt twee leek Jong al naar de eind-
sprint te gaan, maar strandde in zijn se-
rie op 123 caramboles door een ballet-
je iets te zacht te spelen. Op 19 caram-
boles voor de finish.... weer een ballet-
je net te zacht. Onverwachts kreeg
Filippo toch een kans en scoorde een re-
gelmatige serie. Vervolgens ontglipte
Jong weer de positie en moest acht tref-
fers voor de finish weer op de stoel
plaatsnemen. Met nog 63 caramboles
te gaan stroopte Filippo de mouwen
nog maar eens op en kreeg de ballen
meermaals in positie, maar verprutste

het ook enkele keren. Dit resulteerde in
enkele ruimere posities die toch weer
goed opgelost werden. Tegen de ver-
wachting in versloeg Filippo de titelkan-
didaat in slechts vier beurten. 
In de kleine finale zag Martijn Egbers
tegenstander Ferry Jong in drie beurten
als eerste aankomen. Met een slotreeks
van 72 wist Egbers de stand op gelijke
hoogte te brengen.
De finale tussen Demi Pattiruhu en Ro-
nald Filippo bracht niet het spektakel
waar het thuispubliek op had gehoopt.
Filippo was 'op' en kon geen enkele
weerstand bieden tegen de veel sterke-
re Pattiruhu. In vijf omlopen en een
hoogste serie van 90 wist hij het kampi-
oenschap naar zich toe te trekken.

café - darts - biljart

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

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

http://www.stichtingtim.nl
http://www.tankertje.nl
http://www.dekuul.nl
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DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

Café Zaal Eetcafé

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

• biljart en darts 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

• groot terras 
voor feesten en partijen

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

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

Maandag gesloten

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

100-jarig café
Met gerenoveerde hotelkamers

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

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

Kapelstraat 7a • 5851 AS  A erden Lb 
0657 909.195

“Clubhuis van ABC ’t Töpke”

petersmits
bestratingen

Tel. 06 - 235 541 73
www.petersmitsbestratingen.nl

smitsbestratingen@hotmail.com

Biljart artistiek heeft er weer een speler bij 

Huub Wilkowski kwalificeert zich bij 
horecabedrijf Mans in Mariënberg
Er was veel belangstelling voor de kwa-
lificatie biljart artistiek want er hadden
zich 13 spelers opgegeven. Dat was
ver boven verwachting. Helaas moesten
zich 4 kandidaten afmelden wegens
omstandigheden. Twee daarvan spelen
alsnog op een later tijdstip. Alles voltrok
zich in de vernieuwde en uitgebreide
biljartzaal van café-restaurant Mans in
Mariënberg. Het bleek echt een succes
want er was ook veel publiek aanwe-
zig.
Vier deelnemers hebben op 10-11 juli
gespeeld en de andere vijf kwamen op
zaterdag 21 juli in actie.
Er waren twee ereklassers aanwezig
voor het voorspelen van het figuur en
om de nodige uitleg te geven. Dit waren
Erik Vijverberg (381 punten) en Robert
van Veenendaal (221 punten). Verder
ook twee schrijvers in de persoon van
Gerrit de Graaf en Jeroen Mager, even-
als arbiters Jos Molenaar en Hans Ma-
ger en laatstgenoemde was tevens or-
ganisator.
Jan Jansen (139 punten) wilde van de
mogelijkheid gebruik maken om te trai-
nen. Helaas heeft er maar 1 speler de
105 punten weten te halen (20 % van

het totaal haalbare 525 punten). Dit
was Huub Wilkowski en hij had 140
punten in 188 pogingen. De overige uit-
slagen: Eric Binnenmars 22, Erwin de
Groot 81, Mirjam Pruim 43, Gert-Jan
Hulst 5, Jan Ellenbroek 53, Stefan Len-
ting 97 en Richard Vogelzang 66 pun-
ten.

Huub Wilkowski. Foto: Hans Mager   

Ivar Saris eerste op Ranking

Alex Lely wint vierde OPS Open 
bij SPC Woensel in Eindhoven

en trouwe speler erbij te hebben. De
deelnemers in Den Haag: 

Naam
1. Ivar Saris
2. Tim de Ruyter
3. Pepijn de Wit
4. Alex Lely
5. Jelle Kijlstra
6. Thomas Kirsch
7. Tim Jonkman
8. Steven Verharen
9. Rolf van As

10. Marko Nielsen
11. Jan van Lierop
12. Espen Falkenhaug
13. Mika van Berkel
14. Hugo Hecht
15. Sanne Krom
16. Michael Verbeek

Door: Pepijn de Wit

Zondag 12 au-
gustus werd het
laatste One Pocket
Series Open van
2018 afgesloten in
SPC Woensel. De
winst ging naar
Alex Lely na een
3-1 zege in de
finale tegen Tim
de Ruyter. De Ruy-
ter, die een span-
nende shoot out
op 2-2 naar de 3 won van Saris in de halve eindstrijd, volgde dus als twee-
de. Jan van Lierop nam met Saris de derde plek in beslag.
Dit laatste open Ranking toernooi van
de One Pocket Series begon met slechts
achttien man. Een tegenvallende op-
komst. Het niveau lag daarentegen
hoog met deelnemers als Alex Lely, Ivar
Saris, Tim de Ruyter, Jan van Lierop,
Can Salim, Tim Jonkman, Sanne Krom
en Thomas Kirsch. Een opvallende
winstpartij werd geboekt door Jacob
Siemasko die met een schoot out Can
Salim uitschakelde. Na een strijd tussen
de usual suspects zag de top 8 er vroeg
in de avond als volgt uit: 

Naam
1. Alex Lely
2. Tim de Ruyter
3. Jan van Lierop
3. Ivar Saris
5. Pepijn de Wit
5. Thomas Kirsch
5. Sanne Krom
5. Rolf van As

Grand Finale
Na dit evenement is ook bekend welke
one pocketeers zich geplaatst hebben
voor de top 16 en daarmee voor de
Grand Finale op 23 september in Ha-
gue 5. Ivar Saris eindigt als koploper op
de OPS Ranking met twee toernooi
overwinningen en een derde plaats in
Eindhoven. De 12-jarige Mika van Ber-
kel heeft zich na het deelnemen aan al-
le vier de evenementen ook geplaatst.
We zijn blij om deze enthousiaste jonge

Alex Lely. Foto: Jan Rosmulder

Eerste editie eerste klasse in Heerhugowaard

Simonis Biljartlakens 
Grand Prix Biljart Artistiek
Op 8 en 9 september wordt bij Grand
Café de Heeren aan de Middenweg
247 in Heerhugowaard de eerste
Simonis Biljartlakens Grand Prix Biljart
Artistiek 1e klasse van het seizoen ge-
houden. De organisatie is in handen
van Driebandenclub de Heeren van
Miller’s.  
Op beide dagen beginnen de wedstrij-
den om 10.30 uur. De deelnemers zijn
geplaatst in poule Marseillaise op basis
van de ranglijst.

Deelnemers
Poule A
René Kuijstermans Roosendaal
Eric van Kampen Poortugaal

Cock Ooms Venlo
Jan Jansen Almelo

Poule B
John de Bruijn Ter Aar
Walter Crols Turnhout (B)
Remy Sleijpen Hulsberg

Poule C
Eric van Hoorn
Jean-Marie Limbourg Queue du Bois (B)
Maarten van Boeckholtz Roosendaal

Poule D
Wilfrie Vermeer Deurne
Fred Groen Purmerend
André Renkens Kerkrade

De Grootste Biljartspeciaalzaak
van Noord Oost Nederland

Telefoon 0591 38 18 19

Biljart- Pool- en Snookertafels in- verkoop, 
revisie, onderhoud, sportprijzen en darts

www.123biljarts.nl

Schoonoord

Driebanden 3e klasse district Oss

Wim van de Locht 
winnaar in Volkel
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Wim van de Locht Jong Geleerd 11 0.328 3
2. Hans Bervoets Touché 10 0.394 5
3. André Derckx Jong Geleerd 8 0.366 5
4. Piet Tilders SOKO 7 0.346 4
5. Bert van Berkum VDO 6 0.318 3
6. Ton Duurland Jong Geleerd 6 0.293 5
7. Bart van Driel Jong Geleerd 4 0.303 4
8. Frank van Rooij De Zwaan 4 0.290 5

mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
http://www.hetoventje.nl
http://www.vlierden.com
http://www.petersmitsbestratingen.nl
mailto:smitsbestratingen@hotmail.com
http://www.123biljarts.nl
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Dealer Wilhelmina Biljarts voor Zuid-Oost Nederland

BILJARTHANDEL 
ROELOFSEN VAN TIENEN

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

verkoop

nieuwe en 

gebruikte biljarts

ook voor reparatie

en onderhoud

groot 

assortiment 

schroef-keu’s voor:

carambole

pool en

snooker

alle 
biljartbenodigd-

heden, dart-borden 
en toebehoren,

TOPPER 
voetbalspelen,

baraktafels,
enz.

Café-Restaurant

MANS
Nieuweweg 4

7692 AG Mariënberg
0523-251208

2 zalen 
Terras

4 matchtafels 2.84 x 1.42
3 kleine tafels 2.30 x 1.15
Grote en kleine menukaart

Bruin café
Openbaar vervoer op loopafstand

Clubhuis BV ”De Zwaan”

Hoogdijk 32
5091 CH Middelbeers

Tel. 013 - 5141266
Nu 2 biljarts

www.cafedezwaan.nl

Bruiloften• FeestenBruiloften• Feesten
Partijen • VergaderingenPartijen • Vergaderingen

De Zwaan
Café • Restaurant • Middelbeers

Herberg & cafetaria de Mulder

Wilhelminastraat 1 
5366BD Megen 
Herberg: 06-53870552

Cafetaria: 0412 - 488 739
www.herbergdemulder.nl

Eddies hotel restaurant
Hof 126 128 

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

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 - 5706 CT Mierlo-Hout

Tel. 0492-537855

Clubhuis van:

KARPER ’83

6 biljarts
2.30 x 1.15

St. Janstraat 1
6595 AA O ersum

www.o ertje.nl

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

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

Houdt u van gezelligheid en een partijtje biljart
Kom dan naar café-bar

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

‘T HANGIJZER

3 Wilhelmina-biljarts aanwezig
Clublokaal van: 

B.V. Vrijthof ’85 en Vrijthof Libre 

Feestzaal * Handboogzaal

Tevens ruime vergadermogelijkheden
van groot en klein.

Frans en Petrie 
Smetsers-Smulders

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

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

• 2 match tafels
• 4 carambole-biljarts
• 2 pool-biljarts
• 1 snooker tafel
• 4 dartbanen
• terras

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

mailto:biljart@roetienen.nl
http://www.cafedezwaan.nl
http://www.herbergdemulder.nl
http://www.eddies%ED%AF%80%ED%B0%81hr.nl
http://www.o%ED%AF%80%ED%B0%81ertje.nl
mailto:info@hcrprinsen.nl
http://www.hcrprinsen.nl
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Jubilarissen Deurnese Biljartbond

Traditiegetrouw werden op de jaarver-
gadering van de Deurnese Biljartbond
de jubilarissen gehuldigd. Dit betreft
25, 40, 50 en 60 jaar. Niet alle jubila-
rissen waren aanwezig en dus ontbre-
ken er een aantal op de foto. 

25 jaar Vereniging
1. Henny Rooijmans D’n Anlaup
2. Sjef Steevens D’n Anlaup
3. André van Wetten Internos
4. Twan van Rooij Internos
5. Jolanda Ceelen – van Ansem

Ons Vermaak
6. Michiel Leesberg Ons Vermaak
7. Edie Lenssen Ons Vermaak
8. Wim Brunas OVU

9. Frank van Bree SVN/Marma
10. Dave van Bussel SVN/Marma
11. John Joosten SVN/Marma
12. Carlo Vervoordeldonk SVN/Marma
13. Leo Cornelissen TBK

40 jaar
1. Mart van Dam Vriendenkring
2. Frans Martens Vriendenkring

50 jaar
1. Sjaak Eijsbouts Ons Vermaak
2. Jan van Geffen Pomerans
3. Leo van Veghel TBK

60 jaar
1. Harrie van de Weijer OLV

Foto: Jan Rosmulder

Turfke Bokaal driebanden

Jan van den Heuvel kampioen 
in thuisbasis 't Turfke te Deurne

Traditiegetrouw werd in de zomer weer
gestreden om de Turfke Bokaal in de
spelsoort driebanden. In Deurne begon
men met poules waarna vanaf de beste
zestien de K.O. fase in beeld kwam. Op
de slotavond waren nog vier titelkandi-
daten in de race. Jan van den Heuvel,
medeorganisator en spelend voor vereni-
ging 't Turfke, had in de eerste halve fi-
nale 19 caramboles voor de boeg.
Tegenstander Jo van Lierop zou de finish
bij 12 bereiken. Het was een thriller want
na 37 beurten hadden beiden nog één
treffer te gaan. Van den Heuvel, die was
begonnen, scoorde bij poging 38 zijn
laatste punt. Van Lierop zag een barrage
aan zijn neus voorbijgaan omdat hij de
nastoot miste. In de andere halve eind-
strijd had Willy Bloemen (16) het initiatief
tegen Roland Jonker (22). Bloemen ze-
gevierde met 16-15 (28). Van Lierop leg-

de vervolgens dankzij de gewonnen
wedstrijd tegen Jonker beslag op de der-
de plaats. De finale werd een ware thril-
ler. Willy Bloemen (16) had aanvankelijk
de betere papieren tegen Jan van den
Heuvel (19). Na veertien beurten stond
het 10 tegen 8 en ook bij 13-13 na 22
pogingen beschikte Bloemen over de
beste vooruitzichten. Toen hij echter drie
keer miste, sloeg Van den Heuvel via 3-1-
2 alsnog toe en ging de titel met 13-19
naar hem. In de poulewedstrijden had
Martin van de Water, nota bene tegen
clubgenoot Jan van Oosterhout, met 11
beurten en 15 caramboles via gemiddel-
de van 1.364 voor de kortste partij ge-
zorgd. Arno van Schaijk speelde in de
groep 34 procent boven zijn moyenne.
Hans van Eijk realiseerde een hoogste se-
rie van 7. Bij de laatste 16 evenaarde
Van Schaijk deze prestatie.

Vlnr: Uitbater Tonnie Thielen, Jo van Lierop (3), Willy Bloemen (2), Jan van den
Heuvel (1), Roland Jonker (4) en Hélène Strijbosch. Foto: Jan Rosmulder

Met 39 deelnemers in Asten

Jacques van Meerwijk prolongeert 
titel in 13e Lolaartoernooi

Café-zaal Centraal

In onze sfeervolle zalen 
kunt u terecht voor 
geheel verzorgde 
feestavonden, 
bruiloften, etentjes, 
recepties en vergaderingen

Clublokaal van:
B.D.L./Verheggen Interieurs
B.C. Centraal Nederweert '07
D.C. Wups Pub

Café-zaal Centraal
Wups Pub

Kerkstraat 59-61
Nederweert
Telefoon 0495-625024
www.zaalcentraal.nl

Het dertiende Lolaartoernooi vond dit jaar door omstandigheden niet in
Ommel maar in Het Wapen van Asten plaats. Voor Jacques van Meerwijk
maakte het allemaal niets uit want hij verdedigde zijn titel met succes. Een
knappe prestatie omdat er 39 deelnemers waren. Voor de meesten stond
er libre op het programma maar enkele hogere spelers beoefenden de
spelsoort bandstoten.
Op de slotavond ging de eerste halve
finale tussen regerend kampioen Van
Meerwijk en Guus Knoops, tot voor kort
uitbater van het speellokaal in Ommel.
Knoops had 40 caramboles te gaan
maar moest genoegen nemen met een
totaal van 33 en dat was na 25 beur-
ten. Jacques van Meerwijk, begonnen
met 3 missers en vervolgens een serie
van 10, had toen zijn 60 treffers bij el-
kaar. In de tweede halve eindstrijd trof-
fen Theo van Leuken en Martien Goris-
sen elkaar. Met respectievelijk 40 en 30
caramboles te gaan was de stand na
twintig pogingen 32-19. Van Leuken
scoorde nog driemaal maar Gorissen fi-
nishte dankzij een productie van elf pun-
ten in de laatste vijf omlopen: 35-30
(25). De winnaar nam het in het beslis-
sende duel dus op tegen regerend kam-
pioen Van Meerwijk en had met 30 de
helft van de caramboles te gaan van de
titelverdediger. Martien Gorissen, lid
van Nooit Gedacht uit Asten, had na
20 beurten prima vooruitzichten want
hij leidde met 27-44 en had nog slechts
3 treffers te gaan. Bij poging 21 liet hij
een nul noteren en toen sloeg Jacques

van Meerwijk onverbiddelijk toe. De bil-
jarter van de Mierlose verenigingen De
Vliegert en BV Mierlo toverde op fraaie
wijze een slotserie van 16 uit zijn hoge
hoed. De 27-60 eindstand betekende
dat hij evenals in 2017 de beste was.
De kortste partij, in dit geval bandsto-
ten, kwam met 60 uit 12 op naam van
Henk Rosmulder. Pedri Leenen kreeg
met 44 treffers de hoogste serie op zijn
naam
Naam Gem Car 2019
1. Jacques van Meerwijk 2.53 70
2. Martien Gorissen 1.30 40
3. Theo van Leuken 1.85 50
4. Guus Knoops 1.86 50
5. Harrie Berkers 2.63 70
6. Wil van den Bosch 1.08 40
7. Ton Berkvens 2.63 80
8. Jan Vesters 2.20 70
9. René Verhaeg 2.06 50

10. Cor van der Westen 1.66 40

Vlnr: Jacques van Meerwijk (1), Martien Gorissen (2), Guus Knoops (4) en 
Theo van Leuken (3). Foto: Leon van der Heijden, Fotocreatief Asten.     

Libre speelweek 1
In de eerste klasse maakte Ties van Esch een serie van 43. Duels onder de 20 beur-
ten waren er in klasse twee. HGL speler Hans van Dooren bleek goed voor 52 ca-
ramboles na 18 pogingen. Piet Berkers kwam tot hetzelfde resultaat. Peter Lemmen
hoefde maar 16 keer van de stoel voor ook al 52 treffers.  

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

http://www.zaalcentraal.nl
mailto:info@cafederam.nl
http://www.cafederam.nl
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Tel.: 0485-286593
E-mail: bart.van.reeth2@telenet.be

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

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

www.burgmans-biljarts.nl

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

Een Hart Voor Het Biljart

Jan Van Esbroeck
Vlaams Volksvertegenwoordiger

NVA Fractieleider Gemeenteraad Kalmthout

Uit sympathie met de biljartsport

Verhoeven Open in New York 
voor Eddy Merckx
De hoofdprijs van
9.000 dollar was
tijdens de 
Verhoeven Open in
New York voor 
Eddy Merckx. 
De kleine Belg 
toonde wat hem zo
gevreesd maakt bij
de wereldtop: 
koelbloedig en
doeltreffend 
scoren onder 
grote spanning,
voor niemand bang
en een kannibaal
op het biljart.

Nadat Merckx in de
kwartfinale met een
moyenne van 2.500
had afgerekend met zijn landgenoot Ro-
land Forthomme kreeg Martin Horn in
de halve eindstrijd met dezelfde cijfers
om de oren. Daniël Sánchez veroverde
zijn finaleplaats door in de kwartfinale
te winnen van Semi Sayginer en Eddy
Leppens in de halve finale te verslaan.
In de finale presenteerde Merckx zijn

Spaanse opponent met 24 uit vijf een
flitsende opening. Sanchez had toen
nog maar één puntje op het bord staan.
Toch vocht Sanchez stevig terug en wist
in beurt twaalf tot op 31-23 te naderen.
Het bleek niet genoeg om de Belg van
de eindzege af te houden. Deze finishte
vervolgens met zes en drie (40-27).

BC De Noorderkempen sluit seizoen af

Barbecue in teken van tienjarig bestaan
De weergoden
wilden blijkbaar
absoluut meevie-
ren. Op de zon-
overgoten binnen-
koer van BC De
Noorderkempen
schoven de leden
en sympathisanten
aan voor de jaar-
lijkse afsluiter en
de intentieronde
voor het aanko-
mende seizoen.
Een bijzondere ge-
legenheid, want
de club bestaat
tien jaar. Zoals de
traditie het wil
werd ook de
‘Guus Geluk’ van het jaar in de bloemetjes gezet en die eer ging ditmaal
naar Bart Van Reeth, die de beker en een Bongo-weekendje mee naar huis
mocht nemen. Danny Mathysen blikte terug op de afgelopen tien jaren en
we publiceren dan ook graag integraal zijn toespraak.
Waarom de familie Mathysen is begin-
nen biljarten, brengt ons meer dan 30
jaar terug in de tijd, toen de broers Ma-
thysen als kinderen aan de biljarttafel
van hun grootvader, Frans Lambregts
speelden, soms met hevige rugpijn, al
lag dat niet aan het biljarten zelf maar
aan het te vroeg rechtkomen bij het on-
der de biljarttafel door kruipen.
Waarom de familie Mathysen zich aan-
sloot bij een officiële biljartclub, begint
meer dan 20 jaar geleden wanneer
Ronny eerst met grootvader naar diens
club in het Parochiecentrum van Heide
trekt, om dan snel nadien met vader
Mathysen aan te sluiten als lid bij BC De
Middel. Niet snel daarna volgden ook
Wesley en Danny.
Eigenlijk hadden we het heel erg naar
onze zin in de Wildertse club, maar
toch kriebelde het een dikke 10 jaar ge-
leden en zijn we begonnen met de voor-
bereidingen van een eigen clublokaal.
Begin mei 2008 was het dan zover en
werd bij notaris De Boungne de oprich-
tingsakte van de vzw ondertekend.
We zijn toen in het sportseizoen 2008-
2009 begonnen als erg kleine club met
maar liefst 5 gewestbeker teams samen-
gesteld met in totaal maar 8 spelende
leden. Toen kon dat reglementair nog.

Stelselmatig groeide de club en al vrij
snel werd de kaap van 20 leden over-
schreden. Bewust hebben we de club
zich op een gemoedelijke en familiale
sfeer laten ontwikkelen, waarbij we het
altijd belangrijk hebben gevonden om
met onze voeten op de grond te blijven
staan. Wij streven er dus niet naar een
chique biljartclub te zijn, maar wel een-
tje waarin vele biljarters en bezoekers
zich thuis kunnen voelen.
En dat is ook al wel gebleken. Dankzij
de vele organisaties, waaronder talloze
district-, gewest- en nationale finales,
maar ook nationale jeugd en VES-Clas-
sics tornooien. Er werd zelfs een 24
uren biljartmarathon ten voordele van
het goede doel georganiseerd. Eigenlijk
teveel om allemaal te overlopen. 
Het werd al snel moeilijk om het aantal
bezoekers exact te blijven bijhouden.
Ereklasse spelers, zelfs bekende Vla-
mingen en uiteraard vele biljarters,
scheidsrechters en sympathisanten von-
den hun weg naar onze club.
Op die manier zijn 10 jaren voorbij ge-
vlogen en het enige dat we vaststellen is
dat we allemaal wat ouder geworden
zijn, maar een ding staat vast en dat is
dat we zeker klaar zijn om er alvast nog
eens 10 jaren bij te doen.

Sportbestuurder Ronny Mathysen overhandigt de 
Guus Geluk-beker aan de glunderende winnaar

Eddy Merckx. Foto: Ton Smilde

BILJARTCLUB DE NOORDERKEMPEN
Missiehuislei 11 – B2920 Kalmthout (Heide) (België)

Biljarts:
3 biljarts formaat 2,30 m  2 biljarts formaat 2,85 m

Contactgegevens:
Website: www.bcdenoorderkempen.be

Lid/Sponsor worden? Neem contact via ronny.mathysen@gmail.com
Volg ons ook op f via onze pagina Biljartclub De Noorderkempen

Clubdagen: dinsdagavond – woensdagnamiddag  vrijdagavond
Aangesloten bij de Koninklijke Belgische BiljartBond (KBBBFRBB)

Online scorebordsysteem:
Volg ALLE wedstrijden online via de weblink

opdemeirtornooiwebapp.appspot/com/onlinescores.htm?club=AA11

mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.ericdaelman-biljartshop.be
http://www.bc�de�noorderkempen.be
mailto:ronny.mathysen@gmail.com


Taverne Arena opnieuw open

BC Deurne start nieuwe seizoen 
in historische biljartlocatie

Vincent Eugene zag zijn kans schoon
en heropende de gekende taverne Are-
na in Deurne. Ooit was dit etablisse-
ment nog in handen van Ludo Dielis en
zijn echtgenote en werd er onderdak
gegeven aan het gelijknamige BC Are-
na. Het was de tijd dat Dielis zijn groot-
ste momenten beleefde en het was ook
de tijd dat het biljart niet uit de media
weg was te slaan. Tijden veranderen en
na de overname ging het bergafwaarts
met de Arena. Dielis engageeerde zich
in BC Deurne en trok met die club naar
Merksem. BC Arena bleef trouw aan de
heimat tot de zaak enkele jaren geleden
noodgedwongen de deuren sloot. De
traditieclub trok dan maar naar Zoersel.
Nu krijgt taverne Arena dus een nieuw
leven. BC Deurne ruilt haar verblijf in
Merksem in en ook BC Arena keert
terug naar haar lokaal aan de Frank
Craeybeckxlaan. BC
Westside dat op de
Antwerpse linkeroe-
ver haar thuishaven
heeft in de andere
zaak van Vincent Eu-
gene, zal haar thuis-
wedstrijden in de
NIDM-competitie, ko-
mend seizoen alvast
ook afwerken in ta-
verne Arena. Het he-
le interieur heeft een
grote opknapbeurt
gekregen. De zaak
straalt uitnodigend
licht uit en lijkt
daardoor nog ruimer
te zijn geworden.

Twee matchtafels en twee biljarts van
2,10 meter staan centraal en dwars ten
opzichte van elkaar opgesteld. De ta-
verne biedt een mooie spijs- en dran-
kenkaart en ademt biljart en een gezel-
lige sfeer. De zitbanken en stoelen heb-
ben een frisse bekleding gekregen, zo-
dat het aangenaam vertoeven is in dit
Deurnese biljartmonument. Bij de ope-
ning van taverne Arena werd meteen
ook het nieuwe team 1 van BC Deurne
voorgesteld. Op de foto poseren van
links naar rechts : speler-coach Ludo
Dielis, Jean van Erp, Jef Philipoom, Da-
vy Van Havere en Glenn Hofman. De
aanwezigen mochten bij de voorstelling
letterlijk de 'arena' in tegen de topspe-
lers en genoten zo van een unieke erva-
ring en een lange, maar aangename
avond.
Bart Van Reeth

Buitenaanzicht van taverne Arena 

SummerCup 8-Ball staat garant voor een gezellige poolbiljartavond

Van den Berge verslaat Gensan in finale 
Maar liefst 33 spelers tekenden present
in Bal'enzo voor de derde editie van de
SummerCup 2018. Het beloofde een
zwoele en spannende editie te worden.
Na uren spelen kenden we de acht
beste spelers van het toernooi bij naam:
Mario D'haeseleer, Dennis Vrints, Said
Debbagh en Rachid Lamhasni konden
na mooie kwartfinales zich niet plaatsen
voor de halve finales en moesten de dui-
men leggen tegen de halve finalisten,
Piet Savoir en Yerfej Gensan (1-5) ener-
zijds en Kristof van den Berge en Julien
Livens (5-3) anderzijds. De finale werd
een ontmoeting tussen van den Berge
en Gensan, die beide, ondanks het late
uur, de warmte en de vermoeidheid
toch nog een gooi deden naar de over-
winning. Een mix van run-outs en safety
battles bezorgde van den Berge de
eindoverwinning (5-2). Het side-event

werd gewonnen door Michiel Yperman.
Bron en Foto: Tom D'haeseleer

Frank Craeybeckxlaan 5 • 2100 Deurne
03 448 05 85
www.tavernearena.be

Billiards on Fire – Grand Prix 
Ronny Brants – Brants on Fire

26 augustus 2018 Heule. Voor het eerst
in de Belgische geschiedenis werd een
driebandtornooi op kleine tafel (2m30)
ingericht open voor alle categorieën en
nationaliteiten waar op één dag 111
wedstrijden zouden worden gespeeld
door 64 spelers en de winnaar met
1.000,00 euro naar huis gaat. Nog
nooit had iemand zo’n huzarenstukje
durven op te voeren in België. In Neder-
land kent men deze formule al enkele
jaren onder de naam Crazy Biliards. In
Zuidwest-Vlaanderen werd voor de
naam “Billiards on Fire” gekozen. Fire
was meteen als knipoog bedoeld voor
Ronny Brants. De in België hoogst ge-
quoteerde driebander uit het zuiden
van West-Vlaanderen. 
Vanaf 10.00 uur kwamen 64 spelers
aan de tafels tijdens op dit tornooi. De
afwezigen hadden weer maar eens on-
gelijk. In de eerste twee ronde werden
geen verrassingen genoteerd en gingen
de favorieten waaronder De Backer,
Brants, Forton, Loncelle, Buyle, De
Bondt en Blauwblomme,  vlot door naar
ronde drie.
Mooi op schema startten de 8ste finales
met de overgebleven nog alle “klep-
pers” van het tornooi. Luc Pollie was wel
de meest ongelukkige hij stond 11-1
voor tegen René Vermeiren maar ver-
loor uiteindelijk met 11-12. Ronny
Brants zette Houssin Mario aan de kant
met 11-12. Peter Deabaes die dus wel
degelijk meer kan dan alleen maar ke-
gelen zond met 12-6 Johan Loncelle
naar huis. Andy Debondt verloor van
Philip Coenen met 12-5. Peter De Bac-
ker maakte kip kap van Luc Vangansbe-
ke. Henk Blauwblomme plaatste ten
koste van Francis Forton met 12-10 cij-
fers. De wedstrijduitslagen kan U raad-
plegen op: https://cuescore.com/tour-
nament/Billiards+on+Fire+-+GP+RON-
NY+BRANTS/ 2823793

Finale naar 25 punten
Eerlijk is eerlijk en de inrichters konden
tevreden uitkijken naar deze finale. Ron-
ny Brants had eerder al zijn verlangen
geuit om de prachtige trofee, gemaakt

door Dirk Acx, in zijn kast te mogen
plaatsen. Maar het vel en de beer …
nietwaar. Dus eerst maar schieten dus
die beer en dat was niemand minder
dan Peter De Backer die al snel liet blij-
ken dat hij zijn ook zinnen had gezet
op de hoofdprijs. In beurt twee maakte
hij een reeks van 11 waardoor de stand
op 3-12 kwam. In biljart zijn er geen ze-
kerheden dus men dacht dat Ronny zo-
als hij zo dikwijls doet nog wel een co-
me back zou maken. Maar met con-
stantes van één en twee liet hij Ronny
echter nooit meer in de buurt komen.
Ronny Brants kon geen oplossing vin-
den voor de moeilijke figuren die Peter
door een goede verdediging achter liet
op de tafel voor Ronny Brants. Brants
speelde de laatste vijf beurten van de
wedstrijd die er eigenlijk nooit één was
zelfs geen enkel punt meer bij elkaar.
Peter speelde goed in de verdediging
en Ronny had geen oplossingen. In 12
beurten was de klus geklaard: Ronny
Brants vs Peter De Backer: 8-25 in 12.
Peter De Backer de terechte winnaar
van BRANTS on Fire 2018. Hij was ook
de enige speler die een bonus van 120
euro mee naar huis nam voor een reeks
van 12 in één beurt. Een ander cijfer
om aan te tonen dat Peter echt wel top
was op de biljarts van 2m30 is het vol-
gende: Peter liet in  de 7 wedstrijden
die hij speelde tot aan de finale zijn
tegenstrevers in totaal niet meer dan 11
punten.
Voetnoot: Peter kwam dit tornooi spelen
met een keu vers uit de verpakking. Een
splinternieuw model waar hij nog nooit
mee had gespeeld. Niet zonder enige
trots poseerde hij na de wedstrijden met
de vinger richting zijn nieuwe keu.
Dank aan allen die deelnamen en aan
iedereen die een steentje bijdroeg om
dit tornooi tot het succes te maken dat
het was. De plannen voor volgend jaar
zijn al volop in de maak en ook dan be-
loven de inrichters weer wat verder “out
of the box” te gaan met BILLIARDS on FI-
RE. 
Alvast datum om te prikken op uw bil-
jartagenda.

Het team 1 van BC Deurne

Vlnr: Patrik Mintjens, Pascal Cornil, Philip Coenen, Peter Debaes, 
René Vermeiren, Peter De Backer, Ronny Brants en Henk Blauwblomme.
(Tekst en foto: Dirk Acx)
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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.

Summer Cup 8-Ball in Bal’enzo

Lamhasni wint finale met forfaitcijfers
De eerste summer
cup in Bal'enzo was
weerom een succes.
Met 27 aan de start
voor de speldisci-
pline 8-Ball.
Met meerdere gega-
digden om deze edi-
tie op hun naam te
schrijven, werd er
een dubbele knock
out gespeeld tot aan
de kwart finale en
voor de verliezers
een side event.
In het hooftoernooi
bereikten volgende
spelers de halve fina-
les : 
Rachid Lamhasni vs
Yerfey Gensan (5-4)
en Bjorn Van Goe-
them vs Peter Van Den Bussche (5-3).
In de finale tussen Rachid Lamhasni en
Bjorn Van Goethem wist eerstgenoemde
de focus te behouden en won verdien-
stelijk met 6-0.

Het side event werd gewonnen door
Michiel Yperman.

Tom D’Haeseleer

De finalisten poseren met de buit in de hand

Derde ‘Guus Geluk’-tornooi in BC De Noorderkempen

Plezier maken is even belangrijk 
als biljarten 

Dat ze van lol maken wat kennen bij de
Kalmthoutse biljartvereniging is een pu-
bliek geheim. BC De Noorderkempen
organiseerde haar derde, interne ‘Guus
Geluk’ tornooi als afsluiter van het sei-
zoen 2017-2018. Organisator Ronny
Mathysen en ‘bricoleur’ van dienst
Marc De Laet bedachten ditmaal een
draaischijf die bepaalde met hoeveel
banden of via welke ballen de speel-
ballen in de waardegaten dienden te
belanden. Geen sinecure, maar zoals
bij vorige edities besliste ook nu weer
de dosis geluk over winst of verlies.

Geluksvogel van dienst was Bart Van
Reeth. Hij verloor geen enkel punt en de
onvoorspelbare speelballen vielen tel-
kens op de juiste plaats. Winst of ver-
lies, daar draait het bij dit spel helemaal
niet om en de gezellige sfeer en de uit-
gebreide lach op de gezichten van de
deelnemers namen dan ook al snel de
bovenhand. Tot in de late uurtjes werd
er nagekaart bij een natje en een
droogje en zo werd de derde editie van
het Guus Geluk tornooi er alweer eentje
om in te kaderen.

Na afloop van het tornooi poseert Bart Van Reeth met de beker en de champagne
(foto Ronny Mathysen)

ASD Trick Shot wint Internationaal 5-Kegel tornooi 

Stevig knokkend DOS Roeselare 
wordt knap zesde
De Arena te Roesela-
re was het strijdto-
neel van de 5-kegel-
gladiatoren aan het
einde van het sei-
zoen 2017-2018.
Andrea Quarta was
oppermachtig en
sprak na afloop de
wijze woorden : Ve-
ni, vidi, vici.
In de poulewedstrij-
den was zijn team,
het Italiaanse ASD
Trick Shot, onge-
naakbaar.  Ze won-
nen alle wedstrijden met 5-0.  Diamante
Lugano liet één steekje vallen en strand-
de zo op de tweede plaats na de voor-
wedstrijden.  In de kwart en halve fina-
les kenden beide ploegen niet te veel
tegenstand en ze ontmoetten elkaar lo-
gischerwijs in de finale.  Giachetti wist
wel verrassend Quarta nipt te verslaan
in de single. Ook Gualemi won zijn par-
tij, dit met overmacht.  Eén klein foutje
op het laatst nekte het koningskoppel
Rosanna-Torregiani.  De relais moest de
uiteindelijke winnaar van deze vijfde
editie aanduiden.  Iedereen verwachtte
een spannende strijd maar kwam be-
drogen uit.  Rosanna scoorde slechts 24
punten ten opzichte van 40 voor zijn
tegenstrever. Torregiani ging ook volle-
dig de mist en daarna bakte Giachetti
er ook al niets van.  Gualemi stond voor
een onmogelijk opdracht.  Quarta ken-
de geen medelijden en bracht de gena-
destoot toe, zonder enig verpinken. 67
– 160 verlies voor de Zwitserse ploeg
die de vier vorige edities won. 
DOS Roeselare, mag heel tevreden
terugblikken. De inbreng van de Itali-
aanse Master, Thomas Primon, zorgde
dat ze op een zesde plaats eindigden
en dit op 12 deelnemende teams. Pas in
de kwartfinale moesten de DOS-man-

nen hun meerdere erkennen in ASD
Trick Shot, de latere winnaars van het
tornooi. Het leverde hen, zoals reeds
vermeld een zesde plaats op. Dit bete-
kent dat DOS Roeselare bij de volgende
editie in het Zwitserse Bern in een tame-
lijk gunstige positie in hun poule zullen
staan, wellicht zelfs op een tweede
plaats.

Peter Debaes

De Italianen wonnen de 5-kegel editie in Roeselare 

Kampioenschap van België in Boom

VAS maakt seizoensprogramma bekend

Ook het seizoen van de artistiekbiljar-
ters staat in de startblokken. Met liefst
zeven rankingtornooien op het pro-
gramma, gaan we weer een boeiend
‘fantasie’-jaar tegemoet. 
Het Kampioenschap van België vindt
plaats op 18, 19 en 2 januari 2019 en
gaat voor de eerste keer door in het Cul-
tureel Centrum De Steiger in Boom. De
Rupelgemeente is de thuishaven van
meervoudig Belgisch- en wereldkampi-

oen, Eric Daelman en de keuze om
daar het KvB te organiseren is dus geen
toeval. 
Voor het inrichten van de Superprestige
ereklasse daagde tot op heden nog
geen kandidaat op. 
De kalender van de rankingtornooien
kan u hieronder raadplegen : 
1. 01 & 02 september 2018          

OBA Oostende
2. 08 & 09 september 2018          

ARGOS Sint Amandsberg (Gent)
3. 17 & 18 november 2018          

Snooker Pocket Deerlijk
4. 23 & 24 maart 2019                 

Snooker Pocket Deerlijk
5. 27 & 28 april 2019                   

Op de Meir Emblem
6. 18 & 19 mei 2019                    

DOS Roeselare
7. 08 & 09 juni 2019                    

Biljartvrienden Oosthoven

Bart Van Reeth

Een opsteker voor Eric Daelman want hij mag zijn titel proberen te verlengen in
Boom. Foto: Dirk Acx, www.billliardsphoto.com  

http://www.billliardsphoto.com
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

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

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

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

PROFESSIONELE HERSTELLING VAN BILJARTKEUS

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

0472/32.28.00

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

Pomeransen
en beentjes

(alle merken)
Midden- &
achterring

Verlichten
en verzwaren
Hervernissen

achterstukken
Enz...

Warre Sch  dts

Kortrijksestraat 19
8501  HEULE

0494/40.35.19.
www.degildehogerop.be

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

Waar biljart meer is dan competitie alleen …

Openingsuren:
Maandag, donderdag & vrijdag vanaf 15u00

Dinsdag vanaf 17u00
Zaterdag vanaf 14u00

Zondag van 9u00 tot 12u30

Correspondentieadres:
De Moor Frederik – Tuttegemstraat 36

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

frederik.de.moor1@telenet.be

Overlijden

Met François De Coninck verdwijnt een
spilfiguur van het Antwerpse biljart
Dat de in juli overleden François De Coninck een bij-
zonder gewaardeerd lid van de KBBB en de hele
biljartfamilie was, werd bewezen door de massale
aanwezigheid bij de uitvaart. Onder de vele biljar-
ters die afscheid kwamen nemen merkten we o.a.
Ludo Dielis en Raymond Ceulemans op. Naar aan-
leiding van het overlijden van de Adjunct Geweste-
lijk Sportbestuurder bij de KBBB-Antwerpen, publi-
ceren we integraal de afscheidsrede van mede-be-
stuurder en vriend Louis Masson.

Beste François,

Ik heb je leren kennen in 1974 toen ik lid werd van BC Arena. 
Je was daar toen de sportbestuurder.
Met de organisatie van het WK Pentatlon en De Grote Prijs Duvel, door BC Are-
na, waar je samen met wijlen John Van Acker de drijvende kracht was, onder-
vond ik al vlug dat ik niet in een gewone club was terecht gekomen. 
Het was de club van je hart maar steeds met organisaties in functie van Ludo
(Dielis) in je achterhoofd.
Later ben ik in het bestuur van BC Arena gekomen, maar onze intense samen-
werking begon in 1986-87 toen je besliste om met BC Arena mee  in de orga-
nisatie van de WB manche’s van Bayer te stappen. Dat eerste jaar, en er zouden
er nog drie volgen, zijn we bijna àlle dagen bijeen gekomen om de stand van
zaken door te nemen. Ik herinner me nog dat we om vijf uur ’s avonds beslisten
naar Bilzen en terug te rijden om met Michel Cielen enkele zaken te bespreken.
Toen leerde ik je organisatorisch talent kennen, en mede door je ervaring  wer-
den het dan ook 4 prachtige evenementen.
Na het overlijden van Willy Meulders, een ander monument van het gewest Ant-
werpen, werd jij adjunct van het gewest en ik nam de taak van district sportbe-
stuurder van u over, en zo zou het verder gaan, jij werd later  gewestelijk sport-
bestuurder en ik je adjunct en toen je daarna sportbestuurder NIDM werd nam
ik een deel van jouw taken over.
Ik heb alles van u moeten leren. Eén basis was er, reglement is reglement, je was
rechtdoor, rechtaan en er was geen tussenweg. Je was dan ook zeer kortaf in
beslissingen en antwoorden,  en meerdere leden waren hier soms niet gelukkig
mee. Een ander ding dat je me leerde, als je een fout maakt, kom je er voor uit.
Je zoekt een oplossing voor het probleem, zorgt dat het niet meer kan voorko-
men en klaar is kees. Fouten maak je niet expres.
We voelden en vulden elkaar perfect aan, ik wist wat jij zou doen en omge-
keerd, we hoefden dit niet af te spreken en als er al eens iets niet in orde was
werd dit dadelijk opgelost. Vele malen na een discussie belde de volgende dag
een van ons om te zeggen dat hij verkeerd was.
Ook op persoonlijk vlak werden we vrienden, samen gaan eten, je hield van een
lekker wijntje, samen aan zee of naar de Ardennen. We hebben met ons viertjes
gezellige ogenblikken beleefd.
Ik ga afsluiten Swa, je was een fijn mens en ik ben blij je gekend te hebben.
Ik zal je lang missen op de trein naar Leuven voor de maandelijkse sportcom-
missie.

Je helper, Louis.

Finale KVA in Bal-enzo Wilrijk

Ongenaakbaar Starrenhof 1 
wint de ADL-beker

Het is zowat het jaarlijkse hoogtepunt in
de competitie van de Antwerpse Drie-
band Liga (ADL2000). Het ‘Kampioen-
schap van Antwerpen’ of in de biljart-
mond : ‘de beker’ wordt telkens aan het
einde van het seizoen betwist. Op het
2,10 meter biljart kwalificeren de kan-
didaat finalisten zich doorheen het re-
guliere kampioenschap. Dit jaar bleven
na de knock-out ronden Starrenhof 1 uit
Kapellen en Mode Van Den Bril uit Wil-
rijk over. Mode Van Den Bril speelt de

thuiswedstrijden in het gerenommeerde
Bal-enzo en uitbater Tom D’haeseleer
ging dan ook gretig in op de aanbie-
ding om in zijn lokaal de finale te orga-
niseren. Starrenhof 1 versloeg de ‘thuis-
ploeg’ en mag een jaar lang de be-
geerde beker koesteren. Bovendien
promoveren de Kapellenaren na een
korte afwezigheid mogelijk opnieuw
naar de hoogste ADL-afdeling.

Bart Van Reeth

Het team van Mode Van Den Bril verloor er duidelijk het goede humeur niet bij

De gelukkige winnaars bouwden een stevig feestje

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
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