
MM ee ii   22 00 11 99

Vier spelers uit drie generaties
Ceulemans in KNBB Jumbo bekerfinale
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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

Zowel Bompa Raymond Ceulemans, zijn zoon Kurt en kleinzoons Peter en
Bart spelen van 13 tot en met 16 juni in de KNBB Jumbo bekerfinale. Deze
keer niet als eenheid, zoals ze uitkomen in de Belgische competitie, maar
verdeeld over vier teams. De 81-jarige Raymond is de smaakmaker van
Man Op Maat/’t Caves uit Wintelre, terwijl Kurt de kleuren van De Eek-
hoorn vertegenwoordigt. Bart is vaste speler bij Burgmans Biljarts en Peter
verdedigt samen met zijn team STZ Zundert de titel. 
Het is uniek, dat tijdens een dergelijk
evenement vier familieleden uit drie ge-
neraties verdeeld over vier teams om de
beker strijden. Verder is het niet ondenk-
baar, dat ze alle vier op bord twee wor-
den ingedeeld en dus tegen elkaar spe-
len. Er wordt dan ook verwacht, dat ve-
len de weg naar het Beneluxtheater in
Berlicum weten te vinden. 

Zie ook pagina 4

Linksboven de levende biljartlegende Raymond Ceulemans. Rechtsboven zijn
zoon Kurt, rechts in het midden kleinzoon Peter, rechtsonder kleinzoon Bart.
Foto’s: Jan Rosmulder en Paul Brekelmans

Naast de eerder genoemde formaties
wist ook HCR Prinsen, met onder andere
Dick Jaspers en Eddy Leppens, zich te
plaatsen. L&B Ledermode zal aantreden
met de Belgische kopman Eddy Merckx
en op bord twee Dave Christiani. Streek-
speler Huub Wilkowski komt met Buffalo
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Sam van Etten speelt ongekend moyenne van 150.00 in kader 47/2

Twee uit twee voor Swertz met 
Douarnenez 

Vorig jaar maakte Douarnenez een
prachtige entree bij de Coupe d'Euro-
pe, het Europees clubkampioenschap
voor klassieke teams. De Franse club
Douarnenez Sport Billard, geesteskind
van de familie Le Deventec uit het Bre-
tonse stadje Douarnenez, versloeg
destijds in de finale de Duitse titelhouder
DBC Bochum. Raymund Swertz was de
enige speler van het toernooi die in al

zijn wedstrijden on-
geslagen bleef in het
kader 47/2, waarin
hij 83 gemiddeld
speelde, en in de fi-
nale klopte hij Sam
van Etten in één
beurt. In een jaar tijd
bleek niet veel veran-
derd! Wederom was
Douarnenez onge-
naakbaar, ditmaal in
de eigen thuishaven -
en wederom had
Swertz in de finale
slechts één beurt no-
dig. Swertz is on-
langs vader gewor-
den en richt zich de
laatste tijd meer op
driebanden, iets wat
naar eigen zeggen
zichtbaar was op dit
toernooi. Zijn spel
zou allemaal net iets

minder subtiel zijn. Echter, voor de fijn-
proever was er meer dan voldoende te
genieten van de jonge topper uit Affer-
den. Dat gold evenzeer voor Sam van
Etten. Weliswaar strandde hij met zijn
team DBC Bochum in de halve finales,
Sam wist in het kader 47/2 een onge-
kend moyenne van 150 (!) te halen.
Ook het Nederlandse team Picardie
werd in de halve finale uitgeschakeld.

Foto: Douarnenez via Raymund Swertz

Dames libre Zuid-Nederland 1 en 2

Claudia van den Berge 
voert boventoon
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Claudia van den Berge De Herberg 10 1.46 11
2. Lia Addicks Carambole ’54 8 1.83 23
3. Ria Heesters BVWG 8 0.96 7
4. Carien Schuurmans ’t Klötske 8 1.54 9
5. Chantal Arntz Paejsjtal 6 2.03 19
6. Jeanne Vleugels BC Heer 6 1.30 8
7. Els Rovers De Poedeltjes 6 1.19 9
8. Marleen Mathijssen KOT Zundert 4 0.85 6

Zowel Claudia van den Berge als
Lia Addicks plaatsten zich voor het NK.

Dames libre 2e klasse interval gewest 
MN 1 + 2

Joke van Alebeek 
en Brenda 
Bouwhuis naar NK
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Joke van Alebeek De Hazelaar 12 1.46 11
2. Brenda Bouwhuis BOK 10 1.92 18
3. Yvonne van der Zee West Peter 9 1.43 10
4. Adrie Kraan Kanaalzicht 8 0.85 10
5. Antoinette Bek Touché 6 0.86 11
6. Hanny Wouterse De Burgmeester 5 1.16 10
7. Julia Cordes De Pomerans 4 1.09 10
8. Helen Koelink Nieuw Zeist 2 1.37 12

Bandstoten klein 3e klasse 3-5 mei

NK in Westerhaar
Bij vereniging De Klaampe begint op
vrijdag 3 mei om 13.00 uur de natio-
nale finale bandstoten klein derde klas-
se. Moyennes van 1.50 tot 2.30 en
aantal te maken caramboles 55. Zater-
dag gaat men om 10.00 uur van acquit
en zondag om 11.00 uur. Met ge-
middeldes van de deelnemers tussen de
2.09 en 2.38 belooft het een spannend
NK te worden. Toeschouwers zijn wel-

kom in Kulturhus de Klaampe aan Beek-
laan 1 te Westerhaar. 
Naam Vereniging Gem
1. Harrie Maas Touché 2.38
2. Eddie Sander Zandweerd 2.34
3. Marcel Drost Moerkapelle 2.22
4. Wim van Dijk OSO 2.13
5. Ed Schaak BVK Krommenie 2.16
6. Arie van den Hoven VEGA 2.13
7. Jappie Meetsma N-joy 2.09
8. Jordy Snijders BC Maarland 2.09

Zoon Leon voor Bart Ceulemans 
en Emmy van Vlaslaer
Leon Ceulemans is geboren op  4 april
2019, meet 52,5 cm en weegt 3,65 kg.
Leon is het tweede zoontje van Bart Ceu-
lemans en Emmy van Vlaslaer en is het
broertje van Vik die intussen bijna 3 jaar
wordt (3 juli). Ze zijn heel fiere ouders!
Of het ook biljarters zullen worden valt
natuurlijk nog af te wachten! Bart speelt
op het hoogste niveau driebanden in
Nederland en België, respectievelijk
voor Burgmans Biljarts en voor het Ceu-
lemans team Mister 100.

Foto: Bart Ceulemans  

Driebanden groot 3e klasse

Henk Meijer op hoogste trede bij NK 
in de Veemarkt te Doetinchem
Gerard Snoeren was
de eerste koploper
bij het NK drieban-
den groot derde klas-
se in de Veemarkt te
Doetinchem. Vanaf
de derde ronde nam
Michel Kampher-
beek het stokje over
en na de vijfde ses-
sie bleek hij met ze-
ven punten nog altijd
de leider. Wiel Pel-
zer, Gerard Snoeren
en Henk Meijer volg-
den toen op één
punt. Arno Driessen
was op dat moment
met vijf punten goed voor de vijfde plek.
In de voorlaatste ronde verloor Kamp-
herbeek met 16-20 van Willem Zuider-
wijk. Henk Meijer werd de nieuwe lijst-
aanvoerder na 20-13 winst op Wiel Pel-
zer. Arno Driessen steeg naar de twee-
de plaats dankzij een zeer ruime 20-4
zege na slechts 18 beurten op Gerard
Snoeren. Het beste duel van het NK
met een gemiddelde van 1.111 en met
7 caramboles tevens de hoogste serie.

Arno Driessen en Michel Kampherbeek
bleven ook in de slotronde aan de goe-
de kant van de score en eindigden op 9
punten. Henk Meijer maakte echter
geen fout en na 20-12 winst op Willem
Brink was het Wilhelmus voor hem. Run-
ner-up Arno Driessen realiseerde via
0.488 het beste algemeen moyenne.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henk Meijer EDO '83 10 0.410 5
2. Arno Driessen DLS 9 0.488 7
3. Michel Kampherbeek Phoenix 9 0.446 5
4. Luc Ikink Grens-Ribbelt 8 0.472 3
5. Wiel Pelzer BC Tegelen 6 0.476 4
6. Gerard Snoeren Steeds Vooruit 6 0.452 5
7. Willem Zuiderwijk Bij 't Hof 6 0.452 4
8. Willem Brink DV Lang Rond 2 0.318 4

Vlnr: Arno Driessen, Henk Meijer en Michel Kampherbeek.
Foto: Frans Janssen 

Bandstoten klein 4e klasse 

René Bos na ongekende spanning 
Nederlands kampioen in Heukelum

René Bos uit Harderwijk heeft het NK
bandstoten klein vierde klasse op zijn
naam gebracht. Bij vereniging De Po-
merans in Heukelum bleek de speler
van Texsaloon Harderwijk dankzij 10
punten en een moyenne van 1.64 de
sterkste. Hij won daarmee de nationale
finale omdat naaste belager Martin
Beumer, die voor de slotronde dankzij
1.62 om 1.61 nog koploper was, even-
eens 10 punten behaalde maar op een
gemiddelde van 1.58 bleef steken. Bos
won in ronde zeven na 22 beurten ter-
wijl Beumer toen voor zijn zege 29 po-
gingen nodig had. René Bos was als
achtste geplaatst in deze finale en nota

bene als invaller,
maar wist zich goed
te manifesteren met
5 winstpartijen en
het beste algemeen
moyenne. Zijn neder-
lagen waren slechts
tegen de andere 2
podiumspelers: Mar-
tin Beumer uit Nijver-
dal op de tweede
plaats (D'oale Delle)
en Sylvia Eckel uit
Hansweert (Treva)
op de derde positie.
Eckel vocht zich
knap terug van de
achtste positie na de

openingsavond en stond op zes en een
halve ronde zelfs even bovenaan. Dat
was mede te danken aan haar hoogste
serie  in het toernooi met een fraaie 11.
Kortste partij was voor Arnhemmer
Menno Nicolai (Sjonnie’s bar) met 15
beurten en 40 caramboles: 2.66. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. René Bos Texsaloon 10 1.64 8
2. Martin Beumer D’oale Delle 10 1.58 10
3. Sylvia Eckel Treva 9 1.52 11
4. Don Opstal Merwehof 7 1.47 10
5. Menno Nicolai Sjonnie’s bar 6 1.54 10
6. Nick Hof Horna 6 1.46 10
7. Robert Timmerman KOT '50 4 1.40 10
8. Hugo Klein Holte ABC 4 1.40 7

Vlnr: Martin Beumer, René Bos en Sylvia Eckel. 
Foto via Rober de Boer, vereniging De Pomerans 

Hoofdklasse libre in Bergen op Zoom

NK bij De Ponderosa 
Café De Ponderosa staat van 31 mei tot
en met 2 juni geheel in het teken van de
nationale finale hoofdklasse libre. Aan
de Fluwelenbroekstraat 45-47 in Ber-
gen op Zoom begint men op alle
speeldagen om 11.00 uur. De partij-
lengte is 150 caramboles. Met een ge-
middelde van 18.10 staat Jordy Snij-
ders uit Eijsden bovenaan de deelne-
merslijst. Jean Paul Rens is als voorzitter
van de organiserende vereniging SVW
tevens wedstrijdleider. 

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Jordy Snijders BC Maarland 18.10
2. Ivo Marseille Honky Tonk 14.15
3. Wesley Kramer OOW 12.60
4. Rob de Neef Padberg 11.91
5. Joey Bongers BC Zeeland 9.75
6. Martin van de Rijt De Hoef 9.01
7. Richard Reyneke De Vink Ede 7.71
8. Marcel Ernst BC Ivoor/Groenlo 6.13

http://www.debiljartballen.nl
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  Ad Smout
  Marlies van Venrooij
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  Jan Rosmulder
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  E-mail: j.rosmulder@chello.nl
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  Bart Van Reeth
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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
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Copy inleveren bij voorkeur 
direct na de wedstrijden

doch uiterlijk 29 mei

Libre klein 1e klasse

Henny Mecklenfeld Nederlands 
kampioen in Hoogeveen
Van vrijdag 5 tot en
met zondag 7 april
werd in Hoogeveen
bij HBC het NK libre
klein eerste klasse
met 8 deelnemers
gespeeld. De moyen-
negrenzen voor de-
ze klasse waren
4.00 – 7.00 en het
aantal te maken ca-
ramboles 120. De
beste prestatie op de
vrijdag kwam van
Peter Haage, die
een partij winnend
afsloot met een moy-
enne van 15.00 en
een hoogste serie
van 75. De hoogste
reeks van het toer-
nooi. Op zaterdag
werden 3 ronden ge-
speeld, waarbij aan het einde van de
dag 4 spelers 3 gewonnen partijen
hadden en 4 spelers 2 gewonnen par-
tijen. Daardoor waren er op zondag,
met nog 2 sessies te gaan, meerdere
kanshebbers voor de titel. Op zaterdag
kwam de beste partij van het NK op
naam van René Groot Bruinderink met
een gemiddelde van 17.14 en een
hoogste reeks van 70. Ook Arnoud Hui-
bers en Stephan van den Hooff speel-
den een mooie partij tegen elkaar. Hui-
bers won met een moyenne van 15.00,
terwijl Van den Hooff met 14.62 drie

caramboles tekort kwam. Na de zesde
ronde op zondag waren er nog steeds
6 kanshebbers voor de titel, 2 met 8
punten en 4 met 6 punten. Het werd
daardoor een spannende laatste ronde.
Groot Bruinderink kwam dichtbij de titel
door te winnen van Van den Hooff,
maar hij eindigde uiteindelijk op de
tweede plaats.  Winnaar van het NK
werd Henny Mecklenfeld, die in de laat-
ste ronde Wilfred Clement met 120-79
(16) versloeg en als enige 10 punten
behaalde. Tilburger Stephan van den
Hooff realiseerde met 8.17 het beste al-
gemeen moyenne.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Henny Mecklenfeld De Kroeg 10 6.71 40
2. René Groot Bruinderink Concordia '54 8 6.77 70
3. Peter Haage Schollevaar 8 6.71 75
4. Arnoud Huibers HAS 8 5.86 40
5. Stephan van den Hooff Borduurhuis.nl 6 8.17 61
6. Sjaak van de Gracht Tokoloco 6 6.36 56
7. Wilfred Clement Kerkzicht 6 5.72 64
8. Cengiz Tunc De Burgemeester 4 5.21 30

Vlnr: René Groot Bruinderink, Henny Mecklenfeld en 
Peter Haage. Foto: Henk de Keyzer

Libre klein dames interval 31-5 tot en met 2 juni

NK bij Overkamp in Eibergen
In biljartcentrum Overkamp aan Vreden-
seweg 12 te Eibergen wordt het NK
libre klein dames interval gehouden.
Afhankelijk van het gemiddelde is het
aantal caramboles bepaald. Lisan van
Os heeft met een moyenne van 3.28,
evenals Juliette Blokzijl met 3.04, de
finish bij 80 caramboles liggen. 
Op vrijdag 31 mei wordt om 16.00 uur
begonnen. Zaterdag en zondag aan-

vang 11.00 uur. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Lisan van Os De Musketier 3.28 80
2. Juliette Blokzijl Phoenix 3.04 80
3. Carla Leibbrand Waterland 2.27 60
4. Brenda Bouwhuis BOK 2.19 55
5. Lia Addicks La Carambole '54 1.91 53
6. Sandra Schenkel Deventer '83 1.46 43
7. Joke van Alebeek De Hazelaar 1.37 41
8. Claudia van Berge De Herberg 1.35 41

Vier spelers uit drie generaties
Ceulemans in KNBB Jumbo bekerfinale

League debutant ’t Ivoor naar de beker-
finale. Als achtste team treedt HPL Beek-
man aan. In deze krant is een uitneem-
bare acht pagina’s tellende special toe-
gevoegd vol met informatie over de
KNBB JUMBO bekerfinale.

Uitslagen vijfde ronde
Poule A
’t Hartje/Balans - Burgmans Biljarts 0-8
Burgmans Biljarts* - ’t Hartje/Balans 8-0
Poule B
L&B Ledermode - SIS Schoonmaak 6-2
SIS Schoonmaak - L&B Ledermode* 2-6
Poule C
A1 Biljarts - HCR Prinsen 4-4
HCR Prinsen** - A1 Biljarts 4-4

Poule D
Beekman HPL - ’t Hartje van Wanrooij 4-4
’t Hartje van Wanrooij - Beekman HPL**4-4
Poule E
Team Eekhoorn - RechtswinkelZuidWest 8-0
RechtswinkelZuidWest - Eekhoorn* 0-8
Poule F
BCO/Paeoniapassion - STZ Zundert 0-8
STZ Zundert* - BCO/Paeoniapassion 8-0
Poule G
`t Ivoor - aMate Communicatie 6-2
aMate Communicatie - ’t Ivoor* 2-6
Poule H
Ekrischocola - Man op Maat / `t Caves 0-8
Man op Maat / `t Caves* - Ekrischocola 6-2
*Naar KNBB JUMBO bekerfinale op
basis van wedstrijdpunten
**Naar KNBB JUMBO bekerfinale op
basis van setsaldo

Vervolg van de voorpagina

Internationaal damestoernooi in Bergen op Zoom

Vierde Girl Power Bokaal bij 
De Ponderosa in Bergen op Zoom
Comité Biljart Boz organiseert  op 22
en 23 juni 2019 voor de vierde  keer
de Girl Power Bokaal. Dit libre toernooi
op de kleine tafel voor dames tot een
gemiddelde van 4.00 heeft een interna-
tionaal karakter. Elk jaar kiest Biljart Boz
ook een goed doel waarvoor er gebil-
jart wordt, dit jaar is het SDW/ de Col-
weghe (https://www.decolweghe.nl).
De opbrengst voor dit goede doel wordt
niet alleen met  de Girlpower Bokaal
opgehaald maar ook met het drie ban-
dentoernooi "ik Snap er de Ballen van"
dat rond  half vasten plaatsvindt. De
Girl Power Bokaal  wordt gespeeld bij
café de Ponderosa aan de Fluwelen-
broekstraat te Bergen op Zoom, waar
vijf biljarts beschikbaar zijn.
Tijdens dit biljartweekend worden de
dames goed verwend, zaterdagmiddag
is er het bekend broodje warm vlees, in
de avond een gezellig samenzijn met
een DJ en de BBQ. Op zondag volgen
de finalepartijen om de wisselbokaal.
Alle deelneemsters spelen dan nog mi-
nimaal twee wedstrijden. De prijsuitrei-
king staat voor 18.00 uur gepland.

Informatie en inschrijven
Inschrijven en verdere  informatie inwin-
nen kan via biljarboz@gmail.com of bel
naar Pierre Hazen 0031 -637647566.
De facebook groep is: https://www.
facebook.com/groups/17509345327
8213/. Wordt hier lid van en je blijft op
de hoogte van de activiteiten. Het in-
schrijfgeld is € 10,00 per persoon  en
de BBQ kost € 12,50, deze is voor ie-
dereen toegankelijk. Elke dame kan dus
mee doen of je nu biljartervaring hebt
of niet en je hoeft geen lid van een
bond te zijn, gewoon een weekend ge-
zellig biljarten en je steunt er ook nog
het goede doel mee. Deelneemsters die-
nen op zaterdag 22 juni om 9:45 uur
aanwezig te zijn. De aanvang voor
zondag wordt op zaterdag bepaald.

Zoon Dylan voor 
Benny Smits en 
Elleke Sijtema

Op 24 maart 2019 is onze zoon
Dylan geboren. Hij is het eerste kind
van Benny Smits en Elleke Sijtema.
Dylan woog 5090 gram en was 51
centimeter groot. Met moeder en
zoon gaat alles goed. Benny is in de
biljartwereld bekend van de ereklas-
se artistiek en derde divisie drieban-
den, team DAB, de runner-up van
poule 7 seizoen 2018-2019. Thuis-
basis is De Mixx te Geldrop. 

Foto: Pictures by Dominic.

VBDM tweede klasse libre

Piet Brekelmans
kampioen
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Piet Brekelmans BCW 8 3.60 33
2. Toon Vervoort Molenvliet 6 3.77 24
3. Tiny Laros De Schakel 6 2.33 22
4. Sjef Dekkers De Gildenbond 4 3.33 27
5. Frans Anker HIT 4 4.12 27
6. Wil van Gils Hunenhof 2 2.31 16
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12e Café De Ram  

Zomer cup 2019 
Driebanden, Libre, Kader & 

Bandstoten 
Speelavonden: 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
De wedstrijden worden gespeeld gedurende de zomer. 

Aanvang vanaf medio Mei. 
 

Finales 17 en 18 augustus. 
2 per persoon per spelsoort 

Aanmelden: schriftelijk met aanmeldformulier, via email:   
   wvandijke@cafederam.com  

     

          Café De Ram   Emmaplein 28, Bergen op Zoom 

 Kalsdonksestraat 135  0164-244164, www.biljart-boetiek.nl  
  4702 ZC Roosendaal 

Maandag: Bandstoten en kader 
Dinsdag:  libre 2e klasse  
Woensdag: driebanden 2e klas 
Donderdag:  Libre 2e klasse extra 
Vrijdag: driebanden 1e klas 
Zaterdag: inhaalwedstrijden 

(Advertorial)

Primeur: Biljartcomputer maakt schrijvers overbodig

Vrijwilligers probleem opgelost
Traditioneel wordt een wedstrijd gespeeld met een scheidsrechter en een schrij-
ver, zoals deze in de biljartsport worden genoemd.
De scheidsrechter keurt een carambole goed of af en
wanneer de serie van de speler ten einde is, noteert
de schrijver het resultaat. 

Omdat het steeds moeilijker is vrijwilligers te vinden
voor het begeleiden van een wedstrijd komt het re-
gelmatig voor dat een betaalde schrijver wordt inge-
huurd. Met scoreborden van Biljartcomputer is dit niet
meer nodig.

Voordelen
Er is geen (mis-)communicatie meer tussen scheidsrechter en schrijver. Iedereen
ziet meteen hoe hoog de serie tot nu toe is. Het scorebord geeft ook meteen de
totale score, het gemiddelde en de hoogste serie aan. Als de scheidsrechter even
twijfelt aan het aantal dat hij al heeft geteld, kan hij even “spieken” op het sco-
rebord. Op het scorebord komt de melding “En nog 5”, “En nog 4”, enz. en
“Aantal bereikt”. 
En….. er is geen schrijver meer nodig!

Goedkeuring KNBB
De KNBB heeft met ingang van het nieuwe seizoen voor de scoreborden van Bil-
jartcomputer goedkeuring gegeven, dat hierbij geen schrijver meer aanwezig
hoeft te zijn. 
Om dit te bereiken is door Biljartcomputer hard aan het volgende gewerkt:

• Na een stroomuitval gaat het
scorebord weer verder naar
waar in de wedstrijd gebleven
was;

• ook tijdens de partij kun je de
gehele tellijst opvragen;

• bij een lopende serie is steeds
te zien hoe groot de serie tot nu
toe al is;

• de ingevoerde scores van de
laatste 5 beurten zijn zichtbaar gemaakt;

• waarschuwing bij “En nog …”, “Aantal bereikt”;
• de gehele partij inclusief alle beurten worden in het geheugen van het score-

bord opgeslagen;
• voor de Scheidsrechter is er een zeer kleine afstandsbediening om het score-

bord te bedienen.

Terugverdienen
Daarnaast kan met dit scorebord ook reclame gemaakt worden. Veel biljartvere-
nigingen maken zo reclame voor de lokale middenstand en verdienen ook hier-
mee het systeem in korte tijd weer terug.

Nu € 359,- incl. btw en reclamemodule, scheidsrechter afstandsbediening is
€ 55,- incl. btw.
Het enige waar uzelf voor moet zorgen is voor een (bestaand) beeldscherm.

Meer informatie
Website: www.biljartcomputer.nl www.biljartcomputer.be www.billardcomputer.de 
E-mail: info@biljartcomputer.nl info@biljartcomputer.be info@billardcomputer.de 
Telefoon:  0031-(0)134634703

De Hazelaar organiseert
Van 22 mei t/m 1 juni 2019.

GrandPrix De Hazelaar
Rosmalen

Met o.a. Dick Jaspers, Raimond Burgman,
Jean v Erp, Barry v Beers, Dave Christiani,

Jeffrey Jorissen, Frans v Schaik,
Raymund Swertz.

Aanvang wedstrijden: iedere dag 11.00 uur
Sportfoyer de Hazelaar

T.M. Kortenhorstlaan 6 * 5244 GD * Rosmalen

Uitzendschema livebeelden Kozoom 
Evenement Datum
EK diverse spelsoorten, Brandenburg 26 apr-5 mei
EK poolbiljart, Treviso 27 apr-7 mei
Treviso Open poolbiljart 9-11 mei
Survival 3C Masters 9-12 mei
Kampioenschap van Frankrijk driebanden N2 10-12 mei
Beker van België driebanden, Herstal 17-19 mei
Wereldbeker driebanden, Ho Chi Minh 20-26 mei
BTS Masters driebanden, Eeklo 29-30 mei
GP driebanden Hazelaar, Rosmalen 1 juni
Frans kampioenschap driebanden D1, La Baule 1-2 juni
Panamerikaanse kampioenschappen driebanden, Lima 6-12 juni
Finale Buffalo League driebanden, Nederland 7-8 juni
Frans kampioenschap Masters driebanden, Les Herbiers 7-9 juni
Sankt Johann Im Pongau Open 9-ball 13-15 juni
KNBB Jumbo bekerfinale driebanden, Berlicum 13-16 juni
EPBF Ballazzo Open 9-ball, Sankt Johann Im Pongau 15-16 juni
Wereldbeker driebanden, Blankenberge 17-23 juni

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

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

mailto:wvandijke@cafederam.com
http://www.biljart-boetiek.nl
http://www.biljartcomputer.nl
http://www.biljartcomputer.be
http://www.billardcomputer.de
mailto:info@biljartcomputer.nl
mailto:info@biljartcomputer.be
mailto:info@billardcomputer.de
http://www.hotelvanderweijde.nl
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Derde divisie Zuid/West poolbiljart

Distel Academy in achtervolging 
op lijstaanvoerder Spike  

Na 12 speelronden heeft lijstaanvoer-
der Spike 11 duels gewonnen en een
positief framesaldo van 40. Runner-up
Distel Academy verloor in totaal twee-
maal en heeft plus 32. 

Speelronde 12 
Distel Academy – Dragons 4-3. In Roo-
sendaal won Mika van Berkel van Alex
Leppens maar verloor de jongeling van
Crelis Hogchem. Paul Verbruggen volg-
de hetzelfde scenario tegen Perry Ver-
heijen en Frans van Eekelen. Paul Buijs
en Gino de Ruyter waren individueel
succesvol maar bleven als koppel aan
de verkeerde kant van de score. Cues –
Ketel United 6-1. Vincent Hornikx be-
haalde zowel een ruime en benauwde

zege. Michael Sagar haalde het met
75-61 en 7-0. Kevin van der Wouw
bleek individueel en als duo met Mark
van Kerckhoven succesvol. Van Kerck-
hoven boog via 5-6 nipt voor Bas Ver-
wijmeren. Spike - SPC Capelle Zaterdag
7-0. De leider in het klassement liet er
met Patrick Berkenpas, Chris Pronk,
Brian Tamin, Binh Le en Sergiy Krav-
chenko geen gras over groeien. DMT –
Trecto Pnix 5-2. De nummer drie in de
stand had met Rory van der Wee een
speler die zowel persoonlijk (2x) als met
koppel als winnaar uit de bus kwam.
William Gelens won twee van zijn drie
duels. Kevin Beun zorgde voor het vijfde
punt. De volgende speelronde is 19 mei
en de competitie wordt 2 juni afgesloten.

Distel Academy met vlnr: Tim de Ruyter, Gino de Ruyter, Mika van Berkel, 
Paul Buijs, Paul Verbruggen en Ruud Schilders. Foto: Monica Huizing. 

Enkele maanden geleden kon een ongekend succes voor het vaderlandse
driebanden worden gemeld: de World Cup keerde na jaren afwezigheid
terug binnen onze landsgrenzen! Bekendgemaakt werd dat voor liefst drie
jaar (2019, 2020 en 2021) in Cultuur Haven Veghel, op de CHV Noordka-
de in de Koekbouw, de World Cup Driebanden zal gaan plaatsvinden. 
De trots en vreugde hierover waren
groot binnen het Nederlandse drieban-
den. Het was een mooi bericht in een
sowieso geweldig jaar voor Nederland,
dat werd afgesloten met de wereldkam-
pioen en nummer één van de wereld bij
zowel de dames (Therese Klompenhou-
wer) als de heren (Dick Jaspers). Het
driebanden heeft internationaal een ge-
weldige vlucht genomen. Steeds mondi-
aler, nieuwe creatievere toernooien, en
met veel hogere prijzengelden. Ook de
Nederlandse media hebben dit opge-
pikt en de aandacht voor driebanden is
de laatste jaren stevig in de lift. Vandaar
dat de verwachting al snel werd uitge-
sproken dat dit jaar de World Cup in
Veghel wel eens zeer uitgebreid op de
Nederlandse televisie zou kunnen zijn. 

Ziggo Sport
En die verwachting bleek juist. Van de-
ze World Cup Veghel is de televisie-
partner een vooraanstaande: Ziggo
Sport. Het aan de weg timmerende Zig-
go Sport gaat de wedstrijden uitgebreid
uitzenden. Na de goede ervaringen
met de Mosconi Cup, het EK Pool,
Champion of Champions Snooker en
meest recentelijk de US Open 9-ball
Championship, maakt Ziggo Sport hier-
mee de overstap naar het driebanden.
Van 20 t/m 26 oktober zullen wedstrij-
den deels live worden uitgezonden op
kanaal 14, deels in samenvatting. Dit
betreft een mijlpaal, om twee redenen.
In de eerste plaats omdat dit voor het
eerst is dat Ziggo Sport de discipline
driebanden gaat uitzenden. En in de
tweede plaats omdat het jaren geleden
is dat een Nederlands biljartevent live te
zien was op TV.  

Ziggo Sport: “We zijn verheugd de
World Cup Driebanden te gaan uitzen-
den. De groei van het internationale
driebanden is evident; je voelt aan alles
dat er bijzondere ontwikkelingen zijn.
We waren zelf begin dit jaar aanwezig
bij de KNBB Kling Masters in Berlicum,
met uitpuilende tribunes, een geweldige
sfeer en driebanden op het hoogste ni-
veau. Wij denken dat dit bij de World
Cup in Veghel zeker net zo sterk het ge-
val zal zijn, en daarmee een passende
uitbreiding op onze programmering zal
vormen. Overigens zullen niet van álle
wedstrijddagen live beelden zijn op ka-
naal 14. Zo zullen in het weekend live
beelden alleen te zien zijn in ons Ziggo
Sport Totaal-pakket en dan in samenvat-
ting op 14. Kortom: vanaf welk moment
we beginnen en welke dagen wel of
niet live te zien zullen zijn wordt nog na-
der bepaald, maar dat het prachtige
televisie gaat worden is zeker.”   
KNBB-directeur Willem La Riviere: “We
zijn blij dat we na maanden van voor-
bereidingen nu mogen aankondigen
dat Ziggo Sport deze World Cup Drie-
banden gaat uitzenden. Live biljarten
op tv heeft ongekende waarde voor bil-
jartliefhebbers. Dat zoveel Nederlan-
ders de wedstrijden nu live kunnen zien
geeft aan hoezeer het driebanden als
sport in de lift zit. Ziggo Sport heeft een
groot bereik, en driebanden past ook
perfect in de programmering. De beste
spelers van de wereld zullen in Veghel
zijn, en gezien de breedte van de inter-
nationale top en de steeds maar hoger
wordende moyennes is dit een garantie
voor toptelevisie.”
Dick Jaspers, regerend wereldkampioen
en nummer één van de wereld: ”Deze

Eerste Nederlandse dame ooit in finale van het EK 14.1

Zilver voor Tamara Peeters-Rademakers 

De dag begon goed voor Peeters-Rade-
makers met een goede overwinning bij
de laatste 16 op de Sloveense Ana Gra-
disnik (75-43) en daarna wachtte de
sympathieke Duitse Melanie Suessen-
guth. De Limburgse begon voortvarend
en een grote overwinning leek in de
maak. Op het einde kwam de Duitse
echter nog sterk terug, maar het gat was
te groot en ze liet zich de medaille niet
afsnoepen (75-56). De halve eindstrijd
ging geheel onverwacht tegen de Zwit-
serse Claudia von Rohr (Kunz), die in
de kwartfinale voor de verrassing van

het toernooi had gezorgd door de ab-
solute veelvraat en 10-voudig Europees
kampioene 14.1 Jasmin Ouschan uit
Oostenrijk te verslaan. Tamara Peeters-
Rademakers begon goed (23-5), Von
Rohr kwam sterk terug en nam zelfs een
46-36 voorsprong, maar de Neder-
landse herstelde knap en wist wederom
met 75-56 winnend af te sluiten. 
In de finale had Tamara Peeters-Rade-
makers alleen in de beginfase kans,
maar met zilver in dit sterke veld had zij
niettemin een prachtige prestatie be-
haald.

Het was Tamara Peeters-Rademakers die als eerste Nederlandse dame
ooit de finale van het EK 14.1 mocht spelen. Ze begon de eindstrijd goed
en kwam zelfs op een 23-20 voorsprong, maar moest daarna buigen voor
de dadendrang van de kampioene van 2017 Kristina Tkach uit Rusland:
23-75.

Foto: EPBF

overeenkomst is geweldig nieuws voor
het biljarten, de World Cups weer op
Nederlandse bodem. De organisatoren
hebben al een grote reputatie en be-
vestigen dit nu met deze World Cups.
Dat het zo uitgebreid gaat worden uit-
gezonden maakt het allemaal extra spe-
ciaal.''

De organisatie
De Stichting BEN (Biljart Evenementen
Nederland) tekent voor de organisatie
in Veghel. De laatste wereldbekertoer-
nooien in Nederland werden gespeeld
in Sluiskil. Harry Matthijssen en Ad
Smout van de Stichting BEN zijn al be-
kend als organisatoren van de Masters
(vijf keer), de Bekerfinale (twee jaar) en
de Vijfkamp. ,,We wilden nog een stap
hoger en liepen al langer met de plan-
nen rond om de World Cup terug naar
Nederland te halen. Met de super-
marktketen Jumbo hebben we een ge-
weldige sponsor. De keuze is op de
CHV Noordkade in Veghel gevallen als
locatie, omdat het hoofdkantoor van
Jumbo daar is gevestigd.''
Ad Smout van Stichting BEN: “Als je
ziet hoe driebanden leeft in Nederland,
dan is dit niets meer dan een logische
volgende stap. Bij de Masters zitten de
tribunes al jaren bomvol, en is door de
enthousiasme van het publiek het drie-
banden steeds meer een beleving ge-
worden. Niet meer braaf knippen met
de vingers na een punt, maar gewoon
juichen – en opkomen met muziek en
met een lichtshow. Het spelniveau van
driebanden wordt steeds hoger, zeker
ook internationaal. Er is de laatste jaren
een mooie ontwikkeling gaande voor
driebanden in Nederland. Met het
binnenhalen van de World Cups is een
prachtige vervolgstap gezet, en dan
ook nog eens live te zien op Ziggo
Sport”

Unieke locatie
Veghel is een bekende naam, omdat
hier vroeger de Masters werden gehou-
den. Althans, de plaats (Veghel) is het-
zelfde, maar waar vroeger in de Blau-

we Kei werd gespeeld is dit nu op de
CHV Noordkade, in de prachtige Koek-
bouw.
Harry Mathijssen van Biljart Evenemen-
ten Nederland (BEN), de stichting die
verantwoordelijk is voor het terughalen
van de World Cup naar Nederland:
“De World Cup wordt  gespeeld op een
mooi en groot oud industrieel complex,
waar supermarktketen Jumbo zeer ac-
tief is en plaats biedt aan 600 mensen.
De prachtige en ruime locatie is ideaal
voor televisieopnamen en geeft de be-
zoekers perfect zicht. Door de industrië-
le uitstraling is sprake van iets unieks.”

Prijzengeld alsmaar hoger
Het binnenhalen van de World Cups
voor minimaal drie jaar is een verdere
impuls voor het driebanden in Neder-
land. Driebanden is internationaal be-
zig aan een grote opmars. Dit blijkt ook
uit de prijzengelden voor de World
Cups: die zijn begin dit jaar verhoogd
naar ruim €100.000 per World Cup. 

Nederland als biljartland: 
nu en in de toekomst
Hoe mooi deze ontwikkelingen ook zijn,
en ondanks de ongekende luxe van de
nummer één positie van de wereld bij de
dames en de heren, door de globalise-
ring van de sport en de toenemende
concurrentie uit vooral Azië wordt het
voor Nederland steeds lastiger zijn inter-
nationaal toonaangevende positie te
handhaven. Met het binnenhalen van
deze World Cup is een belangrijk sig-
naal afgegeven dat Nederland er inter-
nationaal nog steeds toe doet, en wordt
ook een geweldige impuls gegeven aan
het talentprogramma.
Paul Brekelmans van KNBB Sectie Drie-
banden is bijzonder ingenomen met het
nieuwe project. ,,We hebben ook al drie
keer een WK voor junioren en dames in
de komende jaren. Daarmee komt
Nederland als biljartland helemaal terug
op de kaart. Ik hoop dat de jeugd er-
door geïnspireerd raakt nu we de hele
wereldtop live in Veghel, en tevens op tv
en online, aan het werk kunnen zien.''

Doorbraak voor de biljartsport in Nederland

World Cup Driebanden live op Ziggo Sport
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KNBB officiële mededelingen

De biljart fluisteraar
Niet gedacht dat ik nog eens van mijn
geloof zou vallen. Nou ja, in zekere zin
dan. Thuis ben ik opgegroeid met de
VARA gids. Het is alweer lang geleden.
En hoewel je je als jongeling misschien
ooit voornam om veel dingen anders te
doen als je eenmaal het huis uit was
neem je toch verrassend veel mee in je
verdere leven. Het kopen van die gids is
er een voorbeeld van. Maar opeens is
het vandaag anders. Een prachtig gete-
kende voorpagina van de VPRO gids
trok mijn aandacht. Een groepje boos
kijkende honden concentreren zich
rondom een biljarttafel. Okay, het lijkt
er op dat de gele bal wordt gespeeld.
Maar wat doet het er toe, we zijn weer
nieuws. Het logo van de KNBB is even-
min vergeten. Voorpagina nieuws!
Op het laken prijkt de tekst ‘vergeten
televisiesport’. Op pagina 10 tref ik de
titel aan van het hoofdartikel, de biljart-
fluisteraar. Ben de Graaf laat, met het
EK in Brandenburg in het vooruitzicht,
nog een keer zijn licht schijnen over bil-
jarten op tv, op het belang van onze
sport in het algemeen ook. Hoewel hij
ergens in het interview zichzelf wegzet
als ‘die praatjesmaker van vroeger’,
weet hij de kern ook nu nog aardig te
raken. Want opvallend blijft het dat met
steun van de overheid overal trapveld-
jes en andere voorzieningen worden
gerealiseerd, maar voor de biljartsport
is in de loop der jaren steeds minder
ruimte gekomen. Iets om je terecht zor-
gen over te maken.
We moeten meer bewegen, we worden
ouder en als we jong zijn hebben we
meer keuzes dan welke voorafgaande
generatie dan ook. Volop kansen voor
een sport, onze sport, die aanzienlijk
groter is dan we ons misschien zelf wel
eens realiseren. De ‘oude’ Ben de
Graaf rekent het ons nog even voor. Als
je al onze leden en alle andere compe-
titie spelende biljarters bij elkaar optelt,

weet te vereni-
gen, zijn we in
grootte zomaar
de 12e sport-
bond van het
land. Tel daar de
paar honderd
duizend recreatie
spelende biljar-
ters bij op en wij
zijn, meer nog
dan we zelf beseffen, een factor van
groot (sport) belang. Misschien wel ge-
woon top 10!
Het EK in Brandenburg staat, als ik dit
schrijf, op het punt van beginnen. Als ik
vanachter mijn computerscherm opkijk
naar mijn televisie zie ik Carter en Wil-
son op Eurosport in een spannende par-
tij op het WK Snooker. Het AD besteedt
zelfs twee pagina’s aan het toernooi.
US Open Pool? Gewoon even Ziggo
Sport aanzetten. Het Brabants Dagblad
zoomt in op het EK Pool. Nog steeds
met twee voeten op de grond, onze
sport is weer aan een opmars bezig.
Meer publiciteit, aansprekende resulta-
ten en een organisatiegraad waar an-
dere landen soms jaloers op kunnen
zijn. Geen ruimte voor zelfgenoeg-
zaamheid, absoluut niet. Gewoon nuch-
ter vaststellen dat er kansen liggen. Die
benutten vraagt om goede afstemming
en stuurmanskunst. Weten we die te be-
nutten, dan verzuchten we binnenkort
misschien wel ‘biljart fluisteraars ge-
zocht’. Want die zal je nodig hebben
als de media steeds meer zendtijd gaan
geven aan een van de vele spelsoorten
waar je als actief beoefenaar of als pas-
sieve toeschouwer van kunt genieten. 

De moraal van dit verhaal? Inspirerende
biljart fluisteraars gezocht!

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

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

Volop media-aandacht voor biljarten

Een cover plus 4-pagina artikel in VPRO Gids, een 2-pagina artikel over snooker in
het AD, verschillende uitzendingen op Radio 1, het WK Snooker live op Eurosport,
het US Open 9-ball live op Ziggo Sport. 

En dan vergeten we nog alle uitzendingen op Kozoom van het EK Pool in Treviso en
het EK in Brandenburg. 

Biljarten was de afgelopen weken overal! 

Op onze website en KNBB Facebook het complete overzicht.

Eervolle nominatie voor SmartPool 

Het project van de KNBB om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te la-
ten maken met poolbiljart en gelijktijdig de bètavakken populairder te maken is één
van de vier genomineerden (uit een totaal van 70) voor de Nederlandse Loterij in
Beweging Prijs. Met deze prijs beloont Nederlandse Loterij initiatieven die Neder-
land gelukkiger, gezonder en sportiever maken. De prijs voor de winnaar, liefst
€50.000, wordt bekend gemaakt op 9 mei.

Al het overige nieuws
En verder op de websites alles over:
√   Het EK in Brandenburg
√   Het EK Pool in Treviso
√   Uitgebreide fotoverslagen van het NK Pool Senioren & het NK Pool Jeugd
√   Vooruitblik naar het NK Snooker 2019
√   De ontknoping in de Eredivisie Snooker tussen Westend en Amigio
√   De titel in de Eredivisie Pool voor Hague 5
√   De play-offs in de Buffalo League
√   De verkiezing ‘Club van het Jaar’
√   Ook komend seizoen teamcompetities via Biljartpoint
√   SmartPool neemt vlucht: nu ook over de grenzen!
√   Posthoorn/Snellen kampioen Topteamcompetitie
√   Verslag NK Biljarten voor teams met VG-spelers 2019
√   Gezamenlijke A & B Biljartinstructeur cursus van start
√   Iedere maand: een overzicht van de nieuwste BiljartBallen – zowel online als de krant
√   Iedere discipline heeft een eigen agenda/kalender! Bijvoorbeeld: knbb.nl/agenda,

carambole.nl/agenda etc. Alle nog te spelen evenementen overzichtelijk op een rij
√   Resultaten en info van events uit het verleden terugzien? Ook dat kan! Ga naar één van

de genoemde Agenda pagina’s, klik rechtsboven in het overzicht op “Archief”, en alle eve-
nementen van vroeger (tot vele jaren terug!) zijn zichtbaar.

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

http://www.knbb.nl
http://www.carambole.nl
http://www.driebanden.nl
http://www.poolbiljarten.nl
http://www.snooker.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

Derde divisie driebanden poule 4

Stolting Advocatuur/De Laan 
poulewinnaar

Speelronde 19
Bottles/Dockside – ’t Tapperijke 2: 8-0.
Bart Rossel zette met 0.937 de beste
prestatie op het bord. ‘s Lands Welva-
ren 3/AVH/VSS– De Stene Brug: 2-6.
Wim de Kok blonk in 23 beurten uit met
een gemiddelde van 1.304. De Distel
Biljarts 4 TMG/Biljartpromotie – Vei-
lingzicht: 6-2. Rick van den Enden, Tony
de Greef en Stephan van den Hooff be-
haalden thuiswinst.

Speelronde 20
De Stene Brug – Stolting Advocatuur/
De Laan: 5-3. Weer toonde Wim de
Kok zijn vorm en speelde 1.034. Pearle
Opticiens 2 – De Distel Biljarts
4/TMG/Biljartpromotie: 6-2. Robin
Claerhoudt was in 29 beurten uit. Vei-
lingzicht – Bottles/Dockside: 6-2. Alleen
Theo Platjouw won een partij voor de

bezoekers. Stuc. Bedr. Kanters – De
Distel Biljarts 3: 0-8. René Pijnen was in
27 pogingen aan de finish. ’t Tapperijke
2 - ‘s Lands Welvaren 3/AVH/VSS: 6-2.
Frans de Kock redde de eer voor de be-
zoekers uit Kwadendamme.

Speelronde 21
Bottles/Dockside – Pearle Opticiens 2:
2-6. Bart Rossel zette een gemiddelde
van 1.111 in de boeken. ’s Lands Wel-
varen 3/AVH/VSS – Veilingzicht: 6-2.
De Distel Biljarts 3 – Sprundel 4: 1-7.
René Pijnen kon met remise op de val-
reep de nul wegpoetsen voor de gasthe-
ren. Stolting Advocatuur/De Laan – ’t
Tapperijke 2: 6-2. Marcel Marijnissen
behaalde partijwinst voor de bezoe-
kers. Voor de gastheren kon de cham-
pagne uitgeschonken worden. De Distel
Biljarts 4/TMG/Biljartpromotie - Stuc.
Bedr. Kanters: 8-0. Met een gemiddelde
van 0.833 was Tony de Greef de beste
speler.

Speelronde 22
Sprundel 4 - De Distel Biljarts 4/TMG/
Biljartpromotie: 6-2. Wilfred Buijzen
kon een partij voor de bezoekers win-
nen. Pearle Opticiens - ‘s Lands Welva-
ren 3/AVH/VSS: 8-0. Robin Claerhoudt
maakte in 24 beurten zijn 25 carambo-
les en liet 1.041 noteren. Eddie van
Goethem verdiende in 26 omlopen met
0.961 ook een vermelding.  ’t Tapperij-
ke 2 – De Stene Brug: 6-2. Marcel Ma-
rijnissen speelde in 33 pogingen de
beste partij.  Stuc. Bedr. Kanters – Bott-
les/Docksite: 2-6. Luc Wilfranck, Peter
Baetsle en Theo Platjouw wonnen voor
de Zeeuwse gasten.

Wim de Kok. Foto Paul Brekelmans

Kampioenen VDMB melden zich

Met het afsluiten van de competitie
Verenigingen Bond Dagbiljarten
Midden-Brabant zijn ook de kampioe-
nen bekend. In de eerste klasse kon De
Schakel met negen punten voorsprong
op RBCW 2 de kampioensvlag hijsen.
De Bolder 4 bleek in de tweede klasse
de sterkste, claimde de  titel en hield de
nummer twee, huisgenoot Den Bolder 3,
met dertien punten op ruime achter-
stand. Het kampioenschap in poule A
van de derde klasse werd op overtui-
gende wijze ingelijfd door Carambole,
De Molenvliet werd met maar liefst
zestien punten minder tweede. De Gou-

den Keu 2 kon in poule B de platte wa-
gen bestellen, De Ouwe Toren werd op
vijf punten achterstand tweede. Voor de
districtsdag, die op 3 mei bij De Bolder
in Waspik wordt gehouden, moesten
de derde klassers Carambole en De
Gouden Keu in een uit- en een thuis-
wedstrijd uitmaken wie kon worden af-
gevaardigd. Carambole won beide
confrontaties en gaat dus samen met
De Schakel en Den Bolder 4 tijdens de
districtsdag uitmaken wie wordt afge-
vaardigd naar het Nederlands kampi-
oenschap in Nieuwegein.

Derde klasser Carambole werd in poule A kampioen met maar liefst 16 punten
voorsprong. Vlnr boven: Alfred Mortko, Jan Maas, Pierre Schoenmakers en 
Frie van Bokhoven. Onder: Ad Smout en Henk Visser. Foto: Herja van Woensel

Vierde divisie driebanden poule 2

Kampioenstitel voor Ladies First

Speelronde 19
Rietlander 2 – De Does Trappen: 3-5.
Joop de Does maakte zijn 20 benodig-
de caramboles in slechts 15 beurten,
wat goed was voor een gemiddelde
van 1.333 (serie van 7). Buffalo/Joris-
sen 2000/6 – Slagerij Lander: 4-4.
Henk Pouw en Verdegem zorgden voor
de thuispunten. Pool and Biljarts Delft –
Ladies First: 4-4. Andrea Hofman en
Joke Martijn waren succesvol bij de
dames. Markeer mts traffic service – De
Windhoek: 2-6. Frans van Beuningen
redde de eer voor de thuisclub. ’s-GBC
2 – Biljartschool Holland: 4-4. Voor de
bezoekers wonnen Aniel Parbhoe en
Jimmy Worung hun partij. 

Speelronde 20
Slagerij Lander - Markeer mts traffic
service: 4-4. Frans van Beuningen en
John van der Kooij boekten bezoekers-
winst. Ladies First – Rietlander 2: 4-4.
Hiermee kwam Ladies First weer een
stapje dichter bij het kampioenschap.
De Does Trappen – Buffalo/Jorissen
2000/6: 6-2. Alleen Henk Groot kon
partijwinst behalen voor de gasten. Bil-

jartschool Holland – Pool and Biljarts
Delft: 6-2. Wim Kroon tekende voor
1.041. 

Speelronde 21
Buffalo/Jorissen 2000/6 – Rietlander
2: 2-6. Cees Langeweg maakte zijn 25
caramboles in 24 pogingen. Markeer
mts traffic service – De Does Trappen: 2-
6. Ernst Phielix was in 23 beurten uit en
liet 1.086 noteren. Biljartschool Holland
– Ladies First: 2-6. Met deze overwin-
ning konden de dames van Ladies First
de champagne ontkurken en verzeker-
den zich van het poulekampioenschap.

Speelronde 22
De Does Trappen – ’t Valkennest: 4-4.
Ernst Phielix speelde een moyenne van
0.925.  Rietlander 2 - Markeer mts traf-
fic service: 6-2. Frans van Beuningen
beperkte met partijwinst de schade voor
de gasten. Cafedepijp.nl 3 – Biljart-
school Holland: 6-2. Cornelis Hogchem
haalde de nul weg voor Biljartschool
Holland. Ladies First – Buffalo/Jorissen
2000/6: 3-5. De Haagse bezoekers
hadden de eer om de kampioensforma-
tie te verslaan.

Ladies First met vlnr: Sylvia Eckel, Joke Breur, Gerrie Geelen, Monique van Exter,
Maartje de Jong, Janine Verkerk en Andrea Hofman. 
Op de foto ontbreken Marieke Jonkergouw, Femke Verheul, Graddie Berry en
Joke Martijn. Foto: Ladies First.

http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.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

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

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

http://www.cafebiljartjorissen.nl
http://www.tapperijslandswelvaren.nl
mailto:info@tapperijslandswelvaren.nl
http://www.fellerbiljart.nl
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Jubilerend Biljartcentrum 
Oegstgeest toont activiteiten

In het kader van het 10-jarig bestaan
van het Biljartcentrum Oegstgeest is
thans een toernooi gaande tussen alle
verenigingen die hun domicilie hebben
in dit centrum. Op deze wijze komen
alle mogelijkheden die er zijn (zowel
overdag- als avondbiljarten) weer eens
onder de aandacht. Tevens is de doel-
stelling dat de gebruikers van het cen-
trum ook kennis maken met hun collega-
gebruikers hetgeen de onderlinge

samenhang ten goede komt. Teams van
de dagverenigingen (BCO, BZN,
DDVS, Poedelaars en Sport) en de
avondverenigingen (BCO, Centraal,
Sport, De Voscuyl én de G-vereniging 1
en nog 5) binden in deze maanden de
onderling de strijd aan voor een finale-
plaats op 25 mei. Dán zal worden ge-
streden om de Biljartcentrum Oegst-
geest-Club-Trofee. 

De teams ‘1 en nog 5’ en BCO

District Veen en Rijnstreek 
vijf clubarbiters rijker

Na een brandbrief over het arbiterste-
kort binnen het district Veen en Rijn-
streek, kwam er voldoende respons om
een cursus te houden. Gedurende zes
weken werd er door Jos Heemskerk, Leo
Bruigom, Martijn van den Bos, Remi
van Veen en Gerrit van Toor hard ge-
werkt. Op 6 april werd de inzet be-
loond en konden zij onder toeziend
oog van examinator Jacques van de
Ven hun felbegeerde eerste ster binnen
halen. 
Volgend op het theoriegedeelte, dat
voor iedereen goed was verlopen,
kwam de graadmeting aan het biljart.

De voorspelers voor het libre waren
Arno van de Vlist en Ferry Ruinard en
bij het driebanden kwamen Wilco van
Diemen en Dennis Sassen aan tafel. De-
ze heren lieten het beste van zichzelf
zien en hebben de, toen nog, kan-
didaat arbiters behoorlijk laten zweten.
Na het verlossende woordje van
Jacques van de Ven kon het district Veen
en Rijnstreek vijf personen aan de
arbiterslijst toevoegen. Petra en Leo Lips
hebben met het geven van de cursus
prima werk afgeleverd. Adrie de Jong
stelde de lokaliteit en het materiaal be-
schikbaar.

Foto: Wilco van Diemen 

Hoofdklasse libre gewest Zuid 1

Martin van de Rijt piekt in slotfase 
bij De Ram in Roosendaal
Bij De Ram in Roo-
sendaal is Martin
van de Rijt op spec-
taculaire wijze kam-
pioen geworden in
de hoofdklasse libre
van het gewest Zuid-
Nederland afdeling
1. De biljarter van
De Hoef klopte in de
finalepartij thuisspe-
ler Rick van Hassel in
acht beurten. Bij
aanvang van de slot-
partij hadden beiden
tien punten, terwijl
Van Hassel een dui-
delijk hoger ge-
middelde had. Van de Rijt was echter
duidelijk en besliste de partij snel in zijn
voordeel. Hiermee wordt zijn titel en
een plaats tijdens de nationale finale bij
De Ponderosa in Bergen op Zoom veilig
gesteld. Rick van den Enden, die derde
werd, is beter bekend als goede drie-
bander maar toonde met een moyenne
van 10.55 dat ook het libre hem niet
vreemd is. Rick van Hassel realiseerde
een algemeen gemiddelde van 11.43,
wat hem promotie naar de extra klasse
oplevert. Frans Vrolijk maakte de hoog-

ste serie van 126 en realiseerde in vijf
omlopen de kortste partij.

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Martin van de Rijt De Hoef 12 9.01 65
2. Rick van Hassel De Ram 10 11.43 109
3. Rick van den Enden Bellevue 9 10.56 53
4. Pieter Looren de Jong BC Goirle 7 8.96 97
5. Piet Schets De Laan 6 8.30 77
6. Johan Bosters Bellevue 6 8.28 92
7. Frans Vrolijk SVW 4 9.50 126
8. Gerrit de Regt Distel Biljarts 2 8.12 64

Vlnr:  Rick van Hassel, Martin van de Rijt en 
Rick van den Enden. Foto: De Ram

Bandstoten 2e klasse afdeling Zuid 1 in Sas van Gent

Peter van Dongen gewestelijk 
kampioen bij Reseda

Tijdens de gewestelijke finale tweede
klasse bandstoten van Zuid-Nederland
afdeling 1 is Peter van Dongen kampi-
oen geworden. De biljarter uit Bergen
op Zoom behaalde bij Reseda in Sas
van Gent tien punten en bleef daarmee
een punt voor op Peter Brouwers en
Martin Sturm, die tweede en derde wer-
den. Brouwers maakte de hoogste serie
van 27. Gerard Dikmans tekende voor
de kortste partij, hij maakte zijn 75 ca-
ramboles in zestien pogingen. Peter van
Dongen wordt afgevaardigd naar het
Nederlands kampioenschap, dat van

14 tot en met 16 juni bij zijn eigen club-
lokaal De Ram in Roosendaal wordt ge-
houden.  

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Peter van Dongen De Ram 10 2.62 22
2. Peter Brouwers Den Duvel 9 2.88 27
3. Martin Sturm Schuttershof 9 2.72 17
4. Gerard Dikmans HMS 8 2.58 21
5. Adrie van Mechelen De Distel Biljarts 8 2.58 14
6. Georges van Ruymbeek De Kroon 6 2.42 24
7. Christ de Ruijter HMS 4 1.87 15
8. Jan Brinkman VEGABV 2 1.77 13

Foto: Anita van Dam

Vierde divisie driebanden poule 1

Teams Sportrust behalen in slotfase 
overwinningen
In speelronde 19 moest het eerste team
van Sportrust de eer met 2-6 aan ASA
Ans Schouten Administraties laten. Ra-
mon Rozenhart kon de eer redden.
Sportrust 2 behaalde op bezoek bij
Push And Win 3 een 1-7 overwinning.
Alleen Gerard Vooijs moest remise toe-
staan. Een week later reisde Sportrust 1
af naar bij A3BC 2 en kwam daar 4-4
remise overeen. De beste partij werd
gespeeld door Joop Hofland, hij maak-
te zijn 20 caramboles in 29 beurten.
Sportrust 2 zag in eigen huis De Heeren

met 0-8 winnen. Gasthoeve Adrichem
Beverwijk ontving Sportrust 1 en won
met 5-3. Bij de gasten claimde Ramon
Rozenhart een partij, terwijl René de
Rooij met remise een puntje pakte. De
botsing tussen WBV Uitvaartverzorging
Memento Mori en Sportrust 2 eindigde
met 4-4 onbeslist. De laatste ronde werd
door Sportrust 1 eervol afgesloten met
een 8-0 overwinning op Puh And Win
3. Sportrust 2 verloor thuis met 2-6 van
Blauw Wit/De Klos. Sportrust 1 eindig-
de als negende en Sportrust 2 als elfde. 

Derde divisie driebanden poule 1

Easy Diamonds Haarlem kampioen 
voor Jorissen 2000/5 

ten bijschrijven. Biljartshop Leiden ver-
loor thuis tegen Van Hot naar Her met
2-6.
Samonda snoepte een ronde later met
4-4 een puntje af van Jorissen 2000/5.
Bradley Roeten toonde zich met 0.909
als beste speler. A3 BC en Biljartshop
Leiden speelden 4-4 gelijk. 
Biljartshop Leiden kreeg de laatste com-
petitiewedstrijd Samonda op bezoek en
verloor met 0-8. Voor Jorissen 2000/5
ontbrak weer de tegenstander en kon
voor 8-0 worden getekend.

In de derde divisie driebanden is Easy
Diamonds Haarlem met vier punten
voorsprong op de concurrenten Jorissen
2000/5 en Van Hot naar Her kampi-
oen geworden. In speelronde 19 ver-
loor Jorissen 2000/5 op bezoek bij
Van Hot naar Her met 6-2. Limburger
Ferry van der Veen redde de Haagse
eer. Push And Win moest de winst met
2-6 aan Biljartshop Leiden laten. Een
week later kon Jorissen 2000/5 zonder
enige inspanning (wegens het niet op-
komen van de tegenstander) acht pun-
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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

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.

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

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

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

Camping Camping 

De EekhoornDe Eekhoorn
Een gezellige camping in een bosrijke omgeving

Ook kunt u bij ons terecht voor bruiloften en partijen

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

3 matchtafels en 3 tafels 230x115

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

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

Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Café de Ram
Wilbert van Dijke

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

wvandijke@cafederam.com - www.cafederam.nl -        Biljartvereniging De Ram

http://www.biljartschool.nl
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
http://www.debiljartmakers.nl
http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
http://www.bvdeeekhoorn.nl
mailto:Info@hartjevanoosterhout.nl
http://www.dedistel.nl
http://www.dedistelbiljarts.nl
mailto:wvandijke@cafederam.com
http://www.cafederam.nl
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Eerste divisie driebanden poule 1

Jef Philipoom namens Man op Maat/ 
't Caves met maximale score

In ronde 18 behaalde Team Eekhoorn 2
al het kampioenschap. Man op Maat/
't Caves eindigde na 22 ronden als
tweede en had met Jef Philipoom een
kopman met 100% puntentotaal. On-
derin doen Constructor Staalbouw en
Biljart Centrum Arnhem een stapje
terug. Hotel Stadt Lobberich /BC Tege-
len ontsnapte daaraan na een flinke
eindsprint. 

Speelronde 19
FDV Jacoby/Schuler Cues – Constructor
Staalbouw 5-3. Liefst 3 remises. Jeffrey
van Nijnatten won als enige na 40-34
(34) winst op Peter Vlaar. La Plaza
Hoensbroek – Pearle Opticiens 2-6. Ma-
thy Monnissen verloor ondanks 1.148
want Jens van Dam realiseerde 1.481.
Paul Wallerand tegen Pascal Claus
kreeg na 31 beurten een 39-40 uitslag.
Arbo Industries – Team Eekhoorn 2 4-4.
Thorsten Frings 1.666 zette Roland Uijt-
dewillegen 1.416 opzij. Bert Hoefna-
gels won dankzij 1.166 ook namens de
thuisploeg. Bezoeker Joey de Kok zette
1.400 in de boeken voor de kampioen.
Man op Maat/’t Caves – Biljart Cen-
trum Arnhem 8-0. Jef Philipoom deed
met 40 uit 22 ofwel 1.818 van zich
spreken. 

Speelronde 20
Biljart Centrum Arnhem – Kippenpan.
nl/van Beers-Son 8-0. Teammoyenne
van 1.401 na Lukas Stamm 1.481,
Hans Jurgen Kühl 1.458, Rudy Gerrit-
sen 1.400 en Karel Brand 1.290.
Cvdstoffering/DPC/A1biljarts – FDV
Jacoby/Schuler Cues 6-2. Stefan Spille-
man 1.230 ging onderuit tegen de
1.538 van Jeffrey van Nijnatten. Team
Eekhoorn 2 – Hotel Stadt Lobberich/BC
Tegelen 4-4. Roland Uijtdewillegen
1.379 en Joey de Kok 1.296 waren de
uitblinkers. Capelle – Man op Maat/
't Caves 2-6. Wil Janssen produceerde
met 35 uit 31 de kortste partij. 

Speelronde 21

FDV Jacoby/Schuler
Cues – Biljart Cen-
trum Arnhem 8-0. In
’t Tapperijke te Hoe-
ven kwam Michael
Zwakenberg dankzij
1.206 en serie van
10 sterk voor de
dag. Kippenpan.nl/
van Beers-Son – Ca-
pelle 6-2. Voor de
gasten redde Dan
Breur 1.250 de eer.
Arbo Industries –
Constructor Staal-
bouw 6-2. Thorsten
Frings 1.275 boog
voor de 1.379 van

Henk Overmars. Bert Hoefnagels 1.666,
Emilio Sciacca 1.428 en Randy Loenen
1.029 zorgden voor de thuiszege. Pear-
le Opticiens – Team Eekhoorn 2 7-1. In
café Reseda te Sas van Gent eindigde
Pascal Claus tegen Jack Wijnen in remi-
se. Man op Maat/'t Caves – Hotel Stadt
Lobberich/BC Tegelen 0-8. Belangrijke
overwinning voor de Limburgers. 

Speelronde 22
Hotel Stadt Lobberich/BC Tegelen – Kip-
penpan.nl/van Beers-Son 6-2. Handha-
ving was een feit na het succes van Tom
Löwe 1.142, Karl-Heinz Gertzen 1.290
en Paul Savelkoul 1.296 in deze slot-
wedstrijd. Cvdstoffering/DPC/A1bil-
jarts – Arbo Industries 6-2. Michel van
Silfhout 1.290, Jordy de Kruijf en René
Gerrits wonnen en dat bleek voldoende
om verblijf in eerste divisie te verlengen.
Capelle – FDV Jacoby/Schuler Cues 6-
2. Dan Breur 1.538 en serie van 11
was evenals Peter van Lieshout 1.400 in
vorm. Constructor Staalbouw – Pearle
Opticiens 7-1. De 1.250 van Henk
Overmars en de reeks van 10 van Tom
Beemsterboer mochten niet baten om
degradatie te verhinderen. Team Eek-
hoorn 2 – Man op Maat/'t Caves 4-4.
Roland Uijtdewillegen haalde uit met
1.428. Voor de bezoekers scoorde Wil
Janssen een serie van 11. Bij de bezoe-
kers ontbrak eerste man Jef Philipoom.
Hij speelde 17 duels en kwam daarbij
tot de maximale 34 punten. Zijn ge-
middelde daarbij was 1.531. Namens
HCR Prinsen in Haarlo (Buffalo League)
kwam Philipoom tot de volle 10 punten
na 5 partijen. Zijn gemiddelde daar
was 1.408 en dat resulteerde in een sei-
zoenmoyenne van 1.501. In het afge-
lopen seizoen zorgden Thorsten Frings
en Roland Uijtdewillegen met 40 ca-
ramboles na 13 beurten via 3.076 voor
de beste duels. Met 14 treffers kwam de
hoogste serie op naam van Jack Wijnen
en Jeffrey van Nijnatten.

Jef Philipoom. Foto: Frans Janssen   

De kaarten zijn geschud in de Buffalo League

Spannende play-offs in het verschiet

Speelronde 21
’t Hartje van Wanrooy tegen L&B Leder-
mode eindigde in 2-6. Bij de Hoevense
bezoekers verzamelde Eddy Merckx
zijn 40 caramboles in 24 omlopen. ’t
Ivoor won met 6-2 van Team Eekhoorn.
Met een gemiddelde van 1.904 wist
Huub Wilkowski in 21 beurten Frans
van Kuyk (40-16) te verslaan. Marc
Roofthooft kwam via een serie van
twaalf tot 1.739. A1 Biljarts versloeg

Aardexpress met 5-3. Christian Rudolph
reikte tot een moyenne van 2.500.
Burgmans Biljarts kon niet voldoende
weerstand bieden aan Dallinga.com en
verloor met 2-6. Voor de Zeeuwse
gasten speelde Jean-Paul de Bruijn een
gemiddelde van 1.904. Hij maakte ook
een serie van twaalf, één meer dan zijn
kopman Frédéric Caudron, die een
reeks van elf produceerde. Bousema Lo-
chem kon koploper SIS Schoonmaak

Tweede divisie driebanden poule 1

’t Hartje van Oosterhout met groot 
verschil naar eerste divisie

Speelronde 19
Jorissen 2000/3 – Sportprijzenkampi-
oen: 6-2.Chris Wensveen, Peter Koster-
man en Richard Venema behaalden
thuiswinst. Schroevengroothandel.nl –
’t Hartje van Oosterhout: 2-6. Ivan Stit-
schinsky behaalde in 20 omlopen een
gemiddelde van 1.500, terwijl Ismail
Yasin voor 1.250 tekende. EDO ’83 –
Aann. bedr. Beer de Jong: 0-8. Peter
Snel was in 28 beurten uit. BCO-Paeo-
nispassion.com – Take 5: 6-2. Jan Viskil
liet 1.346 noteren. HWA/Hordijk –
’t Steegje: 2-6. Mike van Tetering be-
haalde in 28 beurten winst.

Speelronde 20
’t Steegje – BCO/Paeoniapassion.com:
3-5. Gastheer Daniël van der Geld
speelde in 31 beurten met een ge-
middelde van 0.967 de kortste partij.
Aann. bedr. Beer de Jong - Schroeven-
groothandel.nl: 4-4. Ruud Nieuwenburg
liet met 1.206 het beste gemiddelde
noteren. Hektisch Biljartschool/Mevr.
Dokter – HWA/Hordijk: 4-4. Peter
Berndsen (0.937) presenteerde zich als
beste speler. ’t Hartje van Oosterhout –
Jorissen 2000/3: 6-2. Weer was Ivan
Stitschinsky (1.166) de beste speler. In
eigen huis kon ’t Hartje van Oosterhout

het kampioensfeest vieren. 

Speelronde 21
HWA/Hordijk – Sportprijzenkampi-
oen.nl: 0-8. Sam van Etten kon 1.296
en een serie van acht op laten schrijven.
Cafedepijp.nl – Jorissen 2000/3: 8-0.
BCO Paeoniapassion.com – Hektisch
Biljartschool/Mevr. Dokter: 6-2. Her-
man van Daalen liet zijn 35 caramboles
al na 30 omlopen noteren (serie van
acht). Aann. bedr. Beer de Jong – ’t Har-
tje van Oosterhout: 2-6. Het werd een
wedstrijd met weinig beurten, Ismail
Yassin met 1.750 in 20 pogingen uit,
Ad Koorevaar (1.666) in 21 en Rob
Scholtes (1.250) in 24 omlopen. 

Speelronde 22
Jorissen 2000/3 – HWA/Hordijk: 4-4.
Chris Wensveen en Peter Kosterman
zorgden voor de thuispunten. Sportprij-
zenkampioen - BCO Paeoniapassion.
com: 0-8. Take 5 - Aann. bedr. Beer de
Jong: 0-8. Rob Scholtes maakte zijn 30
caramboles in evenveel beurten. ’t Har-
tje van Oosterhout – Cafedepijp.nl: 3-5.
Ondanks het verlies is kampioen ’t Har-
tje van Oosterhout met maar liefst tien
punten voorsprong op de nummer twee
Schroevengroothandel.nl geëindigd.

’t Hartje van Oosterhout speelt volgend jaar eerste divisie

Met de laatste
speelronden in de
Buffalo League
zijn de plaatsen
voor de play-offs
verdeeld. SIS
Schoonmaak, dat
zich al veel eerder
met ruime voor-
sprong had ge-
plaatst, handhaaf-
de zich op de eer-
ste plaats. Bouse-
ma Lochem werd
op drie punten
achterstand twee-
de, STZ Zundert
en L&B Ledermode
eindigden op
plaats drie en vier.
De liefhebbers
kunnen zich op-
maken voor naar verwachting spannende play-offs. Aardexpress en
Burgmans Biljarts gaan terug naar de eerste divisie.

Roland Forthomme, een serie van veertien.
Foto: Paul Brekelmans

met 6-2 van zich afhouden. Murat Naci
Çoklu gaf Glenn Hofman geen kans en
won met 40-16 in 21 omlopen. HCR
Prinsen en STZ Zundert verdeelden de
punten. Eddy Leppens maakte in 16
beurten tegen Peter Ceulemans met 40-
16 uit. Voor de bezoekers piekte Roland
Forthomme (2.105) met een serie van
veertien en liet Dick Jaspers achter zich.

Speelronde 22
Aardexpress sloot het verblijf in de Buf-
falo League af met een 2-6 verlies tegen
’t Ivoor. Ronny Lindemann moest Huub
Wilkowski met 36-40 in 28 beurten
voor laten gaan. Team Eekhoorn be-
haalde een 6-2 zege op Burgmans Bil-
jarts. Kurt Ceulemans haalde met 2.000
uit naar neefje Bart en won met 40-18
uit 20. Johan Roijers kon de eer voor
Burgmans Biljarts redden. SIS Schoon-
maak kreeg tegen HCR Prinsen weder-
om een nederlaag te verwerken, het

werd in Den Haag 3-5. Glenn Hofman
speelde tegen Dick Jaspers in 22 beur-
ten gelijk. Ook Eddy Leppens toonde
voor de tweede opeenvolgende dag
zijn vorm en mocht met 1.818 de felici-
taties van Jean van Erp in ontvangst ne-
men. Met een duidelijke 8-0 overwin-
ning op ’t Hartje van Wanrooy sloot
STZ Zundert de competitie af. A1 Bil-
jarts kreeg bezoek van Dallinga.com en
zag Javier Palazon (serie van 10) in 24
omlopen op gelijke hoogte blijven met
Caudron. Ook Birol Uymaz liet een
reeks van tien noteren, maar kon niet
verhinderen dat Jean-Paul de Bruijn met
een moyenne van 2.105 de winst
greep. Toch won A1 Biljarts met 5-3.
L&B Ledermode verloor in hun eigen
Hoevense thuishonk met 1-7 van Bouse-
ma Lochem. Alleen Dave Christiani
(2.105) kon mede dankzij een serie van
dertien een remisepuntje pakken in de
botsing met Martin Horn.
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De Distel Biljarts 2 in slotfase naar titel

Speelronde 19
’t Tapperijke – Teletronika: 6-2. Ries
Heeren, Jack van der Steen en Ad Pop-
pelaars zorgden voor Hoevense thuis-
winst. DKM Tools – Polka Print: 8-0.
De Parel Dranken – DKM Tools 2: 4-4.
Bezoeker Frank Hommering kwam via
een serie van acht tot 1.129. Eek-
hoorn/Biljartpoint.nl – De Distel Biljarts
2: 0-8. Peter van Nassau toonde zich
met 1.060 als beste speler. 

Speelronde 20
Polka Print – Eekhoorn/Biljartpoint.nl:
6-2. Jean Paul de Kraker maakte een se-
rie van negen. DKM Tools 2 – Sprundel
3: 2-6: Tim Gorrebeeck kon DKM Tools
van de nul afhouden. Lynn-Somers –
‘t Tapperijke: 2-6. Ries Heeren blonk in
26 beurten uit met 1.346. De Distel
Biljarts 2 – Treva 2: 6-2. Peter van
Nassau, Ad Terloo en Ekber Yildirim
behaalden thuiswinst. Teletronica –
DKM Tools: 8-0. Harrie Cas produceer-
de een reeks van acht.

Speelronde 21
De Parel Dranken – De Distel Biljarts 2:
6-2. Peter van Nassau won een partij
voor de bezoekers. ’t Tapperijke – Sprun-
del 3: 6-2. Ad Poppelaars kwam in 27
omlopen tot een gemiddelde van 1.111.

Eekhoorn/Biljartpoint.nl – Teletronica: 2-
6. Alleen Patrick Oelp claimde twee
punten voor de gastheren. DKM Tools –
Lynn-Somers: 4-4. Harrie Cas en Willie
Damen wonnen hun partijen voor DKM
Tools. Treva 2 – Polka Print: 6-2. Meerten
Dallinga redde de eer voor de bezoe-
kers uit Sluiskil. Rechtswinkel Zuid-
West.nl – DKM Tools 2: 6-2. Met 30 ca-
ramboles in 21 pogingen (1.428) pre-
senteerde bezoeker Tim Gorrebeeck
zich als absolute uitblinker. 

Speelronde 22
Lynn-Somers – Eekhoorn/Biljartpoint.nl:
8-0. Hans Frijters kwam via een serie
van acht tot 1.206. Sprundel 3 – DKM
Tools: 0-8. Polka Print – De Parel Dran-
ken: 8-0. Met 1.029 bleek Koen Saver
de beste speler. DKM Tools 2 – ’t Tap-
perijke: 2-6. Cris Tellekamp kon voor
DKM Tools de nul wegpoetsen. De
Distel Biljarts 2 - Rechtswinkel Zuid-
West.nl: 5-3. In deze kampioenswed-
strijd wonnen Peter van Nassau en Jack
Buijk voor De Distel Biljarts, terwijl Ad
Terloo met remise voor het belangrijke
vijfde punt zorgde. Lange tijd ging
Rechtswinkel ZuidWest.nl op kop in de
poule, maar moest in de laatste wed-
strijd de eer en de titel aan De Distel Bil-
jarts laten.

De Distel Biljarts 2 met vlnr: Ad Terloo. Jack Buijk. Peter van Nassau en 
Stef van Hees. Foto: Adrie Demming

Vierde divisie driebanden poule 4

Titel voor L&B Ledermode uit Hoeven

Speelronde 19
Reseda – Jacobs Mannenmode 2: 6-2.
Alleen Ron Verbeek kon partijwinst be-
halen voor de bezoekers. L&B Ledermo-
de 2 – ’s Lands Welvaren 5/AVH/VSS:
8-0. Treva 3 – De Distel Biljarts 6: 2-6.
Ludo Alberts, Wim Gorissen en Erik
Niewenhuijse wonnen voor de Roosen-
daalse gasten. Jacobs Mannenmode –
De Distel Biljarts 5/JTC Automaterialen:
5-3. Jan Verdult was met 0.806 de be-
tere speler. ’s Lands Welvaren 4/
AVH/VSS – Zandee Kloetinge: 4-4.
Martijn Hendriksen en Peter Smulder
boekten thuiswinst.

Speelronde 20
De Distel Biljarts 6 – Reseda: 2-6. Gast
Peter Baetsle zette 0.961 op het bord.

Zandee Kloetinge – L&B Ledermode 2:
2-6. Leo Kopman kon een partij winnen
voor het thuisfront. Met dit resultaat mag
L&B Ledermode zich definitief poule-
kampioen noemen. Jacobs Mannenmo-
de 2 – Jacobs Mannemode 1: 0-8. Mar-
tin Sturm haalde in twintig omlopen uit
met 1.250. ’s Lands Welvaren 5/
AVH/VSS: De Zwaan: 4-4. Frits van der
Vlies en Iman Westdorp behaalden
winst voor de gastheren. De Distel Bil-
jarts 5/JTC Automaterialen - ’s Lands
Welvaren 4/AVH/VSS: 8-0. Richard
van Merrienboer bleek met 0.714 de
beste speler.

Speelronde 21
Jacobs Mannenmode – De Distel Biljarts
6: 8-0. Jacobs Mannenmode 2 - De
Distel Biljarts 5/JTC Automaterialen: 2-
6. Jan Verdult behaalde zijn 25 caram-
boles in 25 beurten. L&B Ledermode 2 –
’s Lands Welvaren 4/AVH/VSS: 6-2.
Boy Vader hield de bezoekers van de
nul af. De Zwaan – Zandee Kloetinge:
2-6. Piet Verschure, Leo Koopman en
Jan Willem Slabber wonnen voor de
gasten. Treva 3 – ’s Lands Welvaren 5/
AVH/VSS: 8-0.

Speelronde 22
Zandee Kloetinge – Treva 3: 8-0. De
Distel Biljarts 5/JTC Automaterialen –
L&B Ledermode 2: 7-1. Tonny Broos kon
met remise de kampioensformatie van
de nul afhouden. ’s Lands Welvaren 5/
AVH/VSS – Reseda: 4-4. Carlo van
Dam en Johan de Witte wonnen voor
de bezoekers. De Distel Biljarts 6 –
Jacobs Mannenmode 2: 6-2.

L&B Ledermode 2 met vlnr: Brian Bakkers, Corné Bakkers, Rien Bakkers, 
Bert Ligtvoet en Ad Braspenning. Foto: ‘t Tapperijke

Martin Sturm

Tweede divisie driebanden poule 3

Titel voor De Driehoek/Thebo 
Speelautomaten
De Driehoek/Thebo Speelautomaten uit
Lichtenvoorde beschikte over de langste
adem en bleef met 35 punten naaste
achtervolger Carambole één punt voor.
HCR Prinsen 2 en de Bierhandel volg-
den met 30 punten. Veemarkt 2D en
BV75 doen een stapje terug.   

Speelronde 19
Carambole – De Bierhandel 5-3. De
kortste partij was voor Peter Stakenburg
die Mirjam Emmens met 30-27 na 34
beurten de baas bleef. Veemarkt 2D –
Land Transport 0-8. Bezoeker Gert-Jan
van der Veen vertrok met 1.093 als
moyenne op zak. 

Speelronde 20
De Bierhandel – HCR Prinsen 2 1-7.
In horecabedrijf Mans te Mariënberg
waren er liefst 4 spelers die 1.000 als
gemiddelde hadden. Erik Vijverberg
deelde met Stefan Siegburg na 35-35
(35). Raymond Teunissen en Frank
Speckmann presteerden dat moyenne
voor de gasten. Speckmann realiseerde

daarbij een serie van 10. 

Speelronde 21
Albert Heijn Van Rijn – Café Biljart Sie-
mens 8-0. Gijs van Rijn haalde uit met
1.206. 

Speelronde 22
De Driehoek/Thebo Speelautomaten –
Albert Heijn Van Rijn 8-0. Het kampi-
oenschap was binnen na de zeges van
Jorg Schertl, Hans Vriendts, Henk van
Mourik en Timo Peters. André Tebest
speelde ook 11 duels voor de sterkste
ploeg van deze poule. Vriendts reali-
seerde eerder met 13 treffers de hoog-
ste serie van het seizoen. De Bierhandel
– BV75. 8-0. Knap gemiddelde van
1.250 voor zowel Rob Lamboo en Erik
Vijverberg. Mirjam Pruim 0.882 en Eric
Binnenmars 0.566 maakten het team-
moyenne van 0.909 compleet. Met 30
caramboles na 14 beurten kreeg Jildo
Keur eerder de kortste partij van deze
poule, gemiddelde 2.142, op zijn
naam.   

Vierde divisie driebanden poule 6

Titel voor BC Goirle 2 
Speelronde 19
Hazelaar 5 – Molenvliet 4-4. Gerard
van Hoorn kwam met 0.740 prima voor
de dag. Carambole/R&H Weegscha-
len – Cues & Darts 2 2-6. Jos Sisak red-
de dankzij 0.689 de eer. Van den Berg
Biljarts 2 – BC Goirle 2 2-6. Slechts 22
beurten voor Peter van de Sande
(0.909) en 32 pogingen (0.781) voor
teamgenoot Guus Schellekens. 

Speelronde 20
SunControls – Hazelaar 4 2-6.Voor de
bezoekers zette Ronald Hulsken 1.041
op het scorebord. Molenvliet – Caram-
bole/R&H Weegschalen 8-0. In Waal-
wijk gaf Mark Pijnenburg met 20 uit 34
(0.588) het goede voorbeeld. 

Speelronde 21
Hazelaar 4 – ABC 't Töpke 8-0. Micha-
el Bouwmans zette 0.769 in de boeken.
Van den Berg Biljarts 2 – Molenvliet
4-4. Voor de gasten realiseerde Luuk de
Haan 0.781. Harrie Meulendijks speel-

de op eigen terrein 0.735 en maakte
daarbij een serie van 7. PC Kamp
Scheeps- en Konstruktiewerken – Cues
& Darts 2 6-2. Ad Smolders liet er na
0.961 geen gras over groeien. 

Speelronde 22
't Caves – Van den Berg Biljarts 2 5-3.
Luc Nijs bleek de grote man via 0.862.
Molenvliet – PC Kamp Scheeps- en Kon-
struktiewerken 4-4. René Molenschot 20
uit 33 en Leo Loonen 25 uit 34 bleven
onder de 35 beurten. Cues & Darts 2 –
BC Goirle 2 2-6. De felicitaties gingen
al eerder naar Guus Schellekens, May
Hamers, Peter van de Sande, Jan Ver-
hoeven en Ruud van Gils. Van de San-
de zorgde met 1.052 tevens voor het
beste partijmoyenne van deze poule.
Tevens was dat duel met 20 uit 19 het
kortste van allemaal. De eer voor de
hoogste serie van 9 mocht hij delen met
teamgenoot Schellekens en Luc Nijs van
't Caves. 
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Voorwoord
Als de biljartkalender in april/mei is
aanbeland, weten de insiders dat er di-
verse beslissingen gaan vallen. Diverse
teams hebben al een kampioenschap in
hun poule mogen vieren en zij gaan
zich opmaken voor de play-offs waarbij
ze zich kunnen plaatsen voor de divi-
siekampioenschappen die op 8 en 9 ju-
ni worden gehouden in Doetinchem. 

Ook in de bekercompetitie zijn de vijf
ronden inmiddels gespeeld en dat bete-
kent dat er 8 finalisten bekend zijn ge-
worden. Titelverdediger STZ Zundert
zal er alles aan doen om de KNBB be-
ker weer mee naar Zundert te nemen.
De Brabanders moeten echter rekening
houden met sterke tegenstand. 

Uit de Buffalo League hebben L&B Le-
dermode, HCR Prinsen, Team Eekhoorn,
’t Ivoor en Burgmans Biljarts zich weten
te plaatsen. 

Ook dit jaar zijn er weer twee Eerste
Divisieteams in geslaagd zich bij de
laatste acht te plaatsen. Man op
Maat/’t Caves uit Wintelre en Beekman
HPL uit Haarlem gaan zeker proberen
om ook in de finale voor een stunt te
zorgen. Vanaf deze plaats wil ik dan
ook alle teams feliciteren met de plaat-
sing voor de KNBB Jumbo bekerfinale.

Nadat de KNBB Jumbo bekerfinale de
afgelopen jaren met Zundert, Rijsber-
gen en Oosterhout vooral in West-Bra-
bant werd gespeeld, heeft de organise-
rende stichting Biljart Evenementen
Nederland er dit jaar voor gekozen om
de finale in het Beneluxtheater in Berli-
cum te laten spelen. Een mooie locatie
die bij de biljartliefhebbers ook wel be-
kend staat als de locatie waar sinds en-
kele jaren steeds in januari de KNBB
Masters gespeeld worden. Dat deze lo-
catie alle facetten voor zo’n mooi eve-
nement bezit, heeft het dan ook al di-

verse malen aangetoond. Wij hopen
dan ook dat vele biljartliefhebbers van
13 t/m 16 juni de weg naar den Durps-
herd in Berlicum weer zullen vinden.

Het zal een unieke finale worden, want
in liefst vier verschillende teams komen
we een speler met de legendarische
naam Ceulemans tegen en dat zijn na-
tuurlijk niet de enige spraakmakende
namen die acte de presence zullen ge-
ven in Berlicum. Ik noem nog maar even
de namen Jaspers, Merckx, Klompen-
houwer, Leppens, Philipoom, Forthom-
me, Van Kuyk, Christiani, regionale top-
per Huub Wilkowski en oud wereld-
kampioen kunststoten Sander Jonen en
dan weten echte biljartliefhebbers vol-
doende.

Vanaf deze plaats wens ik de stichting
B.E.N., in de persoon van Ad Smout en
Harrry Mathijssen, veel succes met de
organisatie en dank ik vooraf al ieder-
een die op welke manier dan ook zijn
steentje bijdraagt om de KNBB Jumbo
bekerfinale van 2019 te doen slagen.
Tot ziens van 13 t/m 16 juni in het
Beneluxtheater in Berlicum

Paul Brekelmans
Voorzitter ad interim

Nieuwe naam ….vertrouwd adres

”We gaan naar Berlicum”

Ad SmoutHarry Mathijssen

Na vanaf 2015 een vijftal grote biljar-
tevenementen te hebben georganiseerd
in Berlicum, gaat daar van 13 tot en
met 16 juni ook de KNBB JUMBO be-
kerfinale plaatsvinden. Niet in Den
Durpsherd, maar in het Beneluxtheater.
De in de biljartwereld inmiddels beken-
de theaterzaal van Den Durpsherd is
omgedoopt tot Beneluxtheater. De cen-
trale ligging in de Benelux ligt ten
grondslag aan deze naamsverande-
ring. Toch menen wij, met gepaste trots,
te mogen constateren dat de internatio-
nale uitstraling van onze biljartevene-
menten daartoe mogelijk heeft bijge-
dragen.
Veel biljartliefhebbers in Nederland en
België hebben de afgelopen jaren de
weg naar deze locatie onder de rook
van ’s-Hertogenbosch gevonden.
Onderling wordt er dan niet altijd de
vraag gesteld: “ga jij ook naar De
Masters”, maar ook vaak: “ga jij ook
naar Berlicum?” Dit toont duidelijk aan,
dat Berlicum een begrip geworden is
onze prachtige sport. Nu dit jaar voor

het eerst de KNBB JUMBO bekerfinale
driebanden voor teams in het Benelux-
theater wordt gehouden, zijn de ver-
wachtingen hoog gespannen. Het is
aan ons de taak om aan deze ver-
wachtingen te voldoen. Uiteraard gaan
wij er weer met vol enthousiasme en in-
zet tegenaan om er een geweldig eve-
nement van te maken. Wij kunnen daar-
bij weer rekenen op de medewerking
van een legertje vrijwilligers en niet te
vergeten de crew van het Beneluxthea-
ter, die inmiddels weten hoe de ballen
rollen. Niets is hun teveel om het ieder-
een naar de zin te maken. Vanaf de op-
bouw, tot en met de afbouw zien wij al-
tijd blije en gemotiveerde mensen. Als
organisatie kun je altijd op ze rekenen,
wat overigens onontbeerlijk is om een
dergelijk evenement tot een succes te
maken. Kortom, wij staan te popelen
om er weer een ware biljarthappening
van te maken. Geniet van de Brabantse
gastvrijheid en kom van 13 tot en met
16 juni naar Berlicum. De toegang is op
alle dagen gratis!

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

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

- Er wordt met een tijdslimiet van 40 seconden per poging gespeeld.
- Per set mag een speler tijdens zijn beurt één time out aanvragen van 40 seconden.
- Na de poulewedstrijden wordt de stand opgemaakt in de volgorde:
matchpunten – partijpunten – set saldo – gemaakte caramboles – hoogste serie
– steunserie van een speler. 

- De nummers vier van iedere poule worden als zeven en acht geklasseerd.
- De nummers drie van iedere poule worden als vijf en zes geklasseerd.
- De poulewinnaars spelen tegen de nummers twee de kruisfinales volgens best
of three in sets van 15 caramboles zonder gelijkmakende beurt. De partijen die-
nen wel te worden uitgespeeld i.v.m. het setsaldo.

- De verliezers van de kruisfinales worden als drie en vier geklasseerd.
- De winnaars spelen de finale, de verliezer wordt als tweede geklasseerd.
- De winnaar mag zich nationaal bekerkampioen 2019 noemen.

Kerkwijk 61   5258KB Berlicum
T: 073-5032016   www.durpsherd.nl

Alle wedstrijden tijdens de
KNBB JUMBO bekerfinale

live te volgen

http://www.durpsherd.nl


Deelnemende teams
Poule A

STZ Zundert
Zundert

1 Roland Forthomme
2 Peter Ceulemans
3 Barry van Beers
4 Rik van Beers
5 Roland Uijtdewillegen

Team Eekhoorn
Oosterhout

1 Frans van Kuyk
2 Kurt Ceulemans
3 Jerry Hermans
4 Kenny Miatton
5 Jack Wijnen

’t Ivoor
Boxtel

1 Huub Wilkowski
2 Jack van Peer 
3 Marc Roofthooft 
4 Richard Berkelmans

Beekman HPL
Haarlem

1 Sander Jonen
2 Volkan Cetin 
3 Marcel Scheffer 
4 Ger Windt

Foto: Paul Brekelmans

Foto: Stefan Osnabrug

Foto: Emanuel Coort

Foto: Beekman HPL



KNBB JUMBO bekerfinale
Poule B

L&B Ledermode
Hoeven

1 Eddy Merckx
2 Dave Christiani
3 Gerwin Valentijn
4 John Tijssens

HCR Prinsen
Haarlo

1 Dick Jaspers
2 Eddy Leppens
3 Anno de Kleine
4 Jelle Pijl
5 Raymund Swertz

Burgmans Biljarts
Bergeijk

1 Marco Janssen
2 Therese Klompenhouwer
3 Bart Ceulemans
4 Bert van Manen
5 Johan Roijers

Man Op Maat/’t Caves
Wintelre

1 Jef Philipoom
2 Raymond Ceulemans
3 Leslie Menheer
4 Wil Janssen
5 Martijn Roefs

Foto: Jeroen Hoogwerf

Foto: Ton Smilde

Foto: Jan Rosmulder

Foto: Toon van Boxem



De arbitrage  
Tijdens de KNBB Jumbo Bekerfinale 2019 zal de arbitrage weer verzorgd worden
door de groep arbiters van de sectie Driebanden, die waar nodig zal worden aan-
gevuld met enkele gastarbiters. 

Naast de spelers kijken ook de arbiters er alweer enige tijd naar uit om hun bijdra-
ge te mogen leveren aan deze bekerfinale. Voor velen van hen is de bekerfinale
een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij zij graag, ook tijdens  deze editie, in
het Beneluxtheater in Berlicum acte-de-préséance geven.

De arbitrage tijdens de KNBB Jumbo Bekerfinale 2019 zal worden verzorgd door:
Ad van den Brand (Etten Leur), Willem Hofman (Klarenbeek), Erik van Woerkom
(Oosterhout), Christel van Reekum (Apeldoorn), Gilbert Princen (Bergen op Zoom),
Ton Mangelaars (Oosterhout), Henry Thijssen (Heesch), Wil Kanen (Bladel) en Paul
Brekelmans (Veldhoven).
Wij wensen de stichting B.E.N. en het bestuur van de sectie Driebanden veel succes
met de organisatie van de KNBB Jumbo Bekerfinale 2019, de deelnemende teams
veel succes tijdens dit toernooi en we hopen dat vele biljartliefhebbers, van 13 t/m
16 juni de weg naar het Beneluxtheater in Berlicum weten te vinden. 

Paul Brekelmans, Coördinator Arbitrage sectie Driebanden

Gilbert PrincenPaul Brekelmans

Ton Mangelaars

Ad van den Brand

Willem Hofman

Christel van ReekumWil Kanen Henry Thijssen

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

Poule B
L&B Ledermode
HCR Prinsen
Burgmans Biljarts
Man Op Maat/’t Caves

Poule A
STZ Zundert
Team Eekhoorn
’t Ivoor
Beekman HPL

Erik van Woerkom

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

www.debiljartballen.nl   www.debiljartballen.be

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


De historie van de KNBB nationale bekerfinale
Jaar Locatie Team Spelers
1988 Volmac Van der Smissen, Van Kuyk, Gieskens, Lips
1989 Teletronika Jaspers, Havermans, Van de Ven, Vermeiren
1990 Volmac Van Kuyk, Van der Smissen, Van de Looij, Gieskens
1991 Volmac Van Kuyk, Van der Smissen, Van de Looij, Gieskens

In 1992 werd overgegaan naar teams van twee spelers
1992 Teletronika Jaspers, Havermans
1993 Minkels Products Weijenburg, Habraken
1994 Etten-Leur Van Bracht, Van Kuyk

Vanaf 1997 werd na een groot aantal voorwedstrijden de finale op één locatie gespeeld. De teams bestonden weer uit vier spelers
1997 Heiloo Zutex Merckx, Van Kuyk, Arnouts, Valentijn
1998 Heiloo Pelgrim Professionals Blomdahl, Zanetti, Burgman, Velthuis
1999 Heiloo Pelgrim Professionals Blomdahl, Zanetti, Burgman, Pijl, Velthuis
2000 Heiloo Crystal Kelly Caudron, Ceulemans, Van Kuyk, Gieskens, Van Cromvoirt
2001 Heiloo Twentevisie Rudolph, Zanetti, Burgman, Pijl
2002 Egmond aan Zee Crystal Kelly Caudron, Burgman, van Kuyk, Ceulemans
2003 Egmond aan Zee Van Wanrooij Bouwbedr. Blomdahl, Sanchez, Weijenburg, van Wanrooij
2004 Egmond aan Zee Crystal Kelly Caudron, Burgman, Van Kuyk, Ceulemans
2005 Egmond aan Zee Crystal Kelly Caudron, Burgman, Van Kuyk, Ceulemans
2006 Oosterhout (Gld) Crystal Kelly Caudron, Burgman, Van Kuyk, Ceulemans
2008 Amsterdam Hanze Catering Blomdahl, Jaspers, Horn, Koorevaar
2009 Rijsbergen Van Donge & De Roo Blomdahl, Jaspers, Horn, Van Erp
2010 Rijsbergen Van Donge & De Roo Blomdahl, Jaspers, Horn, Van Erp
2011 Zundert Van Donge & De Roo Jaspers, Blomdahl, Horn, Van Erp 
2012 Zundert TOVV.NL/MCR Merckx, Van Kuyk, Christiani, Bitalis
2013 Zundert Dallinga/Frans Bevers Caudron, Leppens, De Bruijn, Hofman
2014 Zundert Dallinga/Frans Bevers Caudron, Leppens, De Bruijn, Hofman
2015 Rijsbergen A.E.J./Dallinga Caudron, Jaspers, Merckx, De Bruijn
2016 Rijsbergen De Distel Biljarts Valentijn, Philipoom, Tijssens, van Aart
2017 Oosterhout Dallinga.com Caudron, De Bruijn, Van Acker, Ceulemans (Bart), Vasseur
2018 Oosterhout STZ Zundert Forthomme, Ceulemans (Peter), Van Beers, Uijtdewillegen, Groot

ElectronicPartner

De Biljart Ballen 
maandelijks in 
uw brievenbus
U wilt biljartkrant De Biljart Ballen
maandelijks in uw eigen brieven-
bus ontvangen? Dat kan voor een
bedrag van 25 euro per seizoen
(alleen geldig voor Nederland). 

Zonder langdurige verplichtingen
kunt u zich hiervoor per e-mail aan-
melden via: duoprint@planet.nl. 

Telkens voor aanvang van het nieu-
we seizoen ontvangt u een factuur. 

Na ontvangst van uw betaling
wordt uw adres toegevoegd aan
de verzendlijst. 

Wanneer betaling uitblijft, stopt
automatisch uw postabonnement.
Dus geen automatische afschrijving
en geen jarenlange verplichtingen. 

Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum 
0735031264

www.eurekabillard.nl

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

Prijs: € 260.

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

Prijs: 
€ 455.
Verkrijgbaar 
in de 
gewichten 
500-510-520-
530 gram

Bezoek onze stand
in de foyer
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Eureka Biljar abriek
biljartleverancier van de

KNBB JUMBO
Bekerfinale driebandenteams

Toonaangevend, modern en vooruitstrevend

Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum, 073 5031264

www.eureka billard.nl

http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%81billard.nl


De Biljart Ballen, 23e jaargang, mei 2019 pagina 21

Nederlandse finale in Brandenburg

Europese titel in artistiek voor 
Erik Vijverberg

Door Frits Bakker

,,Het is een bekroning na heel veel
fysiek ongemak en jaren van terugvech-
ten om weer aan de top te komen'',
was de eerste reactie van Vijverberg,
die een lange rij van supporters omhels-
de in de arena waar hij net de Europe-
se titel had gehaald. Het was zijn eerste
grote succes na een tweede plaats op
het WK in 2012 in Samsun, waar de
Turk Serdar Gümüs wereldkampioen
werd. De Nederlandse finale was op
zich al een bijzonderheid, maar nog

mooier was dat twee vrienden, trai-
ningsmaatjes en teamgenoten tegeno-
ver elkaar stonden. Ze hadden beiden
de slijtageslag overleefd, waarin eerst
de heersend kampioen Serdar Gümüs
en later ook grote kanshebbers als Mi-
chael Hammen, Walter Bax, Sander Jo-
nen, Jean Reverchon, Erik Vervliet, Eric
Daelman en Jop de Jong werden uitge-
schakeld.
Michael Hammen, één van de topfavo-
rieten, moest zelfs het toernooi verlaten
na een ongelukkige verliespartij tegen
Sergio Sanchez, waarin de Fransman
een niveau van 87.586 procent haalde
tegen de Spanjaard 66.964. Andere
hoge scores in het toernooi waren de
serie van 85 van de jonge Duitser Mar-
vin Heinrich en van 82 van Erik Vervliet
in de voorronden. 
De Fransman Michael Hammen haalde
het hoogste percentage van 76.882
procent, maar werd slechts 9e in de
eindstand. De latere winnaar Erik Vij-
verberg, die sinds 2006 artistiek speelt
en de andere finalist René Dericks groei-
den naar hun beste niveau op de slot-
dag. Vijverberg schitterde eerst al in de
kwartfinale tegen Bernd Singer (151-
93) en versloeg in de halve finale de
Duitser Heinrich met 206-115. René
Dericks versloeg Thomas Ahrens met
206-137 en in de halve finale Kevin
Tran met 203-86. In de finale nam
Dericks een ruime voorsprong (69-17),
maar de eindsprint van Vijverberg was
wonderbaarlijk en leidde tot een ruime
voorsprong aan de finish (201-117),
percentage van de winnaar 65.00.
,,Het is natuurlijk opvallend, dat er twee
Nederlanders in de finale staan uit een
land met zo'n 25 of 30 artistiek spelers.
Het valt dit jaar allemaal samen: we
zijn allebei goed in vorm, we hebben er
veel voor getraind en de topvorm was
er op het beste moment'', sloot Vijver-
berg zijn betoog af.

Eindstand
Naam Nationaliteit Pnt Perc HS
1. Erik Vijverberg Nederland 1063 66.148 83
2. René Dericks Nederland 986 67.580 62
3. Marvin Heinrich Duitsland 737 64.705 85
3. Kevin Tran Frankrijk 754 58.585 80
5. Erik Vervliet België 618 72.535 82
5. Thomas Ahrens Duitsland 581 61.157 75
5. Hector Quadrado Spanje 557 60.675 58
5. Sergio Sánchez Spanje 499 51.925 35

De Nederlandse artistiek biljarter Erik Vijverberg, die zijn thuiswedstrijden
speelt bij Horecabedrijf Mans in Mariënberg, kon eindelijk juichen voor
zijn eerste grote titel. Op het Europees kampioenschap won de 52-jarige
gevangenbewaarder uit Almelo zaterdagmiddag goud in de finale tegen
zijn landgenoot René Dericks na een wonderlijke partij, waarin Vijverberg
62 punten achterstand ophaalde en uiteindelijk zegevierde met 201-117.
Het was veruit het mooiste moment uit zijn biljartcarrière. Na afloop werd
hij omhelsd door zijn vrouw en zoon. De emoties waren nog op zijn ge-
zicht te lezen toen de nieuwe kampioen de zaal verliet om zich te melden
voor de dopingcontrole.

Vlnr: René Dericks, Erik Vijverberg, Kevin Tran en Marvin Heinrich. 
Foto: Henry Thijssen

Twee Nederlanders op erepodium

Raymund Swertz weer groots 
Europees kaderkampioen 

Door: Frits Bakker

De Nederlandse kadrist, die ook als ju-
nior drie Europese titels haalde ,,Ik heb
een jaar wat minder goed gespeeld,
omdat ik het driebanden de voorkeur
gaf.'' Dit jaar, na een periode van min-
der training, omdat hij voor het eerst va-
der is geworden, lag de focus helemaal
op het EK in Brandenburg. ,,Ik ga eerst
genieten van deze titel, daarna ga ik
me opmaken voor de volgende missie.''
Sven Daske speelde in eigen land ook
een uitstekend toernooi, onder meer met

een overwinning op de regerend kam-
pioen Raul Cuenca (150-79 in 6), op
de Nederlander Dave Christiani (200-
69 in 6) en in de halve finale op Marek
Faus met 200-130 in 6. Raymund
Swertz schakelde in de kwartfinale
Eddy Leppens uit na 200-200 in 9 en
een shoot-out die de Nederlander won
met 20-6. Swertz won zijn eerste partij-
en in de voorronden allebei in 1 beurt:
150-3 tegen Willy Gérimont, 150-1 te-
gen Thomas Nockemann. In de halve
finale was Swertz te sterk voor zijn land-
genoot Michel van Silfhout.

Succes voor Christel Willemse en Monique van Exter

Zilver en brons voor 
Nederlandse dames tijdens EK 

De nu 51-jarige Francaise Magali De-
clunder domineert al vele jaren het libre
bij de dames. Op het Europees kampi-
oenschap in Brandenburg haalde de
speelster uit Narbonne voor de twaalf-
de keer goud door een overwinning in
de finale op de 69-jarige Nederlandse
Christel Willemse. Declunder ging in
één beurt naar de finish, Willemse
scoorde zeven keer in de nabeurt:
150-7. 
Tien Europese titels haalde Declunder
op de matchtafel, twee keer op de klei-
ne tafel.
Toernooien speelt de moeder van een
dochter van twintig maar zelden meer.
,,Het Europees kampioenschap is altijd
een motivatie voor me om weer te trai-

nen. Twee maanden heb ik twee uur per
dag getraind, maar toernooien spelen
wordt lastiger, omdat ik een blessure
aan mijn schouder heb. Ik wil wel blij-
ven biljarten, omdat ik een cursus volg
van de bond om jonge talenten te coa-
chen.''
Declunder versloeg haar belangrijkste
concurrente, de Nederlandse Monique
van Exter, in de halve finale met 150-42
in 6 beurten na een slotserie van 101.
Van Exter, die drie Europese titels haal-
de tussen 1999 en 2013, speelde op
dit EK net als Decluder een partij in 1
beurt uit. De Francaise deed het drie
keer over het hele toernooi. Derde wa-
ren Susanne Stengel-Polsen uit Duitsland
en Monique van Exter.

Vlnr: Christel Willemse, Magali Declunder, Monique van Exter en 
Susanne Stengel-Polsen. Foto: Henry Thijssen. Tekst: Frits Bakker

Vlnr: Sven Daske, Raymund Swertz, Michel van Silfhout en Marek Faus. 
Foto: Ton Smilde
De Nederlandse vlaggen hangen op het Europees kampioenschap biljar-
ten aan de tribunes in de Stahlpalast in Brandenburg. Het succes op de
eerste dagen is verbluffend. Raymund Swertz haalde zijn vierde Europese
titel in een van de kaderspelen door een overwinning op de Duitser Sven
Daske (200-67 in 4 beurten). De 31-jarige Swertz, die met zijn Franse
team onlangs ook de Europacup won, toonde zich een groots kampioen.
,,Ik heb mijn vorm en mijn concentratie weer helemaal terug.''

Europees brons
voor 
Nick Dudink

Foto Ton Smilde

Tijdens het EK libre tot 17 jaar heeft
Nick Dudink een bronzen plak weten te
bemachtigen. In de halve finale was  de
Fransman Nathan Legendre iets te sterk
voor de Nederlandse belofte.
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Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Eerste divisie driebanden poule 2

`s Lands Welvaren/AVH Auto`s/ 
VSS oppermachtig naar titel

Na 22 speelronden eindigde ’s Lands
Welvaren /AVH Auto’s/VSS Machine-
bouw dankzij 35 punten met een reu-
zenvoorsprong. Naaste achtervolger
Sprundel/BoKo sloot af op 26 punten.
BC Goirle bleef hekkensluiter en ook
Beekman HPL doet een stapje terug.  

Speelronde 19
N-Surance/De Hoog – Beekman HPL
8-0. Vierde man Huidji See kwam met
moyenne 1.458 prima voor de dag.
`s Lands Welvaren/AVH Auto`s/VSS
Machinebouw – Jan Brock Amusement
6-2. Dirk Weeremans 1.944 en Ronny
Brants 1.666 haalden flink uit. Post
Luchtkanalen - `s Lands Welvaren 2/
AVH Auto`s/VSS Machinebouw 0-8.
Tom Persyn bleek dankzij 1.112 de
beste van iedereen. De Distel Biljarts –
Sprundel/BoKo 4-4. Jan Arnouts reali-
seerde 1.250 en serie van 11. Voor de
gasten kwam Ludo Kools tot 1.750. 

Speelronde 20
Sprundel – N-Surance/De Hoog 4-4.
Marc Donvil 1.290 was 2 caramboles
beter dan Serg Dianov 1.225. Henk
Blauwblomme boekte 1.428 maar ab-
solute uitblinker was Peter van Mierlo:
2.058. Jan Brock Amusement – Post
Luchtkanalen 4-4. Voor de gasten be-
haalde Ronny Daniels 1.481. Dennis
Hoogakker hield de punten via 1.290
in eigen huis. Beekman HPL -  `s Lands
Welvaren/AVH Auto`s/VSS Machine-
bouw 4-4. De titel was binnen voor de
Zeeuwen. Francis Forton 1.290 en An-
dy de Bondt 1.206 zorgden voor de re-
mise. Ronny Brants 1.172 verloor van
thuisspeler Volkan Cetin 1.379 en Dirk
Weeremans mocht Marcel Scheffer feli-
citeren. 

Speelronde 21
BC Goirle – Post Luchtkanalen 0-8. Voor
de gasten fraaie cijfers. Paul Bruijstens
1.538, Wilco van Wijk 1.250, Ronny
Daniels 1.212 en serie van 11. Jan
Brock Amusement – Beekman HPL 8-0.

`s Lands Welvaren/AVH Auto`s/VSS Machinebouw met vlnr: Ronny Brants, 
Tonny van Iwaarden, Francis Forton, Andy de Bondt en Dirk Weeremans. 
Foto via Nico Peeters van speellokaal 's Lands Welvaren uit Kwadendamme 

Murat Gökmen 1.600 en Marcel Krik-
haar 1.206 gaven het goede voor-
beeld. ̀ s Lands Welvaren/AVH Auto`s/
VSS Machinebouw – Sprundel/BoKo
6-2. De Bevelanders lieten er geen twij-
fel over bestaan wie de terechte kampi-
oen was. In de laatste thuiswedstrijd
tegen de enige concurrent Sprundel/
BoKo onderstreepten zij in Kwaden-
damme nog eens nadrukkelijk de supe-
rioriteit in deze poule. Met 6-2 werden
de Brabanders naar huis gestuurd. Al-
leen Ludo Kools kon namens de bezoe-
kers iets uitrichten tegen Tonnie van
Iwaarden. De thuisspeler kwam 3 pun-
tjes tekort na 42 beurten. Francis Forton
ondervond nog behoorlijke weerstand
van Henk Blauwblomme maar won roy-
aal met 40-31 in 32. Het grote geweld
kwam van Ronny Brants en Dirk Weere-
mans. Brants versloeg Marc Donvil met
40-13 na slechts 25 pogingen en Weer-
emans bezorgde Rini Boeren een slech-
te dag met 35-22 (18). 
Dat de thuisploeg eredivisiewaardig
blijkt, zeggen de seizoencijfers met nog
één ronde te gaan. 21 gespeeld 33
punten, 13 gewonnen, 7 gelijk, één
keer verloren. De Distel Biljarts – Treva
7-1. Adrie Demming produceerde
1.666 en een fraaie serie van 13. Dat
was eentje minder dan het seizoenre-
cord van teamgenoot Jan Arnouts. Ar-
nouts behaalde nu 1.481. 

Speelronde 22
Veemarkt – `s Lands Welvaren/AVH
Auto`s/VSS Machinebouw 2-6. Dirk
Weeremans 1.458 en Ronny Brants
1.333 onderstreepten nogmaals hun
kwaliteiten. Eindcijfers met tussen haak-
jes aantal duels: Francis Forton 1.121
(19), Ronny Brants 1.289 (19), Dirk
Weeremans 1.221 (21), Tonnie van
Iwaarden 0.857 (13) en Andy de Bondt
1.086 (6). Jan Arnouts (De Distel Bil-
jarts) kreeg de kortste partij op zijn
naam met 40 caramboles na 13 beur-
ten: gemiddelde 3.076.  

Driebanden groot 1e klasse

John Roovers wint na 3 shoot-outs NK
in horecabedrijf Mans te Mariënberg 

Het Nederlands kampioenschap drie-
banden groot eerste klasse zit erop.
Drie dagen topsport in horecabedrijf
Mans in Mariënberg, met 24 spelers
die vanaf vrijdag de strijd aangingen.
Op vier matchtafels werd in het begin
afgetast hoe de deelnemers het spel gin-
gen spelen. Naargelang het weekend,
werd het niveau alsmaar beter, elke fout
werd afgestraft. In de finalepartij zon-
dagmiddag tussen John Roovers en
John Schollink ging de strijd wel heel
ver. Schollink begon heel sterk, maar
Roovers gooide de wedstrijd open door
terug te komen en zelfs een voorsprong
te nemen. De spanning was te snijden
en op de andere biljarts werd regelma-
tig opgekeken hoe deze partij zou ein-
digen. John Roovers komt op 34 caram-
boles van de 35 en mist de laatste. John
Schollink zit geconcentreerd op de stoel
en bedenkt een plan om nog weerstand
te geven in de slotfase.
Hij staat op 29 treffers als hij naar de ta-
fel loopt. De ene carambole nog mooier
dan de andere en de toeschouwers en
medespelers voelen dat er een sensatie
aan zit te komen. Bij een serie van 5 en
een totaal van 34 is de stand gelijk.
Schollink krijt zijn pomerans en kijkt
naar een oplossing om de laatste ca-
rambole te maken. De ballen zijn in be-
weging en de tegenstander zit op het
puntje van de stoel om maar niets te mis-
sen. De speelbal mist op een haartje de
derde bal en er gaat een zucht door het
publiek dat de adem had ingehouden.
De stand komt op 34-34. De toeschou-
wers gaan er bij staan om maar niets te
missen. Arbiter Christel van Reekum
recht nog eenmaal de rug. En nog één
zegt ze tegen Roovers, die staat op van
zijn stoel en bekijkt het speelveld. Hij

legt aan en maakt de
beslissende caram-
bole. Schollink krijgt
de nabeurt, ook die
wordt benut. Er komt
een shoot out  en al-
lebei de spelers mis-
sen de eerste beurt.
Opnieuw een po-
ging, nu allebei één
carambole, nog
geen beslissing. John
Roovers begint aan
de derde beurt en
maakt een serie van
vier en legt meteen
de lat hoog voor
John Schollink en die

scoort er drie. De ontlading bij de sup-
porters van Roovers is groot.
Een terechte Nederlands kampioen
driebanden groot eerste klasse en naar
verluidt zijn tiende nationale titel. Deze
tekst is aan de hand van Eric Binnen-
mars, uitbater van horecabedrijf Mans. 

Van vrijdag tot en met zondag
Op vrijdag werd er begonnen met vier
poules van vier en de eerste twee gin-
gen naar de zaterdag. Daar wachtten
acht spelers, waarbij Roovers en Schol-
link, en weer waren er vier groepen van
vier. De beste acht mochten hun degens
op zondag kruisen bij de kwartfinales.
John Roovers schakelde toen Rob Lam-
boo uit en John Schollink versloeg Rudy
Gerritsen met 35-32. Peter Vlaar zette
Wilco Meusen opzij. Peter van der Heij-
den, al vanaf vrijdag actief en de reve-
latie van het NK tot zover, wees na een
comeback Jordy de Kruijff terug. In de
halve eindstrijd ging Van der Heijden
met 32-35 onderuit tegen Roovers.
Schollink had op de andere matchtafel
geen moeite met Vlaar. Die won vervol-
gens wel het duel om brons tegen Peter
van der Heijden. Rob Lamboo werd vijf-
de en dat ging ten koste van Wilco
Meusen, die eerder goed was voor een
serie van 13. Jordy de Kruijff was in de
partij om de zevende plek te sterk voor
Rudy Gerritsen. 
Eindstand Gem HS
1. John Roovers 1.088 6
2. John Schollink 1.208 11
3. Peter Vlaar 0.892 10
4. Peter van der Heijden 0.831 6
5. Rob Lamboo 0.896 9
6. Wilco Meusen 0.946 13
7. Jordy de Kruijff 0.807 7
8. Rudy Gerritsen 0.808 9

Vlnr: John Schollink, John Roovers en Peter Vlaar. 
Foto: Henry Thijssen
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Koekoekstraat 54 – 3514 CX Utrecht - Tel: +31(0)30 2734315   Mobiel: +31 (0)6 20744011

E-mail: rhoeba@icloud.com

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
mailto:rhoeba@icloud.com
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Onderscheiding voor Jan van den Hoof 
Op 26 april ontving de 68-jarige Tilburger
Jan van den Hoof de onderscheiding als Lid
in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving
deze onderscheiding mede voor zijn inzet in
de biljartwereld. Sinds 1994 is Jan vrijwillig
actief als competitieleider/wedstrijdleider/
plaatsvervangend voorzitter van de Senioren
Biljart Competitie Hart van Brabant. De com-
petitie bestaat uit 30 verschillende verenigin-
gen met in totaal 600 leden. Het hele jaar
door organiseert hij competities. Ook de
wedstrijdleiding van de Coupe Midden-Bra-
bant ligt bij de heer Van den Hoof. Sinds
2007 is hij plaatsvervangend voorzitter. Bij
afwezigheid van de voorzitter is hij de per-
soon die bestuurlijke beslissingen neemt in
overleg met de overige bestuursleden.

8e Love game voor kampioen 
Arena Linberg
Niet alleen werd de
8e Love Game (0-9
winst) door het 1e
team van biljartvere-
niging Arena-Linberg
Vakantiegevoel in de
wacht gesleept, maar
zij werden ook nog
eens kampioen in de
tweede divisie drie-
banden van de Oos-
terhoutse Biljart Fede-
ratie. Arena  Linberg
speelt de thuiswed-
strijden in ‘t Hartje
van Oosterhout. Vol
overtuiging versloe-
gen zij het team van
de Dorstvlegel uit
Dorst, die eigenlijk
nog de enige bela-
ger was. Een trotse voorzitter Bram Speij-
er: "Ook hier zagen wij weer, dat ons
team tot één van de oudsten behoort, de

Vlnr: Henk Snoeren, Peter van Vugt, Ad Mathon, 
Ad Huijben en Bram Speijer. Foto: Frans van Duuren

oudste speler van de tegenstander leek
nog jonger dan onze jongste...en toch
zijn we kampioen geworden".

Louis Opstal wint Kaderbreed-
toernooi Duinstreek 2019

gelijk speelden en zo
in de race bleven.
Opstal (180) maakte
met een reeks van
58 de partij tegen
Kerkman (120) uit
(die na een serie van
43 op 98 carambo-
les  kwam) en ging
de finalestrijd aan
met Van Dijk (110).
Zijn goede spel in de
voorgaande partijen
kon Van Dijk niet
vasthouden en zag
de degelijk spelende
Opstal met twee
reeksen van 44 de
winst en daarmee de
titel pakken. Op moy-

ennepercentage werd Van Dijk nog
tweede en was het brons voor Kerkman.
Als organisator mocht Ben Duivenvoor-
de de trofee uitreiken aan Louis Opstal
die tevens een hieraan gekoppelde di-
nerbon voor Van der Valk Sassenheim
in ontvangst mocht nemen. 
De prijs voor de kortste partij (5 beur-
ten) was voor Kerkman dankzij een
steunpartij van 10 beurten. De hoogste
serie (95 van de 160) claimde Ben Dui-
venvoorde. Namens speler/Bakkerij Ke-
tels kregen de deelnemers ook nog
heerlijk gebak mee naar huis. Samen-
gevat is het toernooi als zeer geslaagd
ervaren en wat zeker in de toekomst ge-
continueerd wordt. 
Eindstand
Naam Moy HS
1. Louis Opstal 14.79 79
2. Erik van Dijk 8.22 60
3. Jos Kerkman 9.41 47
4. Cas Juffermans 10.39 70
5. Ad Ketels 9.95 61

Ben Duivenvoorde reikt trofee uit aan Louis Opstal.
Verslag: Ben Duivenvoorde

Gewest West-Nederland Noord 
heeft er zeven arbiters 2* bij

Nadat de zeven cursisten gedurende
zes dagen de benodigde kennis had-
den opgedaan van Co Bolten en Sjaak
Bleeker, werd op 30 maart door Anja
Groeneveld het examen afgenomen. Tij-
dens het theorie examen werd door al-
len zeer hoog gescoord. Wieger Dijk-
stra wist zelfs alle 40 vragen goed te
beantwoorden. Ook het praktijk ge-
deelte werd goed doorlopen en na af-
loop konden alle zeven deelnemers hun
nieuwe badges in ontvangst nemen. Dit

waren voor district De Duinstreek: Theo
Hoenderdos en Rene van Kesteren,
voor district Noord West Nederland:
Bertus Biersteker en Jan Willem Dekker
en voor het district Noord Holland
Midden: Wieger Dijkstra, Twain Vriens
en Frank Vriens.
Deze cursus kon worden gehouden
door de  samenwerking van de distric-
ten: De Duinstreek, Noord West Neder-
land en Noord Holland Midden.

Derde divisie driebanden poule 2

Artbyte/Van Bruggen kampioen
Speelronde 19
SPC Capelle 3 –
Ekrischocola.nl: 6-2.
Arno van Brandwijk,
Marc Romijn en An-
dré Gort zorgden
voor de thuiswinst.
Jorissen 2000/4 –
Roof Security/De
Hoog: 5-3. Voor-
brood Meubelen/De
Hoog – Artbyte/Van
Bruggen: 6-2. Alleen
Eric Elbertse kon
voor de bezoekers
een partij winnen.
Capelle 2/De Terp –
Megafa/MacSulman:
4-4. Sjon van der
Kaa en Gill Taytelbaum boekten succes
voor Capelle. 

Speelronde 20
Megafa/MacSulman – SPC Capelle 3:
4-4. Met 0.967 was Leon Brouwer de
beste speler. Artbyte/Van Bruggen –
Jorissen 2000/4: 8-0. Eric Elbertse
(0.833) speelde in 30 beurten uit. Art-
byte/Van Bruggen kon het kampioens-
feest vieren.

Speelronde 21
Ribas – Jorissen 2000/4: 4-4. Ben
Derks en Willem Hofman behaalden

beiden in 23 omlopen winst. Rietlan-
der - Artbyte/Van Bruggen: 8-0. Capel-
le 2/De Terp – Roof Security/De Hoog:
6-2. Henk Weber toonde zich in 29 po-
gingen met 1.034 als beste speler. 

Speelronde 22
Roof Security/De Hoog – SPC Capelle
3: 4-4.Peter Tanis en André Gort zorg-
den voor de Capelse punten. Jorissen
2000/4 – Capelle 2/De Terp: 7-1. Wil-
lem Hofman had aan 29 omlopen vol-
doende om met 0.862 de overwinning
te behalen. Artbyte/Van Bruggen –
Ribas: 8-0.

Artbyte/Van Bruggen
Koninklijke onderscheiding 
Michel van Iersel

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen werd

ook de 79-jarige Michel van Iersel niet
vergeten. Van Iersel was jarenlang be-
stuurslid en wedstrijdleider van de dag-
competitie in Midden Brabant. Daar-
naast is hij nog actief als wedstrijdleider
van De Vriendenkring in Loon op Zand.
Zijn activiteiten omvatten echter meer
dan biljarten dat bewijst wel zijn staat
van verdiensten in de volgende functies;
Voorzitter Kath. Arbeids Jongeren, se-
cretaris Jeugdnatuurwacht. Secretaris en
jeugdtrainer tafeltennisvereniging The
White Balls in Loon op Zand en vrijwilli-
ger heemkundekring Loon op ’t Sandt. 

Het tweede weekend van april was er
weer het traditionele Kader-Breed-toer-
nooi van de Duinstreek. In Biljartcentrum
Oegstgeest werd deze keer door twaalf
deelnemers op vier tafels tegelijk gestre-
den voor een plek in de finalepoule van
zondag. Zowel op de vrijdagavond als
op zaterdag waren er veel partijen in
minder dan tien beurten. Na de eerste
twee speeldagen bleef alleen Louis Op-
stal ongeslagen. In de strijd om de po-
diumplaatsen kreeg hij gezelschap van
Erik van Dijk en Jos Kerkman die zich
met twee punten minder maar op per-
centage wisten te plaatsen.
Dit drietal ging op zondag samen met
de andere drietallen voor hun plaats in
het klassement. Dit zorgde voor een
sportieve strijd waarin nog menige
fraaie prestatie werd geleverd. Danny
Kind verbeterde zijn persoonlijke serie
naar 73 en Ad Ketels speelde zijn partij
in vijf beurten uit. De belangstelling
ging echter voornamelijk naar de fina-
lepoule waar eerst Kerkman en Van Dijk
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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

Gezellig praat-, muziek- en biljartcafé

Frank & Natascha
Geluwestraat 1 – 2600 Berchem

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

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.bc de noorderkempen.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 (KBBB FRBB)

Online scorebordsysteem:
Volg ALLE wedstrijden online via de weblink

opdemeir tornooi webapp.appspot/com/online scores.htm?club=AA11

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

KBBB Z/W Vlaanderen - Districtfinale 1ste Klasse Driebanden KB

Nichelson pakt ook op klein biljart 
de eerste prijs
GHO Kortrijk mag Pascal Nichelson
voor de tweede maal in de bloemen zet-
ten. Na zijn winst op het matchbiljart in
de tweede klasse versloeg hij nu ook al
zijn opponenten in deze finale. Als toe-
maatje eindigde hij ook nog eens met
het afgeronde gemiddelde van 0,900.
Vooral de match tegen derde Gino Nu-
yttens (DOS Roeselare) sprong in het
oog : 42-22 uit 31 pogingen. Johan
Deneut van finale-organisator Kortrijkse
BC liet enkel tegen de kampioen punten
liggen en strandde op plaats twee.
Marc Vromant (GHO Kortrijk) moest
het, helaas voor hem, zonder wedstrijd-
punten stellen.

Bart Van Reeth

Enkel op Nichelson beet deze Johan 
Deneut zijn tanden stuk.
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

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

Belgisch Kampioenschap 8-Ball

Lamhasni hoeft zich niet te 
verplaatsen voor de titel
Met de zege van Rachid Lamhasni in ei-
gen huis sleept het Wilrijkse Bal-enzo
op twee weken tijd twee Belgische titels
binnen want Axel Maes wist op 16
maart Belgisch kampioen bij de jeugd
te worden.
Met 75 deelnemers mochten de organi-
satoren zeer tevreden zijn over de op-
komst tijdens dit BK.
In het totaal werden er 126 wedstrijden
afgewerkt. Er waren enkele kansheb-
bers op de titel: Davy De Lee, Stephane
Defrasnes beiden actief voor de
Oostendse club De klokke, maar ook
Biljart Lounge met nummers 1 en 2 van
vorig jaar (Joris Vaes en Kenny Voets)
en Bal-enzo met Piotr Harszscuk en Ra-
chid Lamhasni deden een gooi naar de
titel. Laatstvernoemde deed een gouden
zaak in zijn eerste winnaarsrondematch
tegen titelconcurrent De Lee door hem
met nipte 6-5 cijfers te verslaan. Verder-
op tijdens zijn parcours speelde hij nog
een aantal close matches maar hij wist
zich telkens als winnaar te kronen. Ook
voor Gino De Ruyter was het zo een
dag waar alles wat meezit. Hij wist tot
driemaal toe de uitschakeling nipt te ver-

mijden. In de finale toonde Rachid Lam-
hasni zich echter de betere en kon hij
De Ruyter met 6-2 verslaan.

Tom D'haeseleer

Kersvers Belgisch kampioen 8-Ball
Lamhasni koestert de ballen

Jeugdtitel voor Axel Maes

Axel Maes, een product van het in het
poolbiljart dominante Bal-enzo won
recent de Belgische jeugdtitel in het
8-Ball

Antwerpse club brengt onze krant als eerste op de hoogte

Caudron wordt boegbeeld bij BC Deurne

Onze krant mag uitpakken met deze
absolute primeur. 's Werelds beste drie-

bandenspeler Frédéric Caudron wordt
de kopman bij BC Deurne 1 in het sei-
zoen 2019-2020. Op zijn beurt verlaat
Jef Philipoom de Antwerpse combinatie
en vervoegt opnieuw de rangen van BC
De Ploeg 1. Caudron gaat in zee met
Glenn Hofman, Jean van Erp en Davy
Van Havere. Zij vormen de basis van
het topteam dat op een zoveelste land-
stitel probeert te azen. Titel die ze het af-
gelopen seizoen aan Biljartexpress 1
moesten laten na een ononderbroken
reeks van drie. Jerry Hermans wordt in-
valler net als oudgediende en deken
van BC Deurne : Ludo Dielis. Om het
elan van het lokaal Arena nog wat
extra biljartglans te geven zal Frédéric
Caudron ook meespelen in een team in
de competitie van de Antwerpse Drie-
band Liga op het 2,10 meter biljart.
Bart Van Reeth

Vanaf september kunnen de biljartlief-
hebbers in Deurne gaan genieten van
de capriolen van de extra-terrestrial

mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
mailto:leodewolf@hotmail.com
http://www.bc%ED%AF%80%ED%B0%81de%ED%AF%80%ED%B0%81noorderkempen.be
mailto:ronny.mathysen@gmail.com
http://www.billiardsphoto.com


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

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

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

Biljartnieuws België

Jules Moretuslei 179 
Wilrijk

Ma-Di 18h tot 00
Woe tot zaterdag 13h tot 00h

Zondag Gesloten

4 Snookers - 6 Pool - 2 Carambole

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

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

Vlotte vier op zes helpt Houthaeve 
aan de titel

Thuisspeler Bart Devriendt (GHO Kort-
rijk) mocht zich tevreden stellen met de
tweede plaats hoewel de druiven mis-
schien toch wel zuur smaakten. De-
vriendt was immers de enige die kampi-
oen Jean-Marie Houthaeve van DOS
Roeselare kon verslaan met een moyen-
ne van 0,829 of 34-31 in 41 beurten.
Houthaeve demonstreerde zijn capa-
citeiten in de partij tegen clubgenoot en
rode lantaarn Wim Coussement met
een gemiddelde van 1,000. Meteen de
hoogste moyenne van de hele finale. De
bronzen stek was voor Patrick Destail-
leur (RT Moeskroen).

Bart Van Reeth

Houthaeve zette zondermeer de beste
gemiddelden op het scorebord.
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

KBBB Z/W Vlaanderen - Districtfinale 4de Klasse Driebanden KB

Dewaele houdt titel in de Rodenbachstad

Niet het beste gemiddelde maar de 
titel ging wél naar Dewaele

CBC-DLS Roeselare richtte deze 22-ers
finale met drie spelers in en de eigen
Eddy Dewaele mocht de vesting verde-
digen. Het gemiddelde kon hij net als
zijn tegenstrevers niet bereiken maar 6
op 8 wedstrijdpunten bezorgden hem
de kampioenstitel. Het zilver was voor
Rudy Vandenberghe (GHO Kortrijk) die
wel een beter moyenne scoorde dan
Dewaele. Hervé D'Hondt (WO Hoogle-
de) werd derde.

Bart Van Reeth

KBBB Z/W Vlaanderen  - Districtfinale 5de Klasse Driebanden KB

Cardoen wint finale zonder spektakel

Luc Warlop leed de zwaarste neder-
laag van de finale.
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Het minimum gemiddelde werd door
geen enkele deelnemer behaald en net
als vice-kampioen Frank Van Acker
(WO Hooglede) had winnaar Kurt Car-
doen van het organiserende GHO Kort-
rijk twee uit drie gewonnen partijen op
het actief. 
De moyenne van 0,340 gaf de door-
slag voor de eindoverwinning dankzij
18-14 winst in 40
beurten tegen Luc
Warlop (DOS
Roeselare) waar
men 0,450 op het
wedstrijdblad
mocht schrijven. 
De onfortuinlijke
Juliaan Roeland,
ook lid van GHO
eindigde kansloos
onderaan.  

Bart Van Reeth

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

Clubmakkers worden concurrenten

Voor het behalen van de titel moesten
de drie GHO Kortrijk-spelers elkaar
bekampen. 
De deelname van
outsider Frank
Geldhof (DOS Roe-
selare) was immers
een maat voor niets
gebleken. 

Mario Houssin moest
met een gelijkspel te-
gen Geldhof (27-27
in liefst 73 innings)
afhaken en zo kwa-
men Claude Devos
en Freddy Rondele
tegenover elkaar te
staan in de eind-
sprint. Rondele ver-
sloeg zijn opponent
met een 0,658 ge-
middelde en mocht
de koningstroon be-
klimmen met drie uit
drie gewonnen wed-
strijden.

Bart Van Reeth

De gefocuste Freddy Rondele won met het maximum aan
wedstrijdpunten. Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

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.

www.debiljartballen.be

http://www.billiardsphoto.com
http://www.degildehogerop.be
mailto:frederik.de.moor1@telenet.be
http://www.billiardsphoto.com
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
http://www.espa-biljarts.be
mailto:espabiljarts@telenet.be
http://www.ericdaelman-biljartshop.be
http://www.billiardsphoto.com
mailto:opdemeir@skynet.be
http://www.debiljartballen.be


Biljartnieuws België
Artistiek Biljart –  4de Rankingtoernooi Snookerpocket

Patrick Vloemans raakt net de top drie niet in
De prijzen werden naar goede ge-
woonte alweer verdeeld binnen de klas-
sieke top drie. Erik Vervliet won in Deer-
lijk met 63,62 % nipt voor Walter Bax
die een percentage van 61,71 scoorde.
Eric Daelman bezette de derde plaats
met 57,52 % en voelde daarbij de hete
adem van Patrick Vloemans in de nek.
Vloemans eindigde met 56,19 % en be-
wees zijn waarde want na hem volgden
de acht andere deelnemers op ruime af-
stand. Opvallend in deze rankingeditie
: in geen enkele van de zeven sets wer-
den exuberante percentages neerge-
poot en van veel regelmaat was al even-
min sprake. De vijfde uitgave van het
rankingtoernooi werd in BC Op De
Meir betwist en opnieuw ging de winst
naar de Schotenaar. Ditmaal zelfs uit-
gesproken want met meer dan 73 %
eindresultaat sloeg Vervliet nummer
twee Walter Bax op meer dan 10% af-
stand. 
Eric Daelman volgde net achter de Turn-
houtse artistieker en Steve Wilms ver-

Vervliet zette ook in Deerlijk de ballen
met succes in beweging

BE Pooltour 8-ball in Bal-enzo

Spannende finale levert Kristof 
Van Den Berge als winnaar af
Met vierendertig spe-
lers aan de start van
deze editie konden
we genieten van een
gezellige en sportie-
ve Poolbiljart namid-
dag in Bal-enzo te
Wilrijk.
De opzet was een
chart van achten-
veertig spelers met
een dubbel knock-
out systeem en voor
de verliezers een si-
de-event. Eenenne-
gentig wedstrijden
konden er gespeeld
worden op zes tafels
wat dus garant stond
voor een goed verloop van het toer-
nooi. Paul Lazurca werd voor de twee-
de maal runner-up na winst in de halve
finale tegen Rachid Lamhasni (6-3) en
erg nipt verlies in de finale, waar Kristof
Van Den Berge net iets te sterk bleek te
zijn (7-6). Hasan Shono won het side-
event met een 4-3 resultaat tegen Mi-
chiel Yperman. De deelname van heel
wat jonge spelers sprong in het oog en

zij werden na afloop van het gebeuren
dan ook uitgebreid bedankt door de or-
ganisatie. Het is immers de jeugd die
de toekomst van het pool en het biljart
in het algemeen moet verzekeren en dat
hebben de organisatoren met het inrich-
ten van dit soort toernooien goed be-
grepen.

Tom D'haeseleer

Lachende gezichten bij de finalisten van de pooltour

KBBB - Nationale Finale Jeugd bij B.C. Fortuna in Rekem - Lanaken 

Knappe prestaties van spelers moeten jongeren 
motiveren om de keu ter hand te nemen

Tijdens het weekend van 13 en14 april
werden in het mooie lokaal van B.C.
Fortuna te Rekem de nationale finales
voor de jeugd gespeeld.
Voorzitter van de plaatselijke club Jack
Van Vroonhoven vertelt : “Zelf hebben
we een dynamische club met 26 sterk
gemotiveerde spelers. In deze nationale
finale kwamen 17 jongeren tussen 11
en 21 jaar tegen elkaar uit in verschil-
lende categorieën. Niet alleen is dit een
mooie promotie voor onze sport maar
ook een oproep naar jongeren toe om
het biljarten te proberen en deel te ne-
men aan de verschillende tornooien”. 
Tussen deze jeugdspelers ook één meis-

je : de 19 jarige Kyra : “Ik ben wel het
enige meisje, maar ik weet mijn man-
netje te staan,” zei ze lachend. De uit-
tredende Nationale Jeugdvoorzitter
Jean Franssen die zijn laatste nationale
finale voor de Jeugd agendeerde was
tevreden: “Ik heb hier zeer talentvolle
spelers opgemerkt. En hoewel het spe-
lersgild in het algemeen vergrijst, ben ik
blij dat er nog steeds jongeren de keu
ter hand nemen om het biljartspel te be-
oefenen”.
Vanaf volgend seizoen geeft hij de fak-
kel door aan de nieuwe verkozen voor-
zitter van de jeugdcommissie, Danny
Christiaens. 

Het uitslagenbord van een boeiend en
spannend jeugdtoernooi :
In de 8ste klasse naar 30 punten werd
Luca Philipoom (zoon van voormalig
wereldkampioen driebanden Jef Philip-
oom) oververdiend kampioen wat voor
enorme vreugde taferelen en traantjes
zorgde bij familie en sponsors.
In de 7de klasse (40 punten) kroonde
Anthony Greffe, speler van RBC Diso-
nais zich tot Nationaal Kampioen, hij
versloeg in deze finale het enige meisje
Kyra Hautman (BC De Ploeg) die het
hem niet gemakkelijk maakte. 
In de 4 de klasse sleepte  Dylan Parent
(TB Erquelinnes)  de hoofdprijs in de
wacht.
En in de 3 de categorie was het Samuel
Vanderveken  van ABC Binche die de ti-
tel veroverde.
Nick Rosier (BC ’t Sleepbootje) werd
Nationaal Kampioen in de 2de klasse,
160 punten en zette ook een vrij mooi

tornooi neer met 5 matchpunten
en 13.61 moyenne.
In de 1ste kl. Libre werd Nino
Coeckelbergs (210 vrijspel) van
BC De Coeck, Nationaal kampi-
oen na een zeer spannend slot.
In de nabeurt moest hij gelijk
spelen  om zeker te zijn van de
Kampioenstitel en hij deed dit
met bravoure waarna er een
enorme ontlading volgde. Jelle
Billiet  (Koninklijke Eeklose BC)
werd 2de in de 1ste klasse Li-
bre.
In de hoogste klasse werd Bryan
Eelen van BC De Coeck, dik ver-
diend Nationaal Kampioen in
de Excellentieklasse naar 300
punten libre met een gemiddel-
de van 22.40 en 10 matchpun-
ten. 
Dirk Acx

Als enige meisje stond Kyra Hautman
flink haar mannetje tussen al het 
jongensgeweld

Luca Philipoom te midden van zijn trotse 
sponsors Renate en Luc Verhoeven 

KBBB Nationale Finale Excellentieklasse Kader 47/1 MB 

Eén uit twee Noorderkempers wint 
de begeerde titel

Het Kalmthoutse BC De Noorderkem-
pen vaardigde Ronny Mathysen en Pe-
ter Vandeloo af naar de finale in Brus-
sel. Vandeloo speelde een toernooi om
letterlijk in te 'kaderen' en had zelfs
geen enkele moeite om de hardste noot,
de jonge Stef Van Hees van BC De
Coeck, te kraken. De 120-56 uitslag in
9 beurten, goed voor een moyenne van
13,33 spreekt boekdelen. Van Hees
werd tweede. Robby Sonck (AC Gent)
was de enige die Vandeloo wat in de
weg kon leggen, ook al met een ge-
middelde van 13,33. Vier en vijf op het
wedstrijdblad waren thuisspeler Johan
Devos (CRB Leopold) en de eerder ge-
noemde Ronny Mathysen.

Bart Van ReethPeter Vandeloo aan het werk

raste door op vier te eindigen voor Pa-
trick Vloemans.
Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 2de Klasse Driebanden MB

Kris Stock brengt de zege naar 
New Avenue

Feestje in het lokaal New Avenue in Ant-
werpen. Kris Stock van het plaatselijke
BC Avenue won de gewestelijke titel in
Op De Meir. Yves Jacobs (DGQ Zoer-
sel) bleek zoals te verwachten de te
duchten concurrent maar ook hij moest
in de Antwerpenaar zijn meerdere er-
kennen. Met twee overwinningen be-
zette hij wel de verdiende tweede

plaats. Maurice Van Dooren (Biljartex-
press) won van Mario Volders en dat le-
verde hem zijn enige twee wedstrijd-
punten op en de daaraan gekoppelde
derde plaats. Volders keerde met lege
handen terug naar zijn club, BV Turn-
hout.

Bart Van Reeth

Kris Stock staat te popelen om de champagne te ontkurken (foto Marc Verhaegen) 
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Tweede divisie driebanden poule 4

Kampioen 't Caves uit Wintelre 
eindigt met 3 punten voorsprong

Met 33 punten na 22 wedstrijden ging
bij 't Caves de vlag in top. Eddies-HR.nl
en Café Het Wapen van Strijp sloten af
met 30 punten. Het doek viel voor 't
Hartje/Balans en De Molen 3.  

Speelronde 19
aMate Communicatie - Eddies-Hr.nl 4-4.
Piet Blankers verloor met 0.705 want
Uwe Arndt behaalde 1.029.
Thekes/Park Tivoli – Teleng Schilder-
werken 2-6. Ludy Keuten 1.200 en Paul
Jaubin 1.166 bleken sterke gasten. S&P
De Molenvliet – 't Hartje/Balans 4-4.
Voor de bezoekers zette Marrie Groe-
neveld 1.029 in de boeken. BC Tegelen
– Café Het Wapen van Strijp 3-5. John
van Tienen realiseerde 1.034 in zijn
thuisbasis. Peter Wolters en Erwin Kivits
speelden 1.029 tegen elkaar. 

Speelronde 20
Eddies-Hr.nl – 't Caves 3-5. Peter van
der Heijden boog voor de 1.000 van
Martijn Roefs. Edwin van Woerkum
bleef Johan Zwiers de baas. Tussen-
stand derhalve 2-2. René Peters zag
Riny Zwiers 1.296 flink uithalen. De
kopmannen Roger Roefs en Rick Sled-
dens kwamen tot remise. Belangrijke
zege voor 't Caves in de titelstrijd. De
Molen 2 – S&P De Molenvliet 5-3. Erik
van Loon gaf met 1.093 het goede
voorbeeld. Café Het Wapen van Strijp
– aMate Communicatie 4-4. Erwin Ki-
vits vestigde de aandacht op zich met

35 uit 27 (1.296) en serie van 11. De-
ze reeks was een evenaring van het sei-
zoenrecord van Ton Rovers. Kivits was
al eerder dankzij 2.058 goed voor de
kortste partij in deze poule. 

Speelronde 21
Thekes/Park Tivoli – 't Caves 6-2. De
thuisploeg had er zin in. Jos Bongers en
Micha van Bochem beiden 1.590.
Café Het Wapen van Strijp – Eddies-
HR.nl 4-4. Nu zette Erwin Kivits 1.400
in de boeken. Ad Burgmans kwam bij
de gasten tot 0.937. BC Tegelen – De
Molen 2 2-6. Bij de Brabanders reikte
Limburger Stephan Rutten tot 1.346 en
Erik van Loon eindigde op 1.129. 

Speelronde 22
Eddies-HR.nl – Thekes/Park Tivoli 4-4.
Jos Bongers verzamelde de 35 caram-
boles al na 21 beurten en dat leverde
1.666 op. Café Het Wapen van Strijp
had eerder al tegen 't Hartje/Balans ge-
lijkgespeeld zodat de titel naar 't Caves
ging. 't Caves – De Molen 3 7-1. Rick
Sleddens, Riny Zwiers, Martijn Roefs en
Johan Zwiers mochten de felicitaties in
ontvangst nemen. Teleng Schilderwer-
ken – BC Tegelen 6-2. Paul Jaubin was
goed voor 1.129. Wilfrie Vermeer
1.200 redde op fraaie wijze de eer.
Vermeer finishte als eerste in het klasse-
ment van het Dreamteam. Erwin Kivits
kwam na 14 duels tot een gemiddelde
van 1.162.

't Caves met vlnr: Martijn Roefs, Riny Zwiers, Johan Zwiers en Rick Sleddens.
Foto: Wilmy van Boxem   

Van 22 mei tot en met 1 juni

GP driebanden De Hazelaar Rosmalen

Vanaf woensdagavond 22 en 23 mei
om 20.00 uur worden eerste kwalifica-
tieronden (PQ4) voor de Grand Prix De
Hazelaar Rosmalen gespeeld. De twee-
de sessie vangt aan om 21.30 uur.
Vanaf vrijdag 24 mei wordt ieder dag
al om 11.00 uur het startsein gege-
ven(PQ3). Het hoofdtoernooi gaat op
donderdag 30 mei van start. Om
11.00 uur treden dan Dick Jaspers,
Sander Jonen, Barry van Beers en Mar-
tien van der Spoel aan. In volgende ses-
sie die om 13.00 uur van start gaat,
maken Raimond Burgman, Kay de
Zwart, Raymund  Swertz en Therese
Klompenhouwer hun opwachting. Een
dag later zijn Jean van Erp, Harrie van
de Ven, Frans van Schaik en Huub Wil-

kowski aan de beurt, terwijl twee uur la-
ter Jeffrey Jorissen, John Tijssens, Dave
Christiani en Roland Uijtdewillegen aan
zullen treden. De finaledag volgt op za-
terdag 1 juni, dan worden om 11.00
en 13.00 uur de achtste finales afge-
werkt, om 15.30 uur gevolgd door de
kwartfinales. De halve finale begint om
18.00 uur. ’s Avonds om half negen
volgt met de finale de ontknoping. De
partijlengte in de kwalificatieronde 3 en
4 is 20 caramboles, in kwalificatieron-
de 1 en 2 25 en in de kwalificatieronde
30. Tijdens het hoofdtoernooi speelt
men naar 40 treffers. De plaats van
handelen is Sportfoyer De Hazelaar
aan de TM Kortenhorstlaan 6 in Rosma-
len.

Dick Jaspers speelt zijn eerste partij op donderdag 30 mei om 11.00 uur.
Foto: Paul Brekelmans

EK ticket voor Martijn Woonings, Rene Peeters, Jesse Thehu,
Jim Telfer en Jimmy Worung    

Geslaagd NK pool Senioren bij 
De Distel in Roosendaal

Na het succesvolle eerste weekend van
het NK Jeugd stond het Paasweekend
bij biljartcentrum De Distel in Roosen-
daal in het teken van het NK Senioren.
De vierde en laatste discipline bij 8-ball,
is gewonnen door Jim Telfer. Hij ver-
wees in de finale Jesse Thehu overtui-
gend met 6-1 naar de tweede plaats.
Het brons was voor Rene Peeters en
Ronald Van Adrichem-t Hart. Met het af-
sluiten van dit NK Pool Senioren 2019
werd ook bekend wie naar het EK Pool
Senioren in Brandenburg worden uitge-
zonden. Op basis van de beste drie
prestaties van de vier disciplines.
De Top-4 van het NK Senioren klasse-
ment plaatste zich hiervoor. Eerder
kreeg  Jimmy Worung al een wildcard

om deel te nemen aan het EK 9-ball.

Klassement
1. Jim Telfer
2. Jesse Thehu
3. Rene Peeters
4. Martijn Woonings

Hiermee werd een mooi en succesvol
NK-weekend afgesloten. Net als de af-
gelopen jaren was Biljart & poolcen-
trum de Distel weer een zeer gastvrije
locatie. Een speciaal woord van dank
ging uit naar Richard van Merrienboer
en crew voor de goede zorgen en het
prima materiaal. Een gratis livestream
van OrangeForks Productions is moge-
lijk gemaakt door Jimmy Worung.

Jim Telfer. Foto: Stefan Osnabrug

Derde divisie driebanden poule 3

Merwehof/Derogee Beveiligingen 
viert feest
Speelronde  19
Autobedrijf Schrauwen – DCM/Den
Boerenstamppot: 1-7. Ron de Grauw
speelde met 0.714 de beste partij.
’t Hartje Balans 2 – Cues & Darts: 4-4.
Bastijn van Gageldonk en Ben Stadhou-
ders wonnen voor de thuisclub. Eek-
hoorn 4 – Team Hilvarenbeek 2: 4-4.
Peter Smans en Maikel van Opdorp wa-
ren succesvol voor Eekhoorn.

Speelronde 20
DCM/Den Boerenstamppot – ’t Hartje
Balans 2: 6-2. Voor de bezoekers claim-
de alleen Ben Stadhouders partijwinst.
Cues & Darts – Ossekop/BH Keukens:
8-0. Lucien Tabbers presenteerde zich
met 0.937 als beste speler. Friends/
Ad’s Catering – Eekhoorn 4: 4-4. Ronny
van der Vliet en Maikel van Opdorp be-
haalden de punten voor de gasten.

Speelronde 21
’t Steegje 2 - Cues & Darts: 2-6. Ton Hul-

termans tekende op bord drie voor
0.862. Eekhoorn 4 – Merwehof/Dero-
gee Beveiligingen: 4-4. Eekhoorn kop-
man Bart Hultermans (0.967) maakte
zijn 30 caramboles in 31 beurten. Voor
de gasten, die de kampioensvlag kon-
den hijsen, kwam tweede man Adel
den Rijn tot hetzelfde resultaat. ’t Hartje
Balans 2 – Autobedr. Schrauwen: 2-6.
Bastijn van Gageldonk redde de eer
voor het thuisfront. Ossekop/BH Keu-
kens – DCM Den Boerenstamppot: 8-0. 

Speelronde 22
Team Hilvarenbeek 2 – ’t Hartje Balans
2: 6-2. Weer was het Bastijn van Gagel-
donk die de bezoekers van de nul af-
hield. DCM/Den Boerenstamppot –
’t Steegje 2: 2-6. Jan van Dooren won
een partij voor de gastheren. Ossekop
2/Hoog Laag Keukens – Eekhoorn 4:
6-2. Peter Smans beperkte de schade
voor Eekhoorn. Cues & Darts – The
Gamblers: 8-0. Lucien Tabbers en Mar-
tin de Laat lieten beiden 0.882 noteren.
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Hague 5 overweldigend kampioen 
eredivisie poolbiljart

Zondag 7 april heeft het team Hague 5,
tijdens de voorlaatste speelronde van
de eredivisie poolbiljart, het kampioen-
schap veilig gesteld. Na de eerste
winst met 6-1 op Sportcentrum Utrecht
was het al duidelijk. Het topteam uit
Den Haag is niet meer in te halen. 
Met uitzondering van Pepijn de Wit
was het basisteam compleet met Alex
Lely, Jan van Lierop, Niels Feijen en Ro-
nald van Adrichem. Ook was de team-
captain Steven Verharen aanwezig met

supporters. Hague 5 heeft een fan-
tastisch seizoen achter de rug. Van de
12 gespeelde wedstrijden zijn er 11 ge-
wonnen en de afstand met de nummer
2 is met meer dan 20 punten enorm. De
officiële huldiging vindt plaats op 2 juni
tijdens de laatste speelronde. Dan zijn
alle teams en spelers uit de eredivisie
aanwezig  en worden de laatste wed-
strijden gespeeld. De strijd om degra-
datie is dan het enige wat op het spel
staat.

Hague 5 met vlnr: Alex Lely, Jan van Lierop, Pepijn de Wit, Steven Verharen, 
Ronald van Adrichem en Niels Feijen. Foto: Frederique Rijsdijk

Dubbelslag Quinten Pongers 
bij NK pool Jeugd
Het eerste weekend van het
NK pool Jeugd in Poolcen-
trum 4 Friends in Tilburg
werd gedomineerd door
Quinten Pongers. Bij afwe-
zigheid van Jan van
Lierop, die vorig jaar voor
de laatste keer mocht mee-
doen bij de junioren, won
Pongers zowel het 10-ball
van zaterdag als het 14.1
straightpool van zondag.
Het was een bewijs van de
gestage vooruitgang die
de oudste van de twee
broers Pongers aan het ma-
ken is. Bij het 10-ball pupil-
len was Quinten’s jongere
broer Yannick de sterkste;
hij won met 7-6 nipt de fi-
nale van Mika van Berkel.
In het door Ivan Labrovic goed geleide
openingsweekend van het NK was er
veel aandacht voor het NK meisjes.
Hier won Tara Verharen het 10-ball,
haar eerste overwinning in vier jaar.
Megan Kuys-Rademakers won in de fi-
nale tegen Lynn Pijpers het straightpool.
Alle winnaars waren na afloop lovend
over de organisatie. Megan Radema-
kers sprak speciale dank uit aan haar
coach René Peeters, die haar hielp kalm
te blijven in enkele zenuwslopende par-
tijen. Tenslotte was er bij het 14.1 voor
de pupillen winst voor Mitchel Knuever.
Op 11 en 12 mei vindt in dezelfde lo-
catie het NK pool Jeugd in 9-ball en 8-
ball plaats. 

Junioren 10-ball
1. Quinten Pongers
2. Yuri Dijkstra
3. Bjorge Masselink en Richard Baren-

dregt jr.

Pupillen 10-ball
1. Yannick Pongers
2. Mika van Berkel 
3. Mitchel Knuever en Sonny Haegmans

Meisjes 10-ball
1. Tara Verharen
2. Jolien Schuurman
3. Megan Rademakers en Fenna van

Adrichem

Junioren 14.1
1. Quinten Pongers
2. Richard Barendregt jr.
3. Bjorge Masselink en Yuri Dijkstra

Pupillen 14.1
1. Mitchel Knuever
2. Yannick Pongers
3. Mika van Berkel en Sonny Haegmans

Meisjes 14.1
1. Megan Rademakers
2. Lynn Pijpers
3. Tara Verharen en Jolien Schuurman

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

Vlnr: Tara Verharen, Lynn Pijpers, Megan Rademakers en Jolien Schuurman.
Foto: Melissa Kuys Fotografie, www.ewop.nl

Eredivisie poolbiljart ronde 11 en 12

SPCWoensel.nl op derde plaats na 
zege op Infinity en kampioen Hague 5

In de ronden elf en twaalf van de eredi-
visie poolbiljart behaalde SPCWoen-
sel.nl prima resultaten. Het team uit
Eindhoven won met 4-3 van zowel Infi-
nity en Hague 5. Een derde plaats is de
beloning. Op zondag 2 juni vinden op
één centrale locatie de slotronden
plaats. De kampioen is bekend maar
wie degradeert er? Cyclop HOB Weert
staat voor de schier onmogelijke opga-
ve om als hekkensluiter niet te degrade-
ren. Sonny's Billiard Supplies moet zich
als nummer voorlaatst zorgen maken

om niet in de play-
offs te belanden.
Plaats van handeling
is sportcafé Alkmaar. 

SPCWoensel.nl 
– Infinity 
Strokes of 
Genius 4-3
In sportcentrum
Utrecht was Tim Jonk-
man sterk. Hij ver-
sloeg Otman Achar-
rat met 7-3 en Sha-
chong Woo met 8-5.
Yannick Pongers zet-

te Rudy van der Veen met 9-2 opzij.
Quinten Pongers behaalde wisselend
resultaat met winst op Van der Veen en
verlies tegen Ivar Saris. Richard Eijm-
berts bleef individueel en in het koppel
met Frans Ooijen aan de verkeerde
kant van de score. 

SPC Woensel.nl – Hague 5 4-3
Tim Jonkman trok tegen de kersverse en
tot dan toe ongeslagen kampioen de
goede lijn door. Jan van Lierop (9-7) en
Ronald van Adrichem (7-4) gingen te-
gen hem onderuit. Richard Eijmberts en
Yannick Pongers bleken in het koppel
ook te sterk voor Van Lierop en Van
Adrichem. Yannick Pongers trok tegen
Alex Lely met 7-9 aan het kortste eind.
Frans Ooijen moest Niels Feijen met 1-8
voor laten gaan. Quinten Pongers zette
Alex Lely opzij maar moest zijn meer-
dere erkennen in Feijen. 

Vlnr: Frans Ooijen en Tim Jonkman. Foto: Jan Rosmulder  

Schitterende
Wilhelmina biljarttafel

Oriënt de Luxe  2,30 bij 1,15

3 leiplaten met verwarming
4 ééndelige keuen met houders

2 biljartlampen, scorebord,
afdekzeil en 3 afdekplaten

Prijs €. 935,00

abaltussen@gmail.com
tel. 0302948484

Vierde divisie driebanden poule 3

Ossekop 4/Vissenberg Sierteelt 
vroegtijdig kampioen
Speelronde 19
Bikse Biljart Bikkels – DKM Tools 3: 4-4.
Ad en Frans Vroomans wonnen voor de
bezoekers. RCD Kloens Bestrating –
DCM Bongaards Transport: 6-2. Marco
Bongaards redde de eer voor de gasten.
Capelle 7 – Bikse Biljart Bikkels 2: 6-2.
Kees van der Stel realiseerde in 28 om-
lopen een gemiddelde van 0.892. Osse-
kop 4/Vissenberg Sierteelt – De Maas-
stad: 4-4. Bertus Lucas en Martin den
Boer hadden succes voor De Maasstad.

Speelronde 20
De Maasstad –Bikse Biljart Bikkels: 2-6.
Aad van Dries beperkte de schade voor de
thuisclub. DKM Tools 3 – Capelle 7: 6-2. Lo-
dewijk Bruins hielp Capelle van de nul af.
DCM Bongaards Transport – Ossekop3/
Vissenberg Sierteelt: 2-6. Alleen John van

Weert had succes voor de gastheren.

Speelronde 21
De Maasstad – DKM Tools 3: 4-4. Be-
zoekerswinst was er voor Jan van Zun-
dert en Frans Vroomans. De Staart/TVM
– Capelle 7: 8-0. Ossekop 4/Vissen-
berg Sierteelt – DCM Bongaards Trans-
port: 8-0. De gastheren uit Zundert kon-
den hiermee het kampioensfeest vieren.

Speelronde 22
Capelle 7 – RCD/Kloens Bestrating: 4-
4. ’t Steegje 3 – De Maasstad: 5-3.
Voor de bezoekers uit Capelle aan den
IJssel won Martin de Boer een partij en
Hans de Nies speelde gelijk. DCM Bon-
gaards Transport – Bikse Biljart Bikkels:
4-4. Jack Bongaards was met 0.833
verantwoordelijk voor de beste partij. 

VBD Midden-Brabant 3e klasse libre

Jan van Dongen 
claimt titel
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Jan van Dongen De Langstraat 7 2.07 14
2. Marcel de Brouwer De Gildenbond 6 1.96 16
3. Frans van Delft De Molenvliet 5 2.00 15
4. Theo Lugters De Gildenbond 4 1.75 10
5. Ad Brekelmans RBCW 4 1.64 14
6. Theo van Helvoort De Schakel 4 1.76 10

http://www.ewop.nl
http://www.ewop.nl
mailto:abaltussen@gmail.com
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Veel tevreden gezichten bij nationaal jeugdtoernooi België

Grote Prijs Jos Verhoeven doorslaand succes

Met stralende gezichten liepen de organisatoren van het nationaal jeugd-
toernooi “Grote Prijs Jos Verhoeven” op zaterdag 30 maart rond in de
hallen en op het terrein van biljartfabriek Verhoeven in Malle. Hun opzet
was immers enorm geslaagd. Niet alleen de organisatoren, maar ook de
spelers/speelsters en het publiek waren in hun nopjes.

Voor Luc en Renata Verhoeven een eer-
betoon aan de grondlegger van het
bedrijf Jos Verhoeven en voor Jef en
Bianca Philipoom een kroon op hun
werk. Met de deskundige assistentie
van mensen, die hun stempel al eerder
hadden verdiend met de inrichting en
begeleiden van grote biljartevenemen-
ten verliep het op rolletjes.
Sportiviteit vierde de boventoon, al
waren ook de prestaties niet gering.

Bij het libre en
kader bleven
Luca Phili-
poom en Ke-
vin van Hees
ongeslagen,
terwijl het drie-
banden op de
matchtafel
werd beheerst
door Andy de
Bonth. Marvin
Nuyens bleek
bij het drie-
banden klein op moyenne de sterkste.
De 17 jeugdige deelnemers en deel-
neemsters zagen zich mede gesteund
door de talrijke bezoeken van biljartle-
gendes en spelers van hoog niveau,
waaronder Frédéric Caudron, Eddy
Merckx, Raymond Ceulemans, Jean-
Paul De Bruijn, Johan Claessen, Danny
Wuyts, Jef Philipoom, Marc Celen, Ed-
dy Willems Jr, Guy Van Litsenborg, Ro-
ger Roefs en Philip Coenen. De kersver-
se jeugdvoorzitter Danny Christiaens
was de hele dag present, samen met
Antwerps voorzitter François Van Crie-
kinge, penningmeester Peter Van Raak
en de leden van de jeugdcommissie,
zijnde Dirk Op De Beeck (wedstrijdlei-
der), Eddy Willems
(coördinator arbitra-
ge), Louis Masson
(namens het Gewest-
bestuur) en Andy De
Bondt (monitor en te-
vens deelnemer).
Ook het nationale
bestuur van de KBBB
liet de kans niet lig-
gen om de jeugd
aan te moedigen in
de personen van

voorzitter Benny
Van Goethem en
bestuurder Mieke
Depoorter.  Foto-
graaf Dirk Acx was
de gehele dag aan-
wezig om alles te
vereeuwigen. 

Hoopvol 
gestemd
Vooral de elf jarige
Luca Philipoom bleek
zich helemaal thuis
te voelen tijdens het toernooi. Dat de bil-
jartsport hem met de paplepel is in ge-
geven bleek wel uit zijn spontane aan-
bod om een kaderpartij te arbitreren.
Met volle aandacht begon hij aan de
uitdaging, om deze onder toeziend oog
van Dirk Acx als geslaagd te voltooien.
Zijn ouders, Jef en Bianca Philipoom
zijn hoopvol gestemd voor de toekomst
van het jeugdbiljarten. “Wij moeten ons
aanpassen aan deze tijd en dus ook
aan de jeugd. Pas dan kunnen we ze
weer aan tafel krijgen. Onlangs hadden
we een interland Nederland-België
bij De Distel in Roosendaal. Ook daar
bleek dat er wel degelijk belangstelling
is bij de jeugd. Het is aan ons de taak
(en daar bedoel ik de hele biljartwereld
mee) om ze te motiveren. Wij gaan er
hier in ieder geval vol tegenaan. Wat
hier gebeurt is fantastisch en gaat
zondermeer een groter vervolg krijgen.
We denken voor volgend jaar al aan
een interland België-Nederland met 40
tot 50 deelnemers.” Aldus een enthou-
siaste Jef Philipoom. Ook de nieuwe
jeugdvoorzitter Danny Christiaens ziet
goede kansen voor het jeugdbiljarten
en zal dan ook alles in het werk stellen
om zijn missie te doen slagen.

Eindstanden libre
Naam Pnt Moy
1. Luca Philipoom 8 1.37
2. Vincent Goossens 6 1.54
3. Kyra Hautman 4 1.81
4. Lars Verhaegen 2 0.81
5. Stefaan Tacq 0 0.80

Eindstanden kader 38/2
Naam Pnt Moy
1. Kevin Verhees 6 8.50
2. Bryan Eelen 4 9.95
3. Nino Coeckelbergs 2 5.21
4. Jelle Billiet 0 4.97

Foto’s Dirk Acx. www.billiardphoto.com

Eindstanden driebanden 
klein
Naam Pnt Moy
1. Marvin Nuyens 4 0.89
2. Niels Verhaegen 4 0.46
3. Noah Rosier 4 0.55
4. Thomas Ruccione 0 0.26

Eindstanden driebanden 
matchtafel
Naam Pnt Moy
1. Andy de Bonth 6 0.924
2. Dylan Van Leuvenhage 4 0.504
3. Stef van Hees 2 0.759
4. Nick Rosier 0 0.398

http://www.billiardphoto.com
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Eerste divisie topteams

Titel voor Steinhoff Constructions
tisch Biljartschool/
BV’75 met 2-4, om
vervolgens met 4-2
te winnen. Van den
Broek Biljarts/Alme-
re eindigt hiermee
op de derde plaats.
123 Biljarts/BCO
dubbelde met 6-0 te-
gen Topteam Goirle.
Vincent Veldt maakte
een librepartij in
twee beurten uit.
Exalto/HWA Alblas-
serdam – Snelpost
11 eindigde in 4-2
en 5-1. Absolute uit-
blinker was Reijer
van Kooten, die bij
het kader zijn 175
caramboles in twee

omlopen verzamelde (serie van 167).
Terborgse Wijncentrale sluit de competi-
tie af met een tweede plaats. Dit is me-
de te danken aan de 6-0 en 4-2 over-
winning op Topteam Verploegen Party
& Congrescentrum. Hans Klok speelde
zijn tweede librepartij in één beurt uit.

In de laatste twee speelronden van de
eerste divisie topteams heeft Steinhoff
Constructions met twee keer een 6-0
overwinning op Buitelaar / Maasduin
Witgoed de kampioenstitel veilig ge-
steld. Van den Broek Biljarts/Almere
verloor de eerste ontmoeting tegen Hek-

Hans Klok. Foto Paul Brekelmans

Kadercompetitie poule 1

Vlag uit voor Van den Broek Biljarts/ 
Almere `83

Het kampioensteam Van den Broek Biljarts/Almere `83 met vlnr: René van Aerle,
Martin Vreekamp, Fred Driessen, Dennis van ’t Hof

BCO De beste Keus verloor in ronde 20
de thuiswedstrijd tegen BCS met 2-7.
Pieter van de Geest liet in vier omlopen
een moyenne van 57.50 noteren. Van
den Broek Biljarts/Almere ’83 haalde
met 9-0 flink uit tegen Horna De Vries Ju-
welier. Zowel Martin Vreekamp als Fred
Driessen waren in vijf beurten aan de
meet. Een week later ging Van den
Broek Biljarts/Almere `83 op bezoek
bij Holland Parcel Express/De Muske-
tiers en claimde met 0-9 weer de maxi-

male score. Men kon de champagne
ontkurken, het kampioenschap in poule
1 was binnen.  Horna De Vries moest
BCO De Beste Keus ook met 0-9 voor la-
ten gaan.
De laatste competitiewedstrijd van het
seizoen vervulde de verse kampioenen
hun sportieve plicht en wonnen thuis
met 6-3 van Rapiditas. BCO De Beste
Keus trad tegen Holland Parcel Ex-
press/De Musketiers met slechts drie
spelers aan en verloor met 4-5.

Kadercompetitie poule 2

Poulekampioenschap voor 
HWA/Hotel van Krimpen
Speelronde 20
De Ram – De Posthoorn/RBS 2: 5-4.
Hans Snellen bereikte met een ge-
middelde van 16.00 het beste resultaat.
Honky Tonk 2/Vonk Glas – HWA Hotel
van Krimpen: 0-9. Ricardo Goud
(32.50) profileerde zich als beste spe-
ler. SVW Ponderosa – De Posthoorn/
RBS: 2-7. Bas Reedijk maakte in drie
beurten zijn 150 caramboles. HWA
Alblasserdam – ’s Lands Welvaren: 2-7.
Danny Walhout verloor zijn partij, maar
maakte wel een serie van 118.

Speelronde 21
De Hoog/Van der Wilt – SVW/Pond-
erosa: 7-2. Johan Cloots redde de eer
voor de gasten uit Bergen op Zoom. De
Posthoorn/RBS 2 – HWA Alblasser-
dam: 3-6. ’s Lands Welvaren – Honky

Tonk: 2-7. Peter de Bree en Erik van Leur
behaalden beiden, met remise, een
punt voor het thuisfront. De Posthoorn/
RBS – De Ram: 9-0. HWA/Hotel van
Krimpen – ’s-GBC: 9-0. Met deze over-
winning stelde HWA/Hotel van Krim-
pen het poulekampioenschap veilig.

Speelronde 22
De Ram - De Hoog/Van der Wilt: 9-0.
Hans Snellen jr. speelde in elf beurten
de snelste partij. SVW/Ponderosa –
HWA/Hotel van Krimpen: 9-0. Caram-
bole Rademaker – ’s Lands Welvaren: 7-
2. Bij de bezoekers behaalde alleen
Hessel van Deutekom partijwinst. HWA
Alblasserdam - De Posthoorn/RBS: 7-2.
Reijer van Kooten, Gerard Johler en Ge-
rard Bosman zorgden voor de thuis-
winst.

Eredivisie topteam ronde 28 

Zalencentrum De Posthoorn/
Snellen Horeca na thriller kampioen  

Op zaterdag 6 april maakte koploper
Zalencentrum De Posthoorn/Snellen Ho-
reca evenals naaste achtervolger De Pi-
cardie geen fout. Het verschil na speel-
ronde 26 bleef slechts 1 punt. Onderin
had Egbersbeek.nl 14 punten en Topte-
am ’s-Lands Welvaren/Reedijk was toen
hekkensluiter met 12 punten. Op zon-
dag 7 april ontmoetten de beide titel-
kandidaten elkaar en dat scenario ging
ook op voor de twee teams onderin. 

Zalencentrum De Posthoorn/ 
Snellen Horeca – De Picardie
4-2 en 1-5
In speelronde 27 ging Demi Pattiruhu in
zijn thuisbasis te Haps met 88 van
acquit in het 47/2 tegen Sam van Etten.
De bezoeker antwoordde met de maxi-
male serie van 200. Tussenstand dus
0-2 voor De Picardie. Raymund Swertz
bracht de balans weer in evenwicht
(2-2) door Dennis Timmers in het 71/2
met 150-72 na 5 pogingen te verslaan.
Als Michel van Silfhout het bandstoten
vervolgens zou winnen, was de titel
binnen voor de gastheren. Het werd
een zenuwslopend duel. Na 16 beurten
was het 55-53 in het voordeel van Bon-
gers. Daarna nam Van Silfhout met en-
kele kleine series afstand waardoor hij,

toen Jos Bongers in
beurt 24 op een to-
taal van 84 strand-
de, nog 3 carambo-
les te gaan had. Van
Silfhout voldeed aan
zijn opdracht en
daarmee was de 4-2
zege voor zijn team
binnen. De beslis-
sing gevallen en de
titel ging naar Zalen-
centrum De Post-
hoorn/Snellen Hore-
ca. In de tweede
wedstrijd werd Ray-
mund Swertz vervan-
gen door Ludger
Havlik. De Duitser
redde in de nabeurt
van het 71/2 de
eer: 1-5. 

Egbersbeek.nl 
– Topteam 
’s-Lands Wel-
varen/Reedijk
0-6 en 2-4

De Zeeuwse bezoekers brachten de
spanning tot een kookpunt door de eer-
ste wedstrijd naar zich toe te trekken. Jo-
han Devos versloeg Christian Pöther, Pe-
ter de Bree was de meerdere van Mar-
tijn Egbers en Robert van Stevendaal
bleef Harrie van den Boogaard 9 ca-
ramboles voor in het bandstoten.
Daardoor kwamen beide ploegen op
14 punten. In Duiven moest dus de laat-
ste ontmoeting de beslissing brengen
over degradatie. Christian Pöther ver-
sloeg Johan Devos met 200-107 (4).
Martijn Egbers redde het niet tegen Pe-
ter de Bree gezien de 119-150 uitslag
na 6 pogingen. Harrie van den Boo-
gaard strandde bij het bandstoten na
28 beurten op 3 caramboles van de
eindstreep tegen Robert van Steven-
daal: 97-100. Daarmee moest Egbers-
beek.nl een stapje terug doen. 
Eindstand na 28 ronden Pnt
1. De Posthoorn/Snellen Horeca 44
2. De Picardie 43
3. De Hazelaar/Etikon 37
4. Wennekes.nl 28
5. Dibo/The City 24
6. Horna 18
7. ’s-Lands Welvaren/Reedijk 16
8. Egbersbeek.nl 14

Boven vlnr: Erwin Verstegen (De Posthoorn), Raymund
Swertz en Demi Pattiruhu. Onder vlnr: Ludger Havlik en
Michel van Silfhout. Foto: Jan Rosmulder   

Op 19 mei in Woubrugge

Finale bekercompetitie kader
Vereniging Jacobswoude organiseert op
zondag 19 mei de finale bekercompeti-
tie voor kaderteams. Er wordt op 4 bil-
jarts gespeeld en de aanvang is 10.00
uur. Door middel van loting ter plaatse
wordt de teams de letters A t/m D toe-
gewezen In de ronden van 10.00 en
12.00 uur zijn de wedstrijden A tegen B
en C tegen D. De Winnaars (W) spelen
de finale om 14.00 en 16.00 uur. De
verliezers spelen dan om de derde
plaats. Tijden onder voorbehoud. Het
adres is Bateweg 78A te Woubrugge. 

De Hoog/Van der Wilt
1. René Tull
2. Michael Wedema
3. Jurgen Monster
4. Bas van der Wilt
5. Ferry van Stralen
6. Paul Bosman
7. Harry Bootsma 
8. Hans de Vries

Pelikaan

1. Michel van Silfhout
2. René Paap
3. Ivo Gerritsen
4. Frans Koster
5. Jordy de Kruijf

BC Maarland
1. Frans Borgignons
2. Peter Haenen
3. Maurice Sangen
4. John van Glabbeeck
5. Willem Snijders
6. Emiel Roijen

MF-Vos/Brock
1. Robin Jonker
2. Edwin Tieman
3. Gerard ten Lohuis
4. Jeroen Moelard
5. Jan Lubbelinkhof
6. Roy van Wietmarschen
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Kadercompetitie poule 3

Drie keer verlies voor HWA Verhaar/ 
BiljartkeuService
De thuiswedstrijd in ronde 20 zag
HWA Verhaar/BiljartkeuService tegen
Moira met 2-7 verloren gaan. Dick Exal-
to kon met partijwinst de eer redden.
Een week later kreeg men, weer in ei-
gen huis, met dezelfde cijfers een neder-
laag tegen Carambole R&H Kassa te

verwerken. En wederom was het Dick
Exalto die ze van de nul af hield. De
laatste wedstrijd  van de competitie
werd op bezoek bij OGB met 0-9 verlo-
ren. HWA Verhaar/BiljartkeuService
sluit de competitie af met een voorlaat-
ste plaats.

Kader poule 4

De Hazelaar onbedreigd kampioen

Speelronde 20
Kaketoe '80 – De Hazelaar 3 5-4. Tom
Temmink versloeg Paul van de Wouw
met 160-131 na 7 beurten. De Haze-
laar 2 – VOP/De Witte Hoeve 4-5. Eric
Dericks boog via 192-170 na 6 pogin-
gen voor Jeffrey van Heesch. Cambri-
nus/v.d. Ven/VTS – De Hazelaar 2-7.
De koploper uit Rosmalen liet er geen
gras over groeien. Acht beurten voor
Jordy Kanters (300) en Dirk van Buuren
(170). Dennis Polman moest eenmaal
vaker van de stoel voor 180 treffers. 

Speelronde 21
Van Esch Biljarts/De Peel – VOP/De
Witte Hoeve 7-2. Kopman Noud Jans-
sen kwam na een serie van 118 tot 160
uit 9. Het Wapen van Liempde/Regio-
Bank – De Hazelaar 2 5-4. Eric Dericks
vertrok met een zege op zak na 300 ca-
ramboles en 8 beurten. De Hazelaar –
Halfweg 5-4. De thuisploeg onder-
streepte het kampioenschap met een
puike prestatie van Dennis Polman met
180 uit 4. Alex Ulijn en Piet de Jongh
gingen onderuit. Jordy Kanters en Dirk
van Buuren, medeverantwoordelijk voor
de titel, kwamen niet in actie. Bart van
Pinxteren deed zijn bijdrage aan het
succes door middel van 4 wedstrijden.
De Hazelaar 3 – Cambrinus/v.d. Ven/

VTS 2-7. Bij de gasten was Hans Too-
nen goed voor 110 caramboles na 9
pogingen. 

Speelronde 22
VOP/De Witte Hoeve – De Hazelaar
5-4. In de slotronde twee knappe duels.
Jeffrey van Heesch was in Venray al na
5 omlopen aan de 170 treffers. Voor de
gasten realiseerde Dennis Polman
30.00 moyenne na 180 uit 6. Halfweg
– De Hazelaar 3 4-5. Walco van de
Ven reikte namens de bezoekers tot 130
uit 6. Voor de gastheren zette Herman
Robins 170 caramboles na 9 pogingen
op het scorebord. De Hazelaar 2 – Van
Esch Biljarts/De Peel 7-2. Jan van
Oosterhout redde de eer voor de ploeg
uit Ysselsteyn. Christel Willemse hield
de punten in eigen huis na 120 uit 9.
Kampioen De Hazelaar en runner-up
Jong Geleerd naar de halve finales.
Nummer 3 ’t Centrum en nummer 4 Van
Esch Biljarts/De Peel naar de play-offs.
In de afgelopen competitie produceerde
Walco van de Ven namens De Haze-
laar 3 de partij met het hoogste moyen-
ne: 120.00. Dit bleek met 1 beurt te-
vens de kortste partij van poule 4. Alex
Ulijn scoorde namens het eerste team
van De Hazelaar met 246 caramboles
de hoogste serie.

De Hazelaar met vlnr: Bart van Pinxteren, Jordy Kanters, Dennis Polman en
Dirk van Buuren. Alex Ulijn en Piet de Jongh ontbreken. Foto: Jan Rosmulder

Kader poule 5

BC Maarland oppermachtig naar titel
Speelronde 20
BC 't Heukske/EuroBiljarts – BC Tege-
len/De Picardie 2-7. Andy Verjans ver-
sloeg Harrie van den Boogaard met
160-219 na 9 beurten. Voor de gasten
verzamelde Philip Dieryck de 120 pun-
ten na 7 pogingen. 

Speelronde 21
BC Tegelen/De Picardie – Mark_Us 2-
7. Daan Glissenaar redde de eer na
210 uit 8. VIOS/Van Esch Biljarts –  BC
't Heukske/EuroBiljarts 7-2. Peter van
der Linden bleef als enige onder de 10
omlopen na 110 uit 9. 

Speelronde 22
Op de Klos 2 – BC Tegelen/De Picardie
5-4. Jean Godeyne haalde uit met 260

caramboles na 5 pogingen. Daan Glis-
senaar was voor de gasten succesvol
na 210 uit 8. D'n Babbel/DAS Keukens
- BouwCenter Van Hoppe 2-7. In Win-
telre hoefden 2 bezoekers maar negen
keer naar het biljart: Wil Corstiaans
(270) en Jos Bierens (110). BC Maar-
land bleek in de eindstand met 135
punten weer eens de beste. Op de Klos
2 volgde op 9 punten. Mark_Us en het
eerste team van Op de Klos kwalificeer-
den zich voor de play-offs. Wil Corsti-
aans zorgde met 145.00 voor de partij
met het hoogste moyenne. De eer voor
het kortste duel van 2 beurten moest hij
delen met Daan Glissenaar, Eddy Ber-
ger en Patrick Janssen. Corstiaans reali-
seerde evenals Harrie van den Boo-
gaard een serie van 194.    

Bekercompetitie kaderteams

Finale met De Hoog/Van der Wilt, 
De Poedel, Pelikaan en MF-Vos/Brock 

Acht teams streden in ronde 4 van de
bekercompetitie kaderteams om een
plek in de finale. Pelikaan uit Zutphen
schakelde De Korenmolen via 6-3 en 7-
2 uit. Ook De Poedel (Nijkerk) kwam tot
13 punten na de 8-1 en 5-4 zeges op
het eerste team van BC Maarland. De
Hoog/Van der Wilt reikte zelfs tot 14
van de maximale 18 punten. Deventer
'83/AMS Bruijns werd tweemaal met 7-
2 opzij gezet. De vierde finalist kwam
uit de dubbele ontmoeting tussen MF-
Vos/Brock en 't Centrum. In café Broc-
kie te Bornerbroek was de ploeg uit
Loon op Zand via 3-6 in de eerste wed-
strijd de baas. Alleen André Pots won
maar deed dat wel royaal zodat ook
het extra punt, weliswaar zeer nipt,
naar MF-Vos/Brock ging. Robin Jonker
verloor het bandstoten van Danny van
Kasteren. Edwin Tieman en Gerard ten

Lohuis gingen bij het kader onderuit te-
gen respectievelijk Burkey Sibtsen en
Norbert Jansen. In de tweede ontmoe-
ting trok MF-Vos/Brock aan het langste
eind middels 7-2 cijfers en dat was dus
voldoende voor plaatsing bekerfinale.
Nu speelde Edwin Tieman het banden-
spel en met 6.00 moyenne liet hij Dan-
ny van Kasteren kansloos. Robin Jonker
realiseerde een serie van 162 bij zijn
310 uit 8. Uitblinker Gerard ten Lohuis
hoefde maar drie keer naar de tafel van
Brock Biljartfabriek & Amusement om
de 170 caramboles te verzamelen. Zijn
hoogste reeks was 98. De nederlaag
van André Pots tegen Ad van Nunen
bleef zodoende zonder gevolgen. De fi-
nale van de bekercompetitie wordt door
de overgebleven vier teams op zondag
19 mei onder leiding van vereniging
Jacobswoude in Woubrugge gespeeld.   

MF-Vos/Brock met vlnr: Robin Jonker, André Pots, Gerard ten Lohuis en 
Edwin Tieman. Foto: Monique Brock

Kader poule 6

MF-Vos/Brock blijft De Veemarkt 
voor in strijd om vierde plaats
Speelronde 20
De Korenmolen – Zandweerd 7-2. Kop-
man Eric Tabor verzamelde de 180 ca-
ramboles na 2 beurten. Zijn hoogste se-
rie was 170. Dit betekende de kortste
partij van het gehele seizoen. 

Speelronde 21
De Veemarkt – MF-Vos/Brock 4-5. Bij
de bezoekers had Robin Jonker na 4
pogingen 60 keer gescoord. Bij poging
5 realiseerde hij een slotserie van 250.
Dit betekende de hoogste serie van de-
ze poule. Voor de thuisploeg zette Bart
Siebelink 110 uit 8 op het scorebord in
Doetinchem. Pelikaan – De Korenmolen
7-2. In Zutphen bekroonden Michel van

Silfhout, René Paap, Frans Koster en Jor-
dy de Kruijff het seizoen met de titel.
Vaste kracht Ivo Gerritsen ontbrak. 

Speelronde 22
MF-Vos/Brock – BC Concordia 7-2 In
Bornerbroek betekende deze winst
dankzij de vierde plek de kwalificatie
voor de play-offs. Ook Deventer
'83/AMS Bruijns plaatste zich daar-
voor. 't Centrum '47 – De Veemarkt 4-5.
Met 105 punten eindigden de gasten
op de vijfde positie. Willemsen Bestra-
tingen/De Driehoek gaat als runner-up
direct naar de halve finales. Robin Jon-
ker won het klassement om het hoogste
partijmoyenne: 100.00.

Halve finales kaderteams voor NK
Op zaterdag 11 en zondag 12 mei
worden de halve finales voor het natio-
naal kampioenschap kaderteams in
poules op vier locaties gespeeld. De fi-
nale staat voor 25 en 26 mei in Rumpt
op de agenda. Zowel op zaterdag als
op zondag wordt overal om 11.00 be-
gonnen.

Poule Rosmalen
A. De Hazelaar 1
B. BVM Apollo
C. Willemsen Bestrating/De Driehoek
D. HWA Alblasserdam
Locatie: Sportfoyer De Hazelaar, TM
Kortenhorstlaan 6, Rosmalen

Poule Almere
A. Van den Broek Biljarts/Almere ‘83
B. Op de Klos 2

C. ’s Lands Welvaren
D. Deventer ‘83/AMS Bruins
Locatie: BV Almere, Sas van Gentlaan
10-12, Almere

Poule Velsen
A. HWA Hotel van Krimpen
B. Jong Geleerd
C. Warme Bakker Ad Ketels/BV Velsen
D. Gelre 1
Locatie: Biljartcentrum Velsen, Wuste-
laan 78, Santpoort-Zuid

Poule Zutphen
A. BC Maarland 1
B. Pelikaan 1
C. Kaderteam BCS
D. nog niet bekend
Locatie: Biljartcentrum De Pelikaan,
Troelstralaan 39-43, Zutphen
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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 - 13.00 uur

20 - 26
oktober 2019
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