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Verbeterde faciliteiten voor spelers en supporters

Simonis Biljartlakens Landsfinale
in nieuw jasje www.championshop.nl

Snel, goedkoop en eenvoudig on-line
of deskundig in de winkel,

natuurlijk bij ... Champion Biljarts

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

info@championbiljarts.nl

Luc Verhoeven

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

woensdag 9.30 - 12u   13 - 18u

donderdag 9.30 - 12u   13 - 18u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 18u

zaterdag 9.30 - 16u doorlopend

Antwerpsesteenweg 109
2390 MALLE

Tel. +32 (0)3 312 11 59

Gsm +32 (0)475 64 26 10

e-mail: renata@verhoeven-biljarts.be

www.verhoeven-biljarts.be

B.T.W.-BE-0416.735.160

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

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

/amusementbe

GRATIS
MEENEMEN

Lees verder op pagina 4

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

BILJARTS? DEKKERS!
Sinds 1924 al vier generaties vakmanschap

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

www.biljartcomputer.nl    013-4634703

De Simonis Biljartlakens Landsfinale wordt met ingang van de eerstvolgen-
de editie, van 22 tot en met 29 juni in Nieuwegein, in een nieuw jasje ge-
stoken. Hoeveel historie de landsfinale ook heeft en hoe trots de KNBB hier
ook op is, toch merkte men steeds meer dat vernieuwing noodzakelijk was. 

Omdat in de laatste algemene ledenver-
gadering van KVC door de districten
was vastgesteld dat de landsfinale op
één plek nog steeds de voorkeur had bo-
ven mogelijke alternatieven zoals ver-
schillende locaties, werd een meerjaren-
planning voor Merwestein in Nieuwe-
gein mogelijk. Gekeken is op welke ge-
bieden vernieuwing mogelijk en wense-
lijk was. Zo zijn er meer speeldagen,

Het dames districtsteam Delta Zuid-West werd bij De Ponderosa in Bergen op
Zoom gewestelijk kampioen van Zuid 1. Vlnr: Claudia van den Berge, 
Wendy de Punder en Sharon de Kok. Foto: Ad Smout

Verbeter uw moyenne 
in het driebanden met

Tüzül 
Billiard Systems

zie pagina 12

worden side events toegevoegd, krijgt de
zaal een modernere uitstraling en wordt
er op minder biljarts tegelijk gespeeld.
De jaarlijkse Simonis Biljartlakens Lands-
finale blijft niet meer drie of vier dagen in
het bekende sportcomplex, maar tien da-
gen. Dus niet zoals voorheen één maar
twee speelweekends. Op vier dagen zul-
len in twee weekends de nationale kam-

http://www.championshop.nl
mailto:info@championbiljarts.nl
mailto:renata@verhoeven-biljarts.be
mailto:renata@verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.verhoeven-biljarts.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.amusement.be
http://www.biljartcomputer.nl
https://www.biljartwinkel.nl
https://www.iwansimonis.com/nl/page/1-home-333-jaar
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DPC is bedoeld voor ALLE spelsoorten, dus NIET alleen driebanden.

Ook in Frankrijk heel veel gelegd.
Website: www.dpc-cloth.nl

DPC verkooplocaties Nederland
123 Biljarts
Kerklaan 41
7848 AC Schoonoord
Tel: 0591 38 18 19

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

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

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

De Biljartfabriek
Celsius 13
7942 DB Meppel
06 36593174

Burgmans Biljarts
Neerrijt 51
5575 CB Luyksgestel
Tel: 0497 542214

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

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

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

Feller Biljart v.o.f.
De Factorij 10 B
1689 AL Zwaag
Tel. 0229-214738

Fleuren Biljart Service
Dorpsstraat 42
6617AE Bergharen
0487-542092                                

Leo Koomen’s Biljarthandel
Distel 1
1689 TA Zwaag
06-15625105

Meilink Biljarts & 
Sportprijzen
De Goorn 63
1648 JS De Goorn
Tel. 0229-541263                 

Oude Nijhuis
Molenstraat 4 
7491 BG Delden 
074 376 3901

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

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

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

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

www.dpc-cloth.nl

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

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

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

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

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

COLOFON
DE BILJART BALLEN
Een uitgave van

Vormgeving:

Het volgende
nummer 

verschijnt
eind augustus

2019
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden

Nederlands kampioenschap jeugdteams bij Horna

Overberg behaalt nationale titel in Hoorn
voor het spel verder
niet uit. Met volle in-
zet werd er gespeeld
en daar kwam hier
en daar een verras-
sing uit.
Aan spanning was
er ook geen gebrek.
Biljartvereniging
Overberg en West-
Brabant 2 eindigden
beiden met acht
wedstrijdpunten. Het
saldo partijpunten
gaf uiteindelijk de
doorslag en dat was
met ruim verschil in
het voordeel van
Overberg. Pupil Joeri
Wilkowski leverde
hieraan een belang-
rijke bijdrage door
al zijn partijen te
verzilveren. Stephan
Kortsmit speelde de
kortste partij. Tegen
Justin Houtdijk maak-
te hij zijn 65 caram-
boles in 14 beurten.
Door één van de ou-
ders van een speler
werd er na afloop
nog een woordje ge-
sproken en die roem-
de de jeugd omdat
die zo vriendschap-
pelijk en respectvol
met elkaar omgin-
gen.

Eindstand
Team MP PP % car
1. BV Overberg 8 --   2 24 --   6 94.02 %
2. West-Brabant 2 8 --   2 16 -- 14 92.90 %
3. Biljartclub Zeeland 2 7 --   3 17 -- 13 88.24 %
4. West-Brabant 1 5 --   5 16 -- 14 88.24 %
5. B.C.de Liefhebber 1 2 --   8 10 -- 20 86.80 %
6. Horna 31 0 -- 10 7 -- 23 77.17 %

Veel ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden
waren evenals de zes teams met jeugdspelers afge-
reisd naar Hoorn om in het prachtige onderkomen van
biljartvereniging Horna het Nederlands kampioen-
schap libre jeugd te beleven.

Foto: Anjo Nat

Als enige dame wist Sharon Radings,
van West-Brabant 2, goed verweer te
geven tegen de mannelijke overmacht.
De kleinste van het deelnemersveld, Joe-
ri Wilkowski (BV Overberg), die net bo-
ven het biljart uit kan kijken, liet zien dat
je op jonge leeftijd al heel goed kan bil-
jarten. Af en toe had hij het krukje of de
verlengstok nodig om de onbereikbare
ballen te bespelen, maar dat maakte

Uitzendschema livebeelden Kozoom 
Evenement Datum
Panamerikaanse kampioenschappen driebanden, Lima 6-12 juni
Finale Buffalo League driebanden, Nederland 7-8 juni
Frans kampioenschap Masters driebanden, Les Herbiers 7-9 juni
Eurotour Sankt Johann Im Pongau Open 9-ball 13-15 juni
KNBB Jumbo bekerfinale driebanden, Berlicum 13-16 juni
Eurotour dames Open 9-ball, Sankt Johann Im Pongau 15-16 juni
Wereldbeker driebanden, Blankenberge 17-23 juni
EK driebanden clubteams, Porto 25-30 juni
Wereldbeker driebanden, Porto 1-7 juli
EK poolbiljart jeugd, Veldhoven 22-29 juli
Eurotour, Veldhoven 1-3 aug
Jennifer Shim Internat driebanden, New York 1-3 aug
Eurotour dames, Veldhoven 3-4 aug
Driebanden Verhoeven Open, New York 5-11 aug
EK poolbiljart senioren en dames, Veldhoven 6-13 aug
Survival 3C Masters, Istanbul 21-24 aug

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

Driebanden klasse 1-2-3 dag

Eindstanden gewestelijke finales MN
Klasse 1 Vereniging Pnt Gem HS % Car
1. Pons Gomez De Bun 6 0.541 5 100.0
2. Theo van Beekveld NAL 4 0.450 4 86.9
3. Henk de Beer Driemond 1 0.445 4 86.9
4. Frits Meulensteen Leusden 1 0.590 5 69.4
Klasse 2 Vereniging Pnt Gem HS % Car
1. Ben van der Schaal De Bun 5 0.527 3 100.0
2. Peter Verhagen NAL 5 0.500 4 100.0
3. Leen Gerrist De Snelpost 1 0.456 4 78.3
4. Fred Hilhorst Leusden 1 0.355 4 68.5

NK hoofdklasse libre bij De Ponderosa

Wesley Kramer zegeviert in 
Bergen op Zoom

Bij café De Ponderosa in Bergen op
Zoom is Wesley Kramer Nederlands
kampioen geworden in de hoofdklasse
libre. Kramer liet alleen in de zesde ron-
de een steekje vallen door van Jordy
Snijders te verliezen. Al in de tweede
ronde kwam de biljarter uit Wormer
aan de leiding en liet deze plaats, on-
danks zijn verliespartij, niet meer in ge-
vaar komen. De strijd voor zilver en
brons bleef tot op het laatste moment
spannend. Rob de Neef versloeg Snij-
ders en eindigde als tweede, Snijders

moest genoegen ne-
men met de derde
plaats. Het toernooi
begon op de eerste
dag gelijk met vuur-
werk, Jordy Snijder
maakte in zijn partij
tegen Marcel Ernst
de hoogste serie van
128. Ivo Marseille
speelde in diezelfde
ronde de kortste par-
tij (37.50), door in
slechts vier beurten
Richard Reyneke te
verslaan. Marseille
produceerde in dat
treffen tevens een
reeks van 126. 
De organisatie was
zoals altijd bij biljart-
vereniging SVW in

vertrouwde handen. Namens de KNBB
huldigde Henk Vos de kampioen. 

Eindstand
Naam Vereniging Pnt Moy HS
1. Wesley Kramer OOW 12 14.54 92
2. Rob de Neef Padberg 10 9.70 46
3. Jordy Snijders Maarland 8 13.04 128
4. Ivo Marseille Honky Tonk 8 10.56 126
5. Marcel Ernst BC Ivoor 6 8.37 40
6. Joey Bongers BC Zeeland 6 7.68 65
7. Martin van de Rijt De Hoef 4 7.77 52
8. Richard Reyneke De Vink Ede 2 6.23 43

Klasse 3 Vereniging Pnt Gem HS % Car
1. Ivo Smits Rio-bar 4 0.440 4 97.6
2. Jan van Beers Waalstaete 2000 4 0.268 2 96.7
3. Henk van den Berg BV '75 2 0.330 4 94.4
4. Frans Vermeul BF Gooi en Vecht 2 0.275 2 90.0

Vlnr.: Jordy Snijders, Wesley Kramer en Rob de Neef. 
Foto: Henk Vos

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. 

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

pioenschappen voor teams worden af-
gewerkt. Op de overige dagen is er
plaats voor andere biljartactiviteiten, bij-
voorbeeld voor jeugd en/of gehandi-
capte sporters. Het aantal wedstrijden
wordt er niet minder op, dit blijven er
ruim 300.

Meer beleving
Door spreiding van de finales over meer
dagen ontstaat meer ruimte voor bele-
ving en voor het gezamenlijk vieren van
prestaties door bezoekers, spelers en
vrijwilligers. Halverwege de speelda-
gen zal er een pauze worden ingelast,

zodat teams gezamenlijk kunnen lun-
chen, dit ter verbetering van de ervaring
van spelers en supporters. De complete
aankleding van de zaal zal moderner
worden, met meer stijl, boarding en
mooie verlichting. Verder heeft de lands-
finale tegenwoordig een eigen logo. Dit
logo zorgt voor een professionele uit-
straling, is mooi voor de media en ook
voor op de banners en de boarding in
de zaal. De aansluitende Vrijwilligers-
dag is niet meer (zoals voorheen) op
maandag, maar op zondag 30 juni, zo-
dat meer vrijwilligers aanwezig kunnen
zijn, en om te komen tot een nog mooi-
ere en sfeervollere beloning voor hun in-
spanningen.

Vervolg van de voorpagina

Programma Simonis Biljartlakens Landsfinale 2019
Zaterdag 22 juni
Klasse A driebanden groot
Team District
De Eekhoorn Midden-Brabant
NW Nederland Noord West Nederland
Biljartvereniging '75 Eem- en Flevoland
BV  't Stuupke Berkel en Slinge

Klasse B1 driebanden klein poule 1 
Team District
West Brabant West Brabant
Club 70 Duinstreek
Badhuis Het Sticht
N-joy Friesland

Klasse B1 driebanden klein poule 2 
Team District
Krijt Op Tijd '50 Maastricht en Omstreken
Honky Tonk Rotterdam
Dos '71 Oss
BV 't Stuupke Berkel en Slinge

Klasse C1 libre poule 1 
Team District
B.V.V. 1939 Delta Zuidwest
DVO Noord-Holland Midden
De Burgemeester Betuwe-Veenendaal
H.B.C. Biljartcentrum Zwolle En Omstreken

Klasse C1 libre poule 2 
Team District
Biljartclub Maarland Maastricht en Omstreken
R.B.V. Veen- en Rijnstreek
De Leeuwerik Oss
Buitenmolen Doetinchem en Omstreken

Zondag 23 juni 
Klasse C3 libre poule 1 
Team District
N.G.G. West Brabant
Excelsior Duinstreek
Welgelegen Het Sticht
Hoogenweg Noord-Oost Overijssel

Klasse C3 libre poule 2 
Team District
Grolsch Quelle Zuid-Limburg
BV De Beurs Vlietlanden
BV Renkum Veluwezoom
De Berkelbrug Stedendriehoek

Klasse C4 libre poule 1 
Team District
't Karrewiel Midden-Brabant
Horna West-Friesland
KOT 2 Eem en Flevoland
De Scholle Noord-Oost Overijssel

Klasse C4 libre poule 2 
Team District
Biljartclub Vors Venlo en Omstreken
BV  Hoogvliet Rotterdam
Kup '77 's Hertogenbosch
E.K.C. Stedendriehoek

Vrijdag 28  juni

Dagcompetitie libre poule 1
Team District
De Woelige Werf Delta Zuidwest
Sombr./Langedijk 6 Noord-West Nederland
BV Leusden Eem- en Flevoland
BV Steenwijk Zwolle En Omstreken

Dagcompetitie libre poule 2
Team District
BV De Schakel VBDM
Crooswijk Rotterdam
Biljartclub Arnhem Veluwezoom
Doetinchem eo Doetinchem eo 

Damesbeker libre poule 1
Team District
Delta Zuidwest Delta Zuidwest
Onder Ons '67 Duinstreek
Het Sticht Het sticht
Woman in Black Noord-Oost Overijssel

Damesbeker libre poule 2
Team District
Kempenland Kempenland
Jacobswoude Veen- en Rijnstreek
West Peter Veluwezoom
Ladies adventure Noord-Oost Overijsel

Zaterdag 29 juni

Klasse B2 driebanden klein poule 1 
Team District
Groede Delta Zuidwest
Ons Genoegen NW Nederland
Nieuw Zeist Het Sticht
BV Het Punt NO Overijssel

Klasse B2 driebanden klein poule 2 
Team District
Holtum Zuid-Limburg
Oogh van Vlaerdingh Vlietlanden
Populair Trefpunt 's Hertogenbosch
Veemarkt Doetinchem eo 

Klasse C2 libre poule 1 
Team District
De Vrolijke Ploeg West Brabant
Turnlust NW-Nederland
Ons Tehuis Betuwe-Veenendaal
D.O.S. Zwolle en Omstreken

Klasse C2 libre poule 2 
Team District
Ónger de 2 tores Zuid-Limburg 
Moerkapelle Midden-Holland
D.W.S. Central Nijmegen 
De Boerderij Stedendriehoek

NK Persoonlijk VG-spelers 2019 in Hoorn

Titels voor Ricardo Alberda en 
Jacintha Kuin

Het persoonlijk Nederlands kampioen-
schap voor VG-Spelers is zondag 2 juni
gehouden in het altijd gastvrije biljart-
centrum Horna in Hoorn. Op deze
mooie en warme dag hebben maar
liefst 48 VG-spelers uit heel Nederland
verdeeld over twee poules gestreden
om de nationale titel. De dag begon bij
de opening met de binnenkomst van de
twee kampioenen van vorig jaar. Na
vijf ronden per poule waren zo rond
half vijf de halvefinalisten bekend. Hier-
na volgde de finales.

Eindstand poule A
Naam Vereniging
1. Ricardo Alberda De Reiger

2. Cobus Bergsma Het Groene Laken
3. Peter Jansen De Blokhut Pluryn

Eindstand poule B
1. Jacintha Kuin geen vereniging
2. Stef Nijman De Reiger
3. Michel Sip De Blokhut Pluryn

Na de zomervakantie zijn er weer voor-
wedstrijden voor het NK Teams in febru-
ari 2020. De negen beste teams over
de verschillende voorwedstrijden mo-
gen strijden voor het Nederlands kam-
pioenschap! De voorwedstrijden in Be-
verwijk zijn 20 oktober en in Valkens-
waard op 26 en 27 oktober.

Op de achterste rij de winnaars van poule A. Op de voorste rij de winnaars van
poule B. Foto: Jan Udo

Libre klein dames interval

Lisan van Os prolongeert Nederlandse 
titel bij Overkamp in Eibergen

Het NK libre klein dames interval kreeg met Lisan van Os dezelfde kampi-
oen als in april 2018, eveneens bij Overkamp in Eibergen. Nu was Lia
Addicks de belangrijkste concurrente en vorig jaar bleef Janca de Vries
lang in het spoor. 

Lia Addicks had de beste start want zij
won haar eerste vier partijen. Lisan van
Os ging in de tweede ronde onderuit te-
gen Brenda Bouwhuis. Addicks bleef na
de vijfde sessie lijstaanvoerder, ondanks
een nederlaag met slechts één caram-
bole verschil tegen Claudia van den
Berge. In de voorlaatste ronde maakten
beide dames geen fout. Het gevolg was
dat Lia Addicks bovenaan stond met 10
punten en een percentage van liefst
99.67. Lisan van Os had eveneens 10
punten en bleef met 98.54 procent
maar een fractie achter. Het resultaat
daarvan was dat Addicks aan een re-
mise in het afsluitende duel tegen Van
Os voldoende zou hebben. Lia Ad-
dicks, 51 caramboles, ging van acquit
tegen Lisan van Os, 80 caramboles.
Het begin was stroef gezien de 9-9
stand na eveneens 9 beurten. Terwijl
Addicks bleef sprokkelen, realiseerde

Van Os flinke series van beurt 16 tot en
met 18, namelijk 10-21-10. Lia Addicks
kon met een reeks van 8 bij de twintig-
ste poging nog wel wat terugdoen maar
Lisan van Os besliste het NK met dezelf-
de serie in de 21e omloop: 28-80. De
kampioene speelde met 3.43 het beste
algemeen gemiddelde. De biljartster uit
Reeuwijk produceerde met 21 ook de
hoogste serie. De speelster van vereni-
ging De Musketier kreeg met 4.44 even-
eens het hoogste partijmoyenne op
haar naam. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Car
1. Lisan van Os De Musketier 12 3.43 21 98.75
2. Lia Addicks La Carambole '54 10 1.57 10 93.27
3. Claudia van den Berge De Herberg 10 1.34 11 90.24
4. Brenda Bouwhuis BOK 8 1.84 16 93.50
5. Sandra Schenkel Deventer '83 8 1.27 7 87.04
6. Carla Leibbrand Waterland 4 1.84 11 87.61
7. Joke van Alebeek De Hazelaar 2 1.13 7 79.44
8. Juliette Blokzijl Phoenix 2 2.07 16 73.39

Vlnr: Claudia van den Berge, Lisan van Os en Lia Addicks. Foto: Johan Jansink.       
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Districtsdag VBDM

De Schakel naar NK in Nieuwegein

Tijdens de districtsdag van VBDM
(dagbiljarten Midden-Brabant) die bij
Den Bolder in Waspik werd gehouden
dwong het eerste team van De Schakel
uit Heusden met een score van 100%
terecht een afvaardiging af naar het
NK. Op vrijdag 28 juni gaan zij, even-

als zeven andere teams, een gooi doen
naar de nationale titel in Nieuwegein.
Derde klasser Carambole uit Waalwijk
eindigde als tweede. Den Bolder 4, die
districtskampioen werd in de tweede
klasse, eindigde als derde.

De Schakel gaat naar het NK in Nieuwegein. Foto: Huub van Diem

Scholieren enthousiast over biljartsport

Blauwe en witte neuzen 
bij ’t Hartje van Oosterhout

De Oosterhoutse Biljartfederatie ’t Cen-
trum liet, in samenwerking met MOOVE
Oosterhout, kinderen van de basisscho-
len “ruiken aan het biljart“. De opzet,
om op een rustige en vrijblijvende ma-
nier de biljartsport beter leren kennen, is
geslaagd. In totaal vijf klassen met in to-
taal 135 leerlingen van rond de twaalf
jaar namen deel aan dit project.

Verdeeld over drie dagen was biljart-
centrum ’t Hartje van Oosterhout  in de
ochtenden van 13- 15 en 16 mei het
trefpunt van enthousiaste jongeren.
Deze biljartclinics stonden onder bege-
leiding van leden van de O.B.F. ’t Cen-
trum, enkele KNBB leraren, alsmede
toonaangevende spelers van de compe-
titie. Eigenaar Seyfi Sarikcioglu van bil-

Foto: Ad Smout

Teamkampioenschappen gewest
Zuid-Nederland afdeling 1
Op 18, 19, 25 en
26 mei werden op
verschillende plaat-
sen de gewestelijke
teamkampioen-
schappen van Zuid
1 gespeeld. De kam-
pioenen worden af-
gevaardigd naar de
nationale finale in
Nieuwegein.

’t Hartje 
Oosterhout
Bij ’t Hartje in Oos-
terhout werd Combi-
natie Sprundel/Hoe-
ven kampioen in de
B1. BVT eindigde als
tweede, Eekhoorn/
Biljartpoint derde en
WBV vierde.

De Ponderosa 
Bergen op
Zoom
Bij De Ponderosa in
Bergen op Zoom
vonden drie ge-
westelijke teamfina-
les plaats. BVV- Lo-
venhoek claimde
daar de titel in de
klasse C1. BVBO
legde beslag op de
tweede plaats, ter-
wijl VOO zich het
brons toe eigende. Het plaatselijke Bel-
levue bleef met lege handen. 
De Vrolijke Ploeg verdiende een ticket
voor de nationale eindstrijd in de twee-
de klasse libre en liet Groede 2, BV de
Ploeg en Brugmans Biljarts achter zich.
Een hoogtepunt van de gewestelijke fi-
nales bij De Ponderosa was ongetwij-
feld de teamfinales voor dames. Het
districtsteam van Delta Zuid-West plaat-

ste zich daar met overmacht voor het
NK in Nieuwegein

Hotel van der Weijde 
Noordgouwe
Het Waalwijkse Karrewiel greep bij
HCR van der Weijde de gewestelijke ti-
tel, gevolgd door Op Tijd Krijten 4, Eu-
phonia 3 en PWA 2. 

Camping De Eekhoorn
Op camping De Eek-
hoorn in Oosterhout
ging de thuisploeg in
de A klasse drieban-
den groot met de titel
aan de haal. Eek-
hoorn 4 eindigde
met vier punten voor-
sprong op Café ’t
Vaartje, De Molen
en De Distelbiljarts.

De Molenvliet
in Waalwijk

Café De Molenvliet
in Waalwijk was het
trefpunt voor de eind-
strijd in de derde
klasse libre. NGG uit
De Heen eindigde
evenals het thuisspe-
lende DOT met vier
matchpunten, maar
greep de titel op ba-
sis van partijpunten.
Het Zeeuwse LBV
werd derde, terwijl
Bellevue uit Bergen
op Zoom genoegen
moest nemen met de
vierde plaats.

Eekhoorn 4, kampioen in de A klasse driebanden groot.
Foto: Ad Smout

NGG uit De Heen greep in derde klasse libre de titel op
basis van partijpunten. Foto: Ad Smout

Tweede klasse bandstoten in Roosendaal

Nederlands kampioenschap bij De Ram
De deelnemers spelen partijen met een
lengte van 75 caramboles. Op de deel-
nemerslijst prijkt ook de naam van voor-
malige kastelein van De Ram, Peter van
Dongen. Wedstrijdleider is Wilbert van
Dijke. De wedstrijden vangen aan op
vrijdagmiddag 14 juni om 13.00 uur.
Op zaterdag en zondag wordt het start-
sein om 11.00 uur gegeven.

Deelnemers
Naam Vereniging Moy
1. Peter Kulsdom ‘t Centrum 3.61
2. Roland Duis Buitenmolen 3.55
3. Wesley Kramer Onder Ons Wormer 3.53
4. Jac Janssen TOP 3.34
5. Emiel Lardenoye De Kokerel 3.18
6. Wim Zijderveld Amstelbron 3.17
7. Tammo Bijlsma De Friesche Club 3.14
8. Peter van Dongen De Ram 2.62

jartcentrum ’t Hartje van Oosterhout stel-
de graag zijn locatie en materiaal be-
schikbaar. Dekkers Biljarts zorgde voor
de keus. Het was opvallend, hoe snel
verschillende jongens en meisjes de keu
onder controle hadden en de nodige
caramboles konden maken. Na het in-
structie gedeelte volgde natuurlijk het
wedstrijdelement. Daar doemde zich
een probleem aan. Men beschikte niet
over biljartkleding, dus hoe moest je
dan de teams uit elkaar houden? Een
oplossing werd snel aangedragen in de

vorm van biljartkrijt, waardoor de strijd
ging tussen de blauwe en witte neuzen.
Samen met de overige vrijwilligers wa-
ren het drie prachtige biljartochtenden,
die zeker voor een aantal scholieren
een gevolg gaan krijgen.  Peter de Laat
kondigde aan, dat geïnteresseerde leer-
lingen zich op konden geven om aan
een vervolg deel te nemen. 
Ook jongeren, die niet aan deze clinics
hebben deelgenomen kunnen zich op-
geven via e-mail: obfinfo@ziggo.nl of
Peter.delaat@ziggo.nl.

Bij café De Ram aan de Kalsdonkse-
straat 135 in Roosendaal wordt van 14
tot en met 16 juni de nationale finale
bandstoten tweede klasse gehouden.

Peter van Dongen. Foto: Henry Thijssen

mailto:obfinfo@ziggo.nl
mailto:Peter.delaat@ziggo.nl
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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 
• B.V. ’t vosje
• B.V. Baardwijk
• Nooit Volleerd
• S&P/De Molenvliet

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

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

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

E-mail: rhoeba@icloud.com

www.debiljartballen.nl     www.debiljartballen.be

http://www.debiljartballen.nl
http://www.debiljartballen.be
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.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
mailto:rhoeba@icloud.com
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Snooker & Poolcentrum Woensel
2 matchtafels I 4 klein-biljarts I 16 pool I 3 snooker I 10 dartbanen

keu verkoop en reparatie carambole vereniging gevraagd

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

PK dagbiljarten libre klasse 3-5 gewest NON

Scheerder, Nijenhuis en Meems winnaars
in De Veemarkt te Doetinchem

In De Veemarkt te Doetinchem werden de
gewestelijke finales NON van het libre in
de klassen 3 tot en met 5 van het dagbil-
jarten georganiseerd. Er was één speler
die al zijn 3 partijen wist te winnen, na-
melijk derdeklasser Hennie Scheerder.

Klasse 3 District Pnt % Gem HS
1. H. Scheerder Doetinchem 6 100.00 2.18 9
2. A. Boks Stedendriehoek 2 96.25 2.53 15 
3. H. Raggers Zwolle 2 83.33 1.98 10
4. U. van Dijk Groningen/Drenthe 2 65.24 1.73 13
Klasse 4
1. G. Nijenhuis Doetinchem 4 94.55 1.85 9
2. D. Bomhof Stedendriehoek 4 89.70 1.41 7
3. B. Haveman Groningen/Drenthe 2 76.97 1.23 10
4. J. Reinders Zwolle 2 70.56 1.51 9
Klasse 5
1. J. Meems Groningen/Drenthe 4 96.19 0.95 5
2. W. Raasing Doetinchem 4 95.83 0.99 7
3. C. Breuker Stedendriehoek 4 95.00 1.26 6
4. E. Holthausen Doetinchem 0 66.67 0.88 6

Klasse 4. Foto: Adolf Eerenstein

District Venlo

ABC ’t Töpke uit Afferden kampioen 
C1 klasse
Vrijwel het gehele
seizoen stond ABC
't Töpke aan kop van
de C1 klasse district
Venlo. Na 26 wed-
strijden werd het
kampioenschap
dankzij 128 punten
binnengehaald.
Naaste achtervolger
SSV eindigde met
10 punten achter-
stand en was gedu-
rende het seizoen
2018-2019 een
maand de lijstaan-
voerder maar kon dit
niet volhouden. De
kampioensformatie
uit Afferden bestaat uit: kopman Theo
Derks, libre grote hoek met moyenne
12.02, Uwe Ista eindigde op 4.89, Roy
Gooren 4.55 en Gert-Jan van Dam
4.22. Derks kreeg de kortste partij van
de competitie op zijn naam dankzij
220 caramboles na 3 beurten.

Tijdens de gewestelijke finale ZN kwam
ABC 't Töpke in Hapert net iets tekort.
BC Maarland bleek met 4 punten en 11
partijpunten een fractie beter dan de
eveneens 4 punten maar 10 partijpun-
ten van ABC 't Töpke.

Vlnr: Uwe Ista, Gert-Jan van Dam en Theo Derks. 
Reserve Roy Gooren ontbreekt. Foto: ABC 't Töpke 

Libre C4 klasse

BC Vors blijft 't Caves
nipt voor bij 
gewestelijke finale ZN
In Oost-Maarland werd de gewestelijke
eindstrijd ZN in de libre C4 klasse een
spannende tweestrijd tussen BC Vors en
't Caves. De Limburgse formatie van BC
Vors werd kampioen met 4 punten, 10
partijpunten en een percentage van
88.60. Het drietal van 't Caves uit Win-
telre sloot eveneens af met 4 punten en
10 partijpunten. Men bleef echter ste-
ken op 85.09 procent. BC Vors dus
naar de Landsfinale. Daarvoor verant-
woordelijk waren Elfriede Achten, Hans
Derks, Toos de Rijck, Henny Janssen en
Willy van Vuuren. Runner-up 't Caves
was met 3 spelers vertegenwoordigd:
Harry van Rooij, Annie Harks en Wilmy
van Boxem.

Kaylee Emons van BC Zeeland winnares

Geslaagd internationaal 
jeugdtoernooi te Enschede

Om de jeugd kansen te bieden is
een aantal mensen al een tijdje in
gesprek met de KNBB en zijn er
meerdere initiatieven verzameld op
een bijeenkomst op het bondsbu-
reau. Eén van deze initiatieven
nam Stefan Lenting voor zijn reke-
ning.
Na veel promotie te hebben gemaakt
via Facebook en KNBB-site kan er terug-
gekeken worden op een zeer geslaagd
jeugdtoernooi, waar zelfs 3 Belgische
talenten aanwezig waren. Op 18 mei
was het dan zover, er hadden zich 20
jeugdspelers opgegeven, sommigen
nog nooit eerder gebiljart en wat is het
dan mooi voor een organisatie dat alle
liefhebbers dan ook komen.
Nadat elke speler hun eigen lot had ge-
trokken voor de poule indeling, werd er
van start gegaan.
Gelijk in de eerste ronde zag men de in-
zet van de kinderen. Vol overgave en
concentratie gingen ze de wedstrijden
in, sommige duels met goed resultaat,
andere wat minder, maar bovenal de
hele dag alleen maar blije gezichten.
Op de 4 naast elkaar staande tafels
werden de poulewedstrijden in een
mooi tempo afgewerkt, op twee andere
biljarts konden de spelers die mochten
wachten nog gewoon vrij spelen. 
Overal was het tot het eind spannend,
de poulewinnaars waren Djami Theu-
nisz, Kaylee Emons, Lars Verhaegen en

Bart van de Valk. Waarbij de Belg Lars
Verhaegen nog eerlijk voor de wedstrij-
den zijn nieuwe moyenne had doorge-
geven en hierdoor 5 punten meer moest
maken, op eigen initiatief dus, een top-
per.
Door lokale en zelfs landelijke sponso-
ring was er gelukkig een mooi budget
en hierdoor kon Lenting de 20 jeugd-
spelers een luxe lunch en 3 drankjes
aanbieden om de kosten voor de ou-
ders te reduceren en ook nog met een
leuk aandenken naar huis laten gaan.
Een beker, een medaille én een T-shirt
met een tekst “Biljarten is       ”. Dit om
vriendjes, vriendinnetjes of familie te la-
ten zien welke sport ze doen in de hoop
dat er meer jeugdleden komen. De pou-
lewinnaars hebben nog een halve fina-
le en eindstrijd gespeeld en de winna-
res werd Kaylee Emons. De speelster
van BC Zeeland uit Noord-Brabant had
in de finale genoeg aan 8 beurten voor
haar 9 punten, wat niet eens haar beste
partij was. De eerste ronde wist ze zelfs
na 6 pogingen te finishen. Omdat ze
een officieel moyenne heeft van 0.36 is
de prestatie des te knapper. Een terech-
te winnares dus.

Driebandentoernooi
Omdat bij Biljartpaleis Stokkers naast
de 6 kleine tafels ook 4 grote tafels
staan, organiseerde Lenting tegelijker-
tijd een driebandentoernooi. Hiervoor
was er plek voor 32 man, uiteindelijk
deden er 21 man mee en de Duitser
Reinhard Voss heeft dit toernooi gewon-
nen.

Kaylee Emons. Foto: Stefan Lenting

KNBB shirt met opdruk. 
Foto: Stefan Lenting 
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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

Sijm Biljarts
Karos 16 • 1625 HM Hoorn • 0229 235806

Werkplaats
Binnenwijzend 26 • 1617KV WESTWOUD

www.sijmbiljarts.nl • info@sijmbiljarts.nl

Professor Romeinstraat 17
5013 BX Tilburg

013-5458000

hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

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

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

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

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

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

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.

Alles over de Simonis Biljartlakens Landsfinale Nieuwe Stijl
Meer speeldagen. Toevoeging van side events. Verbeterde faciliteiten voor spelers
en supporters. Nieuwe aankleding. Meer sfeer! De Landsfinale 2019, als vanouds
in Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein, belooft dit jaar extra bijzonder te wor-
den. Lees er hier alles over: https://www.knbb.nl/nieuws/simonis-biljartlakens-
landsfinale-2019-nieuwe-stijl 
De speeldata van de Landsfinale: zaterdag 22 juni, zondag 23 juni, vrijdag 28 ju-
ni en zaterdag 29 juni. En, op maandag 24 juni het eerste Open NK 5-ball! (In-
schrijving sluit op 4 juni om 16:00.) 
https://www.knbb.nl/nieuws/open-nk-5ball-op-vernieuwde-landsfinale 

Websites & social media: cijfers, duiding, belang
Een uitgebreid artikel waar antwoord wordt gegeven op de volgende vragen: Hoe
verhouden website en social media zich tot elkaar? Wat is de impact op bezoe-
kerscijfers van KNBB.nl en Carambole.nl gedurende een biljartweek die heel bij-
zonder was, het EK in Brandenburg? En: hoe belangrijk zijn website en social me-
dia eigenlijk voor het biljarten? 
https://www.knbb.nl/nieuws/websites-social-media-cijfers-duiding-belang 

Innovatie & Blijvende Impact als leidraad bij KNBB projecten
Het wordt steeds vaker gezien: het innovatieve karakter van KNBB projecten. Dit,
i.c.m. het verbeterende imago van biljarten, de toenemende media-aandacht voor
driebanden, pool en snooker, en natuurlijk de topprestaties van toppers als Dick Jas-
pers, Therese Klompenhouwer, Raymund Swertz, Dave Christiani en Sam van Etten,
zorgt dat wij steeds vaker mogen uitleggen wat er allemaal goed gaat. (Dit in tegen-
stelling tot enkele jaren terug, waar in interviews over biljarten steevast de woorden
'vergrijzing' en 'teruggang' te lezen waren.)
Een uitgebreid artikel n.a.v. het interview van Sponsorreport met KNBB-directeur
Willem La Riviere over het innovatieve karakter van projecten als SmartPool, en van
toekomstige projecten als Kantinebaas en Competitieveiling. 
https://www.knbb.nl/nieuws/innovatie-blijvende-impact-als-leidraad 

Kansen voor de jeugd: 
succesvolle jeugdinitiatieven
delen hun expertise
Op zaterdag 4 mei was er
een informele Jeugdinitiatie-
ven bijeenkomst op het
KNBB Bondsbureau. Een
aantal succesvolle tot zeer
succesvolle jeugdinitiatieven
waren bijeengekomen om
hun best practices met elkaar
te delen. In het artikel een
opsomming van factoren die
kunnen bijdragen aan een
succesvol jeugdinitiatief. 
https://www.knbb.nl/
nieuws/kansen-voor-de-jeugd 

Al het overige nieuws
En verder op de websites alles over:
√ Vooruitblik naar Divisiekampioenschappen/ontknoping Buffalo League
√ Pilot SmartPool Scholencompetitie
√ Winnaars SmartPool actie W4Kangoeroe
√ Interview met Jeffrey Jorissen in Den Haag Centraal
√ Overzicht van alle nieuwsberichten over Dick Jaspers n.a.v. zijn Europese titel
√ Alles over het EK Brandenburg
√ Alles over de winst van Dick Jaspers in Seoul bij de Survival 3C Masters
√ Uitgebreid portret van Andrea Hofman
√ De World Cup Driebanden in Ho Chi Minh City
√ Nieuw leven in biljartclub Residentie Park Boswijk
√ Biljartclub zorgcentrum verrast door Christ van der Smissen
√ Team Pelikaan 1 wint nationale finale bekercompetitie kader
√ Toekomst Nederlands snooker op NK Junioren & Kadetten
√ Internationaal Jeugdtoernooi te Enschede: een verslag
√ Succesvol NK Pool Jeugd 2019 zit erop
√ Overzicht biljartverenigingen bij verkiezing Club van het Jaar

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

Foto: Via Marie van Berloo

Brandenburg
What’s in the name zou je  ongepast
Engels kunnen zeggen. In dit geval al-
les. In elk opzicht een naam met grote
betekenis. De Brandenburger Tor stond
als grote poort jarenlang centraal in de
verdeelde hoofdstad Berlijn. Bach com-
poneerde op die naam een aantal van
zijn meest briljante concerten. En voor
ons, biljart liefhebbers in Nederland, is
de naam van de stad verbonden met
prachtig goud, zilver en brons. Het Eu-
ropees kampioenschap. Een geweldig
toernooi, wat in de combinatie van
spelsoorten van de eerste tot de laatste
partij bleef boeien. Tegelijk ook een
toernooi met wel zorgen. Want hoe
goed ook uitgedragen als groot evene-
ment, de toeschouwers bleven weg. Zij
hebben veel gemist. 
Het zal ongetwijfeld nog wel even du-
ren voordat we de sleutel naar meer pu-
bliciteit en aandacht nog verder hebben
opengedraaid. Aan het aantal liefheb-
bers van de sport zal het niet liggen. Bij
het afscheid van André Bolhuis als voor-
zitter van NOC*NSF lag er het boekje
‘Zo sport Nederland’. Interessante infor-
matie, met vooral veel cijfers. Los van
de vraag of het allemaal exact klopt
geeft het een beeld van de sportbeoefe-
ning in Nederland. Maar daarmee ook
over de potentiële groeimogelijkheden.
Wat te denken van onze eigen sport?
Volgens het NOC*NSF heeft de Biljart-
bond 24.000 leden, maar zijn er in
Nederland zeker 243.000 beoefena-
ren van de biljartsport. Los van de
exactheid zegt het verschil in cijfers
veel. ‘Slechts’ tien procent van de men-
sen die biljarten verenigt zich, is lid van
de bond. Ook al weten we dat mensen
zich in het algemeen  steeds minder ver-
binden in verenigingsverband, het geeft
de enorme potentie van onze sport
goed aan.
Tegelijk is zorgelijk dat biljarten in de
top 5 van meest gekrompen sporten
staat. Kortom, er is werk aan de winkel.
Vernieuwing, innovatie zijn daarmee
woorden die al snel bij je opkomen. De

recente nominatie van ons smartpool
project bij de prijsuitreiking van de Na-
tionale Loterij in het Concertgebouw is
daarvan een treffend voorbeeld. Uit ze-
ventig inzendingen waren wij een van
de vier genomineerden. Okay, niet ge-
wonnen, maar de erkenning voor ver-
nieuwend denken in de sport heeft de
KNBB wel weer positief op de kaart ge-
zet. Onder de pakkende titel ‘Wiskunde
weer cool dankzij smartpool’ werd er in
het magazine ‘Sportinnovatie studio’ op
een mooie manier aandacht aan ge-
schonken. 
Vernieuwing is geen doel op zich.
Maar tegelijk wel het middel om onszelf
steeds de vraag te stellen of we met on-
ze sport nog op de goede weg zijn. Ab-
solute antwoorden zijn er vast niet.
Maar wat Brandenburg wel leerde is
dat er schrikbarend weinig mensen af-
komen op zo’n groots evenement. Titels
winnen, maar ook zilver en brons dra-
gen zeker bij aan de positieve uitstra-
ling van onze sport. Maar tijdige ver-
nieuwing, soms kleine aanpassingen,
dan weer echte innovaties zullen onze
sport jong en aantrekkelijk houden voor
elke leeftijd. Biljarten heeft toekomst. De
weg naar die toekomst is soms een
zoektocht, maar gezamenlijk zullen we
die weg weten te vinden. 
Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

https://www.knbb.nl/nieuws/simonis-biljartlakens-landsfinale-�
https://www.knbb.nl/nieuws/simonis-biljartlakens-landsfinale-�
https://www.knbb.nl/nieuws/simonis-biljartlakens-landsfinale-�
https://www.knbb.nl/nieuws/open-nk-5ball-op-vernieuwde-landsfinale
https://www.knbb.nl/nieuws/websites-social-media-cijfers-duiding-belang
https://www.knbb.nl/nieuws/innovatie-blijvende-impact-als-leidraad
https://www.knbb.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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Bandstoten klein 3e klasse

Arie van den Hoven oppermachtig 
bij NK in Westerhaar

Bij het NK bandstoten klein derde klas-
se had Jordy Snijders in ronde 1-3-4 de
leiding. De jonge speler bleef toen met
de maximale 8 punten Arie van den
Hoven in de rangschikking 1 punt voor.
Nummer drie Marcel Drost volgde toen
al met 4 punten achterstand op de kop-
loper. In ronde 5 ging Snijders royaal
onderuit tegen Eddie Sander terwijl Van
den Hoven met Wim van Dijk afreken-
de. In de voorlaatste sessie viel de be-
slissing al. Jordy Snijders boog voor
Marcel Drost, die de tweede plek over-
nam, en lijstaanvoerder Arie van den
Hoven uit Vlissingen verhoogde zijn
voorsprong naar 3 punten na winst op
Harrie Maas. In de slotronde liet Van
den Hoven nogmaals zien dat hij op-
permachtig was. De Nederlands kam-

pioen rekende met 55-31 na slechts 13
beurten af met Snijders. Dat betekende
met een moyenne van 4.23 de kortste
partij en de 19 caramboles leverden
ook de hoogste serie op. Drost verloor
van Maas waardoor Eddie Sander nu
de runner-up werd. Snijders eindigde
als derde bij vereniging De Klaampe in
Westerhaar. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Arie van den Hoven VEGA 13 2.40 19
2. Eddie Sander Zandweerd 9 2.16 13
3. Jordy Snijders Maarland 8 2.31 13
4. Marcel Drost Moerkapelle 8 2.26 17
5. Jappie Meetsma N-joy 6 2.06 12
6. Harrie Maas Touché 6 2.01 12
7. Wim van Dijk OSO 4 1.57 11
8. Ed Schaak BVK Krommenie 2 1.74 16

Foto: Mirna Bove, vrijwilliger bij Kulturhus de Klaampe

Finale bandstoten voor 2-tallen

Freddy Davids en Bertus Kienecker 
winnaars in Biljartschool.nl te Assen
Op 4 mei is de finale
gespeeld van het
2-tallen bandstoten
toernooi. In oktober
2018 werd we ge-
start met liefst 30
koppels die in 7
poules eens per
maand hun wedstrij-
den speelden. In een
aantal poules werd
tot de laatste snik
gestreden om een
finaleplek. De 7
poulewinnaars en
de beste nummer 2
plaatsten zich voor
de finale.
Zo werden er op de slotdag 2 poules
gevormd en was er een halve competi-
tie. Alle kopmannen speelden tegen el-
kaar, evenals de nummers twee. Bij elke
wedstrijd kon je 5 punten winnen,
waarvan 1 punt voor het percentage
caramboles. Iedereen speelde met zijn
eigen handicap, die tijdens het seizoen
tot stand was gekomen.
Er kwam een finale tussen het koppel
Freddy Davids/Bertus Kienecker aan de
ene kant en Reinier van der Kooi/Henk
Bos aan de andere kant.
Davids wilde graag eens een keer win-
nen in zijn “oude” domicilie en zijn
maatje Kienecker had er zin in want Jo-
sé Breeuwsma zou immers de prijzen
uitreiken. Daarentegen hadden Van der
Kooi en Bos het toernooi in 2017 al
eens op hun naam gebracht en deze
twee zijn vechters van de bovenste
plank. In de finale bleek er echter voor

Reinier van der Kooi en Henk Bos geen
eer te behalen. Henk Bos stribbelde nog
lang tegen op tafel twee, maar Bertus
Kienecker kon nog één keer de rug
rechtten en won met klein verschil: 42-
38 na 29 beurten. Freddy Davids (130
car) gaf Reinier van der Kooi (46 car)
geen kans om in de wedstrijd te komen
en speelde met ruim 10.00 moyenne
een uitstekende finale: 130-27 na 12
pogingen.
José en Fred Breeuwsma zijn blij met de
zeer positieve opmerkingen over het
toernooi en de organisatie.
Ook een woord van dank aan het adres
van Freddy en Dinie Davids en niet te
vergeten Peter Rijckaert van Biljartpoint.
Zonder hen was het een stuk lastiger ge-
weest om alles op deze manier te orga-
niseren.
Voor alle uitslagen ga naar:
http://www.biljartpoint.nl/competities
Biljartschool.nl

Foto: Biljartschool.nl

Vijfde editie van 
Ladies Crazy Diamond in Hoeven

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni
wordt bij ’t Tapperijke in Hoeven de vijf-
de editie van het Ladies Crazy Diamond
toernooi gehouden. Tijdens dit drieban-
dentoernooi strijden maar liefst vijftien
dames op de kleine tafel om de fel be-
geerde titel. De deelneemsters komen
uit geheel Nederland en zelfs uit België.
Omdat er met interval wordt gespeeld,
zijn er voor iedereen kansen. Initiatief-
neemster Francine van Yperen was zelf
al twee keer winnares, Sylvia Eckel en
Joke Breur gingen haar voor.
Zaterdagavond is er een barbecue en
zondag wordt er door ‘t Tapperijke een
buffet aangeboden. Supporters en ove-
rige bezoekers kunnen hier ook aan
deelnemen, zij betalen dan wel een klei-
ne bijdrage. Spanning, gezelligheid en
sensatie zijn gegarandeerd. Plaats van
handelen is St. Janstraat 15 in Hoeven.

Francine van Yperen al twee keer win-
nares. Foto: Paul Brekelmans

Klasse 1-2-3 op 19 juni

NK dagbiljarten PK driebanden 
in Boxtel
Op woensdag 19 juni vinden bij 't Ivoor
aan Voetboog 14a te Boxtel drie NK’s
plaats. Het betreft dagbiljarten PK drie-
banden klasse 1-2-3. Aanvang eerste
ronde om 10.30 uur. Er wordt met inter-
val gespeeld.
Klasse 1 Vereniging Gem Car
1. Dingeman Picocrie Den Bolder 0.915 40
2. Hilbert de Vries De Veemarkt 0.622 28
3. Henk Schook Sen. Ver. Zalmplaat 0.570 24
4. Pons Gomez BF Gooi- & Vechtstreek 0.557 24

Klasse 2
1. Ben van der Schaal BF Gooi- & Vechtstreek 0.466 20
2. Aad van Holstein Jacobswoude 0.434 18
3. Theo Reintjes RBC Doetinchem 0.428 18
4. Nol van der Linden HIT 0.398 16

Klasse 3
1. Ivo Smits Rio-bar 0.403 18
2. Franz Hucht Ommoord 0.388 16
3. Jan Pullens De Molenvliet 0.292 12
4. Fred Stok Centrum 0.246 10

Onder andere EK poolbiljart jeugd in Veldhoven

TeamNL EK Jeugd
Namens Nederland zullen de volgende
spelers en speelsters in actie komen op
het aankomende EPBF EK Jeugd in NH
Eindhoven Conference Centre Konings-
hof te Veldhoven van 22-29 juli.

U19
Quinten Pongers

U17
Mika van Berkel 
Sonny Haegmans
Mitchel Knuever
Yannick Pongers

MU19
Megan Kuys
Lynn Pijpers
Jolien Schuurman

Tara Verharen
Tevens is Jolien Schuurman dit jaar toe-
getreden tot de Jong Oranje selectie.
Onder leiding van bondscoach jeugd
Remco Teigeler en Awin Sewgobind zul-
len zij komende zomer een gooi naar
de medailles doen. Uiteraard is alles te
volgen via Kozoom Pool, maar nog
mooier zou natuurlijk zijn als de Neder-
landse talenten op jullie aanmoedigin-
gen vanaf de tribunes kunnen rekenen.

Programma EK Veldhoven
Data
EK jeugd 22-29 juli
Eurotour Veldhoven Open 1-3 augustus
Women Eurotour Veldhoven Open
3-4 augustus
EK senioren en vrouwen 6-13 augustus

1e, 2e en 3e klasse bandstoten

Finale dagbiljarten in Spijkenisse
Op woensdag 12 juni wordt in clubge-
bouw De Rietlander aan de Wilhelmina
Bladergroenstraat 47 in Spijkenisse ge-
streden om drie nationale titels in het
bandstoten van het dagbiljarten. De
wedstrijden vangen aan om 10.00 uur
en er wordt op vier biljarts gespeeld met
interval tabel.
Deelnemers 1e klasse
Naam Vereniging TMC Moy  
1. Cor Elzenaar OBV 65 2.63
2. Jan Stapelbroek Stedendriehoek 65 2.50 
3. Joop van Daele IJsselmonde 54 1.91
4. Hans Stoop BV Gelre 51 1.79

Deelnemers 2e klasse
Naam Vereniging TMC Moy  
1. Appie Jolink Doetincem e.o. 48 1.67
2. George van Gorkum Paperclip 39 1.29
3. Henk Deenen Stedendriehoek 39 1.24
4. Harrie Cozijn Bollenstreek 36 1.16

Deelnemers 3e klasse

Naam Vereniging TMC Moy  
1. Bertus Donker De Boerhoorn 36 1.19
2. Wim Jeurnink Stedendriehoek 36 1.14
3. Bouk Banen Bollenstreek 33 1.07
4. Theo Willemsen BV Gelre 33 1.04

Programmaboekjes
Zowel A5 als A4 formaat 

in zwart/wit en full colour
Scherpe prijzen

Vraag vrijblijvend info: 0416343819
duoprint@planet.nl

http://www.biljartpoint.nl/competities
mailto:duoprint@planet.nl
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Wilt u ook redactionele aandacht 
in De Biljart Ballen? 

Bel: 0416-343819

Finale bekercompetitie kader

Pelikaan winnaar in Woubrugge

Vereniging Jacobswoude organiseerde
in Woubrugge de finale van de beker-
competitie voor kaderteams. Drie ka-
derpartijen en één duel bandstoten in
elk team. In de halve finale rekende
Pelikaan met 7-2 af met De Hoog/Van
der Wilt. Michel van Silfhout versloeg
René Tull in het bandenspel met 175-
126 na 23 beurten. René Paap en Ivo
Gerritsen bleken te sterk voor respectie-
velijk Michael Wedema en Jurgen
Monster. Frans Koster verloor van Ferry
van Stralen maar dat bleef dus zonder
gevolgen. In de andere halve eindstrijd
was er evenwicht gezien de 4-5 uitslag
tussen MF-Vos/Brock en BC Maarland.
Het percentage gemaakte caramboles
bleek voor de Limburgers met 89.20

hoger dan de 85.83% van de formatie
uit Bornerbroek. Extra punt dus naar
BC Maarland. In de strijd om de derde
plaats zette De Hoog/Van der Wilt
tegenstander MF-Vos/Brock met 7-2
opzij. Tull haalde uit met 175 uit 9 en
Monster realiseerde de kortste partij na
150 caramboles en 7 beurten. Bas van
der Wilt bleef ook aan de goede kant
van de score. Robin Jonker, 350 uit 9
en serie van 121, redde de eer. De
finale tussen Pelikaan en BC Maarland
eindigde in 7-2. Michel van Silfhout,
Ivo Gerritsen en Frans Koster wonnen.
De nederlaag van René Paap tegen
Maurice Sangen kon de pret voor het
viertal uit Zutphen niet drukken.

Pelikaan met vlnr: René Paap, Michel van Silfhout, Frans Koster en Ivo Gerritsen.
Foto: Piet Witteman/Ferry van Stralen van BV Jacobswoude   

Bij Carambole in Rumpt

NK kaderteams prooi voor BCS

Vier ploegen streden bij Carambole in
Rumpt om de Nederlandse titel voor ka-
derteams. In de openingsronde bleek
HWA Alblasserdam met 8-1 veel te
sterk voor Warme Bakker Ad Ketels/BV
Velsen. Gerard Bosman zorgde als vier-
de man met 110 caramboles na 8 beur-
ten voor de kortste partij. Deventer
'83/AMS Bruijns tegen Kaderteam BCS
was veel spannender gezien de 5-4 uit-
slag. In de tweede ronde speelden de
winnaars tegen elkaar en idem de ver-
liezers. Deventer '83/AMS Bruijns ging
nipt met 4-5 onderuit tegen HWA Alb-
lasserdam. Nu verloor Bosman met 71-
110 (8) van Charles de Bie. BCS her-
stelde zich van de eerdere nederlaag
en versloeg Warme Bakker Ad Ke-
tels/BV Velsen met 7-2. Hans Koolen
redde met 120 uit 6 de eer. Voor BCS
had Pieter van der Geest maar 3 pogin-
gen nodig voor de 230 caramboles.
Zijn hoogste serie was 207. Tussen-
stand na 2 ronden: 1. HWA 13 punten,
2. BCS 11 punten, 3. Deventer 9 pun-
ten en 4. Velsen 3 punten. Deventer
'83/AMS Bruijns trok vervolgens tegen
Warme Bakker Ad Ketels/BV Velsen

met 2-7 aan het kortste eind en bleef in
de eindstand derde, nipt voor Velsen.
De beslissing om de Nederlandse titel
zou dus vallen in het duel tussen Kader-
team BCS en HWA Alblasserdam. De
partij op de vierde plek tussen Joop Roe-
lands en Gerard Bosman leverde remise
op. Rob Kok versloeg John van der
Zalm met 210-59 (13). Aansluitend
kwamen de posities één en twee van de
teams tegen elkaar in het strijdperk.
Kees Klijbroek en Pieter van der Geest
wonnen beiden na 17 beurten tegen
respectievelijk Reijer van Kooten en Ge-
rard Johler. Kaderteam BCS uit War-
menhuizen dus met overmacht Neder-
lands kampioen. Kopman Kees Klij-
broek zegevierde namens de kersverse
nationaal kampioen in al zijn 3 partijen
neo kader.  Pieter van der Geest en Rob
Kok kwamen tot 2 overwinningen. Joop
Roelands was goed voor winst, remise
en verlies.   
Eindstand Pnt % Car Teammoy
1. Kaderteam BCS 19 90.48 15.43
2. HWA Alblasserdam 14 84.34 9.83
3. Deventer '83/AMS Bruijns 11 82.13 8.57
4. Warme Bakker Ad Ketels/BV Velsen 10 72.68 10.08

Kaderteam BCS. Foto: Hans de Ridder

Jubileumtoernooi 19-25 augustus

Golf & Recreatiepark ’t Caves 
bestaat 25 jaar

Foto: Wilmy van Boxem

Juni 1994 opende ’t Caves voor het eerst haar deuren aan Veneind 5 te
Wintelre. Een groepsaccommodatie (de Linden, 56 personen), 3 veldjes
voor de camping en een café daarmee zijn Wilmy en Toon van Boxem, be-
gonnen. Elk jaar zag je wel een verandering. 

Er kwam nog een groepsaccommodatie
bij (de Plantaan, 32 personen), er kwa-
men twee veldjes bij voor de camping,
de bestaande veldjes werden wat aan-
gepast, er kwamen stacaravans en de
horeca groeide mee. We hadden in het
begin een café met een biljart. De bil-
jartvereniging bestond uit 5 personen.
Op 5 december 1999 ging die echter
in rook op. Rond het middaguur brak er
brand uit en het brandde tot de grond
toe af. Er was niks meer van over.
't Caves is vlak daarna begonnen met
de opbouw van een nieuw horecage-
deelte. Daar kwamen twee biljarts te
staan. De biljartvereniging groeide al
snel. Na een paar jaar moest er een
derde biljart bij. Er waren mensen die
naast de vaste clubavond gingen biljar-
ten voor de Kempische biljartbond: drie-
banden en libre.
Sinds een paar jaar heeft ’t Caves de
ruimtes anders ingedeeld. De feestzaal
werd omgetoverd tot biljartzaal. Er ston-
den inmiddels twee matchtafels. De tus-
senwand in de zaal werd open ge-
maakt en er ontstond een grote biljar-
truimte met 3 kleine tafels en 2 matchta-
fels.
De vereniging groeide in een snel tem-

po. Er spelen nu naast de vaste club-
avond verschillende teams voor de Kem-
pische bond maar ook voor de Neder-
landse bond. Op groot en op klein. Ra-
ymond Ceulemans speelt alweer een
paar jaar voor team Man op Maat/’t
Caves in de eerste divisie driebanden.
Het eerste team is versterkt met o.a. Jef
Philipoom. 

Opgave voor jubileum-
toernooi
Ter ere van het jubileum organiseert
’t Caves een groot biljarttoernooi. Jef
Philipoom en Raymond Ceulemans zul-
len hieraan mee doen. Dit evenement
zal gehouden worden van maandag
19 augustus 2019 tot en met zondag
25 augustus 2019. Het toernooi wordt
gespeeld op groot en op klein, drieban-
den.
Inschrijven kan t/m maandag 12 au-
gustus 2019. Deelname kost € 2,50
p.p.
Er zijn leuke prijzen te winnen dit toer-
nooi. 
Opgeven kan via info@hetcaves.nl. 
Wij hopen dat er veel deelnemers gaan
meedoen en dat we er een gezellig
toernooi van gaan maken.

Foto: Wilmy van Boxem

mailto:info@hetcaves.nl
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Verbeter uw moyenne in het 
driebanden met

Tüzül Billiard Systems
Tijdelijk van 39,50

voor 19,75

Een veelzijdig handboek van 168 pagina’s om uw driebanden kennis te vergroten.
Medewerking werd o.a. verleend door Torbjörn Blomdahl en Semih Sayginer. 

Verkrijgbaar bij: 
Eureka Billiards, Hoogstraat 123, Berlicum
De Biljartboetiek, Emmaplein 26, Bergen op Zoom
Thissen Biljarts, Van Wesenbekestraat 51-55, Antwerp

m.m.v.

Dick Jaspers (NL)

Frédéric Caudron (B)

Semih Sayginer (TUR)

Torbjörn Blomdahl (ZW)

Locatie:
Hotel/restaurant Heer Hugo
Gildestraat 2 - Heerhugowaard

17 - 18 - 19
oktober 2019

Kaarten reserveren:
dirksnip-biljarts.nl en 0226-320 654
Dorpsstraat 462, Zuid-Scharwoude

Uniek biljartfestijn in Heerhugowaard krijgt vervolg

Na het grote succes van de eerste twee edities van het biljartgala 
“Night of the Magic Balls” kan een vervolg niet uitblijven.

Hotel/restaurant “Heer Hugo” (voorheen Jules) te Heerhugowaard zal op donderdag-,
vrijdag- en zaterdagavond 17, 18 en 19 oktober geheel in het teken van biljarten staan.

Een prachtige ambiance met licht- en geluidshows vormen het decor voor dit unieke gala.
Het reeds geboekte entertainment staat garant voor sfeer en gezelligheid.

De absolute wereldtop zal aanwezig zijn. Dick Jaspers (NL) en Frédéric Caudron (B)
geven een wervelende demonstratie driebanden. Hoog niveau met waar mogelijk

de meest onwaarschijnlijke oplossingen. De liefhebber mag dit niet missen.

De presentatie is ditmaal in handen van Torbjörn Blomdahl (ZW). Deze uiterst
sympathieke Zweed met vele Nationale, Europese en Wereldtitels achter zijn naam

spreekt 9 talen vloeiend en zal als “side-kick” een toegevoegde waarde zijn met een
mix van humor en biljartkennis.

Na de pauze zal een spectaculaire act worden verzorgd door Rob en Emiel.
Dit illusionistenduo laat u versteld staan met onverklaarbare zaken.
De grote doorbraak maakten zij in de show van Uri Geller bij SBS6. 

De uitsmijter van de avond zal wederom mr. Magic Semih Sayginer (TUR) zijn.
Hij komt met een geheel nieuwe show en zal deze op spectaculaire

en humoristische wijze presenteren. 

Kaarten à € 25,00 kunt u bestellen
via de website www.dirksnip-biljarts.nl

of telefonisch 0226 320 654.

Zaterdag 19 oktober

REEDS UITVERKOCHT

www.debiljartballen.nl

http://www.dirksnip-biljarts.nl
http://www.debiljartballen.nl
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Onze openingstijden zijn:
donderdag en vrijdag:

09.00 - 12.30 uur en
van 13.00 - 17.00 uur

zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

snabrug
photography

Onze openingstijden zijn:
donderdag & vrijdag 09.00 - 12.30 uur

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

op zaterdag van 10.00 - 13.00 uur

Hoogstraat 123 • 5258 BC Berlicum, 073 5031264

www.eureka billard.nl

Na 10 jaar is de Worldcup driebanden weer terug in Nederland
Het hoogste plan voor een topbiljarter om daar zijn sport te bedrijven

Bij Eureka draait het  al jaren om topkwaliteit en dat zult U terug zien in Veghel
Voor dit hoogste niveau Driebanden plaatst Eureka Billard zijn model Triangle

8 stuks Eureka Billard model Triangle zullen daar klaar staan om alle topbiljarters waaronder Dick Jaspers, Jean van Erp,
Raimond Burgman, Torbjörn Blomdahl, Semih Sayginer, Jae Ho Cho, Chien Quyet Tran, Eddy Merkx, Marco Zane  en nog vele 
andere toppers te zien schi eren op dit grootse podium.

Wij nodigen alle biljartlie ebbers uit om dit te komen bekijken. Eureka staat met een grote verkoopstand op deze UMB worldcup
en komt met aantrekkelijke aanbiedingen.

Wij zijn in Veghel van 
20 t/m 26 oktober, tot ziens 
bij De UMB Worldcup met 
als hoofdsponsor 
Jumbo Supermarkten.
Uiteraard kunt U nu al van 
onze service en verkoop 
gebruik maken.

Tot ziens in de showroom 
van Eureka of op de 
CHV Noordkade te Veghel.
www.eureka billard.nl
073 5031264

20 - 26
oktober 2019

http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%81billard.nl
http://www.eureka%ED%AF%80%ED%B0%81billard.nl
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Sabine Bakker verrassende winnares 
van XXL Dames Driebanden Groot
Van 10 tot en met
12 mei werd in
Biljartcentrum de
Distel in Roosen-
daal het XXL da-
mes driebanden
groot toernooi ge-
houden. Een eve-
nement met handi-
cap wat beteken-
de dat de hoogst-
geplaatste speel-
ster 28 carambo-
les moest maken
en de laagge-
plaatste 12. 
Na de loting op vrij-
dag speelden de 30
deelneemsters alle-
maal drie  poulewed-
strijden. De overige
twee poulewedstrij-
den werden op zaterdag afgewerkt.
Op basis van het totaal aantal behaal-
de punten ging de top acht uiteindelijk
door naar de kwartfinales, die op zon-
dag 12 mei werden gespeeld. 
In de kwartfinales, die live via facebook
en youtube via een stream waren te vol-
gen, kon Sylvia Eckel niet op tegen het
geweld van Karina Jetten (11-20 in 33
beurten). Daisy Werdekker moest in een
slopende wedstrijd het onderspit delven
tegen Francine van Yperen (12- 14 uit
28). Debutante de Belgische Cindy De
Baere moest het opnemen tegen haar
landgenote Jaimie Buelens. Laatstge-
noemde beschikte over de beste eind-
spurt en schudde De Baere uiteindelijk
in 23 pogingen met 13-17 van zich af.
De hoogstgeplaatste speelster, Therese
Klompenhouwer, moest het in een span-
nende wedstrijd afleggen tegen een an-

der debutante Sabine Bakker, het werd
23- 14 in 26 beurten. In de halve finale
schakelde Jaimie Buelens op overtui-
gende wijze Francine van Yperen uit
(17- 9 in 26 beurten) en wist Sabine
Bakker, Karina Jetten verrassend met
14-15 uit 25 te verslaan.
Met Sabine Bakker tegen Jaimie Bue-
lens was de finale een complete verras-
sing. De wedstrijd eindigde uiteindelijk
in een vreugdekreet van Sabine Bakker,
die na 17 omlopen met veel bravoure
de winst met 14-10 naar zich toe wist te
trekken. Sabine Bakker eindigde het
toernooi met een respectabel toernooi-
gemiddelde van 0,467. Therese Klom-
penhouwer noteerde het hoogste toer-
nooigemiddelde 1,109 en Gerrie Gee-
len liet haar klasse weer eens zien en
wist de hoogste serie van acht op haar
naam te schrijven.

Sabine Bakker. Foto: Gilbert Princen

Topprestaties Nederlandse mannen en vrouwen

Hollandse Goudenregen tijdens 
EK in Brandenburg
Therese Klompen-
houwer bezorgde
Nederland op de
slotdag van het EK
in Brandenburg de
vijfde gouden me-
daille. Samen met
de drie behaalde
zilveren en vijf
bronzen plakken
eindigde de Hol-
landse delegatie
op nummer één
van het medaille-
klassement. Op
gepaste afstand
volgt Italië met
tien stuks ereme-
taal.

De Nederlandse equipe was vol ver-
trouwen naar Duitsland vertrokken, we-
tende dat in relatief veel disciplines
Nederlanders tot de favorieten beho-
ren. Maar dat de start van het EK zo
goed zou zijn overtrof alle verwachtin-
gen. Bij het uitreiken van de eerste me-
dailles, stond Nederland vooraan.
Ondanks, dat er maar zo’n 25 tot 30
Nederlandse spelers artistiek biljart be-
oefenen kwam er een finale tussen Erik
Vijverberg en René Dericks, ook nog
eens zeer goede maten van elkaar. De-
ricks nam snel een aanzienlijke voor-
sprong, maar Vijverberg kwam gewel-
dig terug en won zo de mooiste titel uit
zijn carrière.
Bij het kader 71/2 was er eveneens
Nederlands goud, of preciezer gezegd
Limburgs goud. Raymund Swertz, on-
danks zijn jonge leeftijd al een routinier
in het kaderspel, kende relatief weinig
problemen. In de finale klopte hij de
Duitser Sven Daske.
Ook het bandstoten kreeg een Limburgs
tintje, de 39-jarige Dave Christiani ver-
overde zijn Europees goud door in de
finale de Belg Eddy Leppens in 21 om-
lopen met 120-111 te verslaan. Dick
Jaspers en Therese Klompenhouwer
maakten het Nederlandse succes com-

pleet. Als nummer één van de wereld-
ranglijst en heersend wereldkampioen
voegde Dick Jaspers ook de Europese
titel toe aan zijn succesvol seizoen. De
Willebrorder nam na de 30-30 tussen-
stand tegen de Italiaan Zanetti een eind-
spint en kon na 8 en 2 in de opvolgen-
de twee beurten zijn keu zegevierend in
de lucht steken. 
Therese Klompenhouwer sleepte haar
zevende Europese titel in de wacht
door de Turkse advocate Guzin Mujde
Karakasli met duidelijke cijfers te ver-
slaan. Andrea Hofman eindigde als
derde.
Zilver was er voor: René Dericks (ar-
tistiek), Christel Willemse (libre dames)
en Leon Dudink (libre jeugd tot 21 jaar).
Voor Nederland was er vijf keer brons:
Michel van Silfhout (kader 71/2) Moni-
que van Exter (libre dames), Andrea
Hofman (driebanden dames), Nick
Dudink (libre jeugd tot 17 jaar) en
Raymund Swertz (kader 47/2)
Verder was er ook Nederlands succes
bij de clubteams op de kleine tafel. Het
onder de Belgische kleuren uitkomende
team van De Goeie Queue won goud
met Frédéric Caudron en de Nederlan-
ders Jean-Paul de Bruijn, Jerry Hermans
en Joey de Kok.

District Venlo

Sjra Jacobs kampioen arbiters-
toernooi bij Van Tienen

Bij café-biljartzaal Van Tienen in Tege-
len werd begin juni zoals gebruikelijk
het arbiterstoernooi district Venlo geor-
ganiseerd. Het was alweer een super
geslaagd evenement. Kampioen 2019
is Sjra Jacobs geworden. Hij werd ge-
volgd door Paul Hendriks en op de der-

de plaats René Peters. Alle 'verliezers'
kregen heerlijke asperges van John en
Sandra van Tienen. Paul Beckers weer
bedankt voor de wedstrijdleiding. Leuk
dat er een aantal spelers zijn komen tel-
len en schrijven. Hopelijk weer tot vol-
gend jaar bij van Tienen in Tegelen.

Kampioen Sjra Jacobs staat derde van rechts. Foto: Thijs Peulen

Libre Achterhoek toernooi

Steven Smeitink heeft de primeur 
in De Veemarkt te Doetinchem

Na 30 driebanden- en 22 bandstoot-
toernooien is er nu op verzoek ook een
libretoernooi georganiseerd door Frits
Klomp in De Veemarkt te Doetinchem.
Het evenement met 45 spelers is zeer
geslaagd te noemen. De finale was be-
gin juni met 12 deelnemers. Deze heb-
ben gespeeld in twee poules van zes,
met daarna kruisfinale en eindstrijd.
Ook dit bleek een zeer geslaagd eve-
nement. Steven Smeitink was de terech-
te kampioen met elf gespeelde wedstrij-
den in de voorrondes en de finale waar-
van hij er slechts één heeft verloren.

Naam Pnt Gem
1. Steven Smeitink 14   2.67
2. Lucilio Cordeiro 12 1.91           
3. Rob Friesen 8    2.04           
4. Joop Mennings 8    2.24
5. René Ketels 6        5.45            
6. Nick Kreeftenberg 6 1.08
7. Dini Siebelink 6 1.08
8. Roy Huntink 4 2.19
9. Appie Berendsen 4 1.58

10. Bas Woerts 4 0.46
11. Cor Heuven 4 2.03
12. John Vet 2 2.26

Foto: Ingrid van Hemert 
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Beloning van 50.000 dollar voor winst in Seoul

Zegetrein van Jaspers dendert voort
Na het wereldkampioenschap, het
Europees kampioenschap en de
nationale titel eigende Dick Jaspers
zich ook tijdens de prestigieuze
Survival 3C Masters in Seoul de
overwinning op. De Willebrorder
nam daarmee ook de hoofdprijs
van 50.000 dollar mee naar huis.

De nummer één van de wereld versloeg
in de finale drie Koreanen in een partij
met vier finalisten. In dit toernooi wordt
elke gemaakte carambole beloond met
drie punten, terwijl de drie overige spe-
lers ieder een punt inleveren. Jaspers
bleek in de eindstrijd met zijn 80 punten
er twaalf voor op Jung-Han Heo. Jae-Ho
Cho behaalde 48 punten, terwijl In-
Won Kang op 44 bleef steken. Toch
was de Brabander in de halve finale
sterker. Zijn gemiddelde van 3.000 en
de serie van twaalf werd door zijn col-
lega’s met een ovatie beloond. Dick Jaspers. Foto: Paul Brekelmans

Belgisch feest in Vietnamese stad

Caudron toont suprematie in Ho Chi Minh
Met drie Belgen op het
erepodium van de
worldcup in Ho Chi
Minh, Frédéric Caudron
als heerser en Marco
Zanetti op een gedeelde
derde plaats heeft Euro-
pa ook nu weer bewe-
zen nog steeds bestand
te zijn tegen de Aziati-
sche opmars in het drie-
banden. 
Voor Nederland opereer-
den Dick Jaspers en Barry
van Beers in het hoofdtoer-
nooi. In de strijd om plaat-
sing bij de beste zestien
moest Van Beers, die overi-
gens een goed toernooi
speelde, afhaken. Dick Jas-
pers werd in de achtste finales gestopt
door de Vietnamees Dinh Nai Ngo. De
nog enige thuisspeler bij de laatste
zestien nam al snel met series van ne-
gen en zeven een voorsprong. On-
danks, dat Jaspers nog tot 22-17 terug
kwam, was Ngo niet te stuiten en won
met 40-24 uit 14. In de volgende ronde
verwees Caudron de jonge Vietnamees
overtuigend naar de tribune. Eddy
Merckx versloeg Tayfun Tasdemir, Ro-
land Forthomme schudde Semih Saygi-
ner van zich af en Marco Zanetti ont-
hield de jonge Koreaan Myung-Woo
Cho van een podiumplaats. Met drie
Belgen en een Italiaan als halve      fi-

nalisten was een Europees feestje gega-
randeerd. Forthomme bleef vervolgens
in een zinderende strijd met 40-38 over-
eind tegen Marco Zanetti en Caudron
dwong tegen Merckx de andere  finale-
plaats af. Na een tussenstand van 17-
17 werd Roland Forthomme volledig
door zijn landgenoot overklast. Frédéric
Caudron behaalde met de 40-19 (15)
overwinning zijn 21e worldcup zege
binnen en incasseerde 16.000 euro.
Voor Roland Forthomme lag er altijd
nog 10.000 euro klaar. Dick Jaspers
blijft met ruime voorsprong op de num-
mer twee, Caudron, leider van de
wereldranglijst.

Frédéric Caudron heer en meester in Ho Chi Minh.
Foto: Studio Kozoom

GP driebanden bij De Hazelaar 

Raimond Burgman in Rosmalen te
sterk voor Dick Jaspers

Heersend wereld- en Europees kampioen en nummer één op de wereld-
ranglijst, het zijn titels die indruk maken op Raimond Burgman. Toch wist
de routinier uit Heemstede tijdens de finale van de Grand Prix Rosmalen
Dick Jaspers te stoppen en behaalde daarmee zijn veertiende GP over-
winning.

rie van acht (25-19) kort daarna ge-
volgd door zes. Met in omloop twintig
een slotreeks van weer zes sloot Burg-
man winnen af (40-30). Burgman was
duidelijk tevreden “Ik heb voor mijn ge-
voel een super toernooi gespeeld en op
de juiste momenten goed gescoord.”
Dick Jaspers hierover: “Het was ontzet-
tend knap wat Raimond deed. Ik liet op
een moment een verschrikkelijke bal
achter, maar hij scoorde met een
prachtige losse band.”
Opvallend was het sterke optreden van
Therese Klompenhouwer, die in de acht-
ste finales Volkan Cetin in 21 beurten
met 40-23 uitschakelde. Zelf struikelde
de Nijkerkse de volgende ronde over
Dave Christiani.

Met een algemeen gemiddelde van
1.904 in de kwalificatie toonde Burg-
man al vroeg zijn vorm. In de achtste fi-
nale schakelde hij Sander Jonen uit, om
vervolgens in de kwartfinale Barry van
Beers in 20 beurten met 40-25 te stop-
pen. Zijn teamgenoot bij SIS Schoon-
maak en Herstel Jean van Erp moest in
de halve eindstrijd met 40-27 buigen.
Dick Jaspers schudde op zijn weg naar
de finale vervolgens Harrie van de Ven
(40-37), Frans van Schaik (40-27) en
Dave Christiani (40-27) van zich af. 
In de beginfase van de finale werd er
voorzichtig gespeeld en ging het na elf
omlopen met 14-14 nagenoeg gelijk
op. Een paar omlopen later zag Burg-
man zijn kans en profiteerde met een se-

Foto Paul Brekelmans

Twee nieuwe bestuursleden district Venlo

Cock Ooms volgt Achille Thissen op

Na het vertrek van Achille Thissen als
voorzitter van het district Venlo heeft
Chris Verhaegh de functie als waarne-
mend voorzitter zo goed mogelijk inge-
vuld waarvoor alle waardering. Maar
na 5 jaar vond Verhaegh het ook hoog
tijd voor invulling van de functie. Er wa-
ren echter geen kandidaten om deze

handschoen op te pakken. Natuurlijk
schoot het bij Ooms wel eens door het
hoofd maar door drukte in diverse be-
sturen en verantwoordelijk zijn voor 2
bedrijven ontbrak hem gewoonweg de
tijd.   
Inmiddels zijn de welbekende hotels
(Wilhelmina en American) overgegaan
naar zijn 2 zonen en heeft hij ook af-
scheid genomen na 17 jaar vice-voor-
zitter te zijn geweest van het Stadscomi-
té BBZ. Tevens heeft Cock Ooms in het
bestuur gezeten van toeristisch platvorm
de Maasduinen (10 jaar) en KHN, zo-
wel landelijk als regionaal (12 jaar).
Nu dus een nieuwe uitdaging als voor-
zitter van het district Venlo met ook een
nieuwe secretaris Vera Kuijs die zich
spontaan aanmeldde tijdens de ALV en
waar Ooms heel erg blij mee is. Zij is
de opvolgster van Marijke Theunissen.
Na diverse gesprekken met spelers en
met Chris Verhaegh lijkt het Ooms een
mooie uitdaging en functie die hij
graag naar eer en geweten uitdraagt.
Het nieuwe bestuur zal de belangen en
het plezier voor de biljartsport voor elke
speler van de KNBB zo goed mogelijk
behartigen.

Cock Ooms is vooral bekend van 
artistiek en driebanden. 
Foto: Jan Rosmulder

Dutch Premium Comfort
NK Driebanden teams 2019
Van 7 tot en met 9 juni worden de fina-
lewedstrijden gespeeld voor het Neder-
lands kampioenschap driebanden
teams. De finale in de Buffalo League
wordt afgewerkt in een uit en thuiswed-
strijd. Op vrijdagavond 7 juni staat om
19.00 uur bij ’t Tapperijke aan de St.
Janstraat in Hoeven de wedstrijd tussen
L&B Ledermode en STZ Zundert op het
programma. De return wordt op zater-
dagavond bij Biljartcentrum Den Hoek,
Rucphenseweg 14 in Zundert gespeeld.
Ook dan begint men om 19.00 uur.
De finalewedstrijden voor de overige di-
visies zullen op zaterdag 8 en zondag
9 juni plaatsvinden bij biljartcafé De
Veemarkt, Veemarkt 4 in Doetinchem.
De organisatie is daar in handen van
biljartvereniging De Veemarkt in samen-
werking met de KNBB sectie drieban-
den. Alle wedstrijden zullen live en free
worden gestreamd op Kozoom

Deelnemende teams
Buffalo League
STZ Zundert Zundert
L&B Ledermode Hoeven
1e divisie
Team Eekhoorn 2 Oosterhout
's Lands Welvaren 1/ AVH Auto's

Kwadendamme

2e divisie
De Driehoek/ Thebo speelautomaten

Lichtenvoorde
't Hartje van Oosterhout

Oosterhout
3e divisie
VB1 / Gorissen Furniture

Gronsveld
Merwehof/Derogee Beveiligingen

Dordrecht
Artbyte/Van Bruggen Capelle a.d. IJssel
Van den Berg Biljarts Zeeland
4e divisie
BC Goirle 2 Goirle
Gasthoeve Adrichem Beverwijk

Beverwijk
Ossekop 3 / Vissenberg Sierteelt

Zundert
HGL - Keurslager Brouwer

Urk

Programma 1e tot en met 
4e divisie
Zaterdag 8 juni
11:00 uur, 13:00 uur, 15:00 uur en
17.00 uur (1/2 finales 3e en 4e divisie 

Zondag 9 juni
11:00 uur, 13:00 uur, 15:00 uur en
17.00 uur finales 1e t/m 4e divisie 
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info@manopmaat.nl

Uitzendbureau 
Man op Maat BV zoekt

Metselaars

Timmerlieden 1 + 2
Sint Apolloniastraat 2E

6002 BE Weert 
Telefoon 0495-820230

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

John en Sandra van Tienen
Kaldenkerkerweg 19

5932 CS Tegelen
Telefoon: 077 - 3731272

www.bctegelen.wordpress.com  

“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

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

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

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

ONBETWIST DE BILJART SPECIALIST

Dé importeur vóór Nederland van Verhoeven Biljarts

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

www.vaneschbiljarts.nl
Voor openingstijden: zie bovenstaande site

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

Tel: 0544461986

www.hotelpotgroenlo.nl

Het gezelligste oud bruine
café van Deurne.

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

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

In het weekend hebben we met
regelmaat live muziek.

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

Clubhuis BV ”De Zwaan”

Hoogdijk 32
5091 CH Middelbeers

Tel. 013 - 5141266
Nu 2 biljarts

www.cafedezwaan.nl

Bruiloften• FeestenBruiloften• Feesten
Partijen • VergaderingenPartijen • Vergaderingen

De Zwaan
Café • Restaurant • Middelbeers

UNIEK IN HERPEN
Elke zondag dansen in zaal “THEKES”

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

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

OERGEZELLIG OUDERWETS UIT!

IN

Zaal voorzien van airconditioning!

Café Biljart Feestzaal 
“Biej Ton en Marij”

Dorpstraat 36 - 5995 AZ Kessel
06 2034 5561

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

www.facebook.com/biejtonenmarij

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

Voor al Uw 
KUNSTSTOFPRODUCTEN

LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK LOLAAR SPUITGIETTECHNIEK 
Ajm. Loverbos

Directeur, eigenaar

Kiki en Tonnie
Thielen

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

www.cafeturfke.nl 

mailto:info@manopmaat.nl
http://www.bctegelen.wordpress.com
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.hotelpotgroenlo.nl
http://www.cafedezwaan.nl
http://www.thekes.nl
http://www.cafebiejtonenmarij.nl
http://www.facebook.com/biejtonenmarij
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
http://www.cafeturfke.nl


De Biljart Ballen, 23e jaargang, juni 2019 pagina 17

Bandstoten 2e klasse gewest NON Noord

Tammo Bijlsma op moyenne de beste 
in Franeker

C2 klasse gewest MN2 

DWS Central 3 de beste in 
herberg De Mulder te Megen
Vereniging De Vriend-
schap organiseerde
in herberg De Mul-
der te Megen de ge-
westelijke finale MN2
in de C2 klasse.
DWS Central 3 uit
Nijmegen won alle
drie wedstrijden en
eindigde dus met de
maximale zes pun-
ten. De overige drie
ploegen sloten elk af
met twee punten.
Omdat ze ook alle-
maal acht partijpun-
ten hadden, moest
het percentage caramboles de beslis-
sing brengen. 
Van de gewestelijk kampioen wist kop-
man Erik Hermsen één duel winnend af
te sluiten. Jan Damen zegevierde twee-
maal en derde man Henny de Waal

bleef zonder puntverlies. 
Eindstand Pnt PP % Car
1. DWS Central 3 6 12 94.01
2. Royal Events Palace 2 8 86.30
3. Paperclip 9 2 8 86.13
4. De Vriendschap 2 2 8 85.98

DWS Central 3. Foto: Johnny van de Camp 

Liefst 28 jaar werkzaam geweest bij Roelofsen-van Tienen

Fransen Biljarts Routine in Uden

Maarte Fransen, getrouwd met Monique Korst, is op 2 mei 2019 voor
zichzelf begonnen. Zijn eerste en enige baan startte hij vanaf zijn 18e
bij Roelofsen-van Tienen in Rijkevoort-De Walsert. Bij deze inmiddels
gestopte biljarthandel was hij liefst 28 jaar werkzaam.

Contactgegevens:
Fransen Biljarts Routine
Nijverheidsstraat 3
5405 AJ Uden
Open op afspraak
Site: www.roetienen.nl
Email: fransenbiljartsroutine@gmail.com
Telefoon: 06-28997736
Facebook: Fransen Biljarts Routine

Bedankje aan Jan en 
Tonny Roelofsen
Ruim 40 jaar hebben Jan en Tonny Roe-
lofsen de biljarthandel in Rijkevoort-De
Walsert met veel plezier en toewijding
gerund. Met ingang van 1 mei 2019
hebben zij de deuren gesloten. Alle be-
staande en nieuwe klanten kunnen nu
terecht bij Maarte Fransen en er veran-
dert, behalve de locatie, niets. Een
woord van dank voor Jan en Tonny Roe-
lofsen.

Maarte Fransen. Fotograaf: Vera Bouwens

Fransen heeft inmiddels per 1 juni 2019
aan Nijverheidsstraat 3 te Uden een
ander pand in gebruik genomen. Het
betreft een ruimte met showroom en
werkplaats. 
Open op afspraak en hij blijft
Wilhelmina dealer voor Zuid-Oost
Nederland. 
Bij Fransen Biljarts Routine zijn er tal
van mogelijkheden: verkoop nieuwe en
gebruikte biljarts maar ook reparatie en
onderhoud, groot assortiment schroef-
keu’s voor carambole, pool en snooker,
alle biljartbenodigdheden, dartborden
en toebehoren, voetbalspelen, barakta-
fels etc. 
Met de achtergrond van Fransen, LTS
bouw, en zijn ervaring is vakmanschap
verzekerd en alles in eigen werkplaats.
Ook kan men bij hem terecht voor ver-
huur en verplaatsing van biljarts.  

A klasse driebanden groot Midden-Nederland 

BV ’75 kampioen bij De Hazelaar 
in Rosmalen
Na een spannende strijd en veel reken-
werk is BV ’75 uit Leusden gewestelijk
kampioen geworden in de A klasse
driebanden groot van Midden-Neder-
land. Zowel BV ’75 als BV Uden en
’t Ivoor uit Boxtel eindigden met zes

wedstrijdpunten. BV ’75 en BV Uden
sloten beiden af met 18 gewonnen en
12 verloren partijen. Het percentage
gemaakte caramboles gaf met 93.11
tegen 89.89 de doorslag in het voor-
deel van het team uit Leusden.

B2 klasse gewest ZN 2

Holtum plaatst zich bij Van Tienen 
in Tegelen voor NK
Tijdens de geweste-
lijke finale ZN 2 in
de B2 klasse behaal-
de Holtum de maxi-
male 6 punten na 3
duels. Kopman Pa-
trick Eijpe stal de
show want met een
aanvangsmoyenne
van 0.578 eindigde
hij met 1.011. Eijpe
tikte de 29 carambo-
les bijeen na 19
beurten (1.526), 23
beurten (1.260) en
44 beurten (0.659).
Ook tweede man
Frank van Helden
kwam alle drie partij-
en tot winst. Aangezien gewestelijk
kampioen Holtum in café-biljartzaal Van
Tienen in Tegelen 12 partijpunten had,
betekende dit ook dat Eric Aarts met le-
ge handen bleef. De Ketsers werd met 4
punten tweede in de uitslag. 

Eindstand Pnt PP       % Car
1. Holtum 6 12 91.55
2. De Ketsers 4 10 84.06
3. BvD 2 8 87.01
4. ABC 't Töpke 0 6 75.56

Uitblinker Patrick Eijpe ontbreekt. Foto: John van Tienen

C3 klasse gewest ZN 2

Grolsch Quelle kampioen bij 
ABC 't Töpke in Afferden

gaf met 12 om 11
het voordeel aan het
drietal uit Heerlen.
Kopman Sjaak van
Dijk behaalde de
volle 6 punten. Wim
Kersten kwam tot 2
zeges en Henry Boe-
ren moest genoegen
nemen met 2 remi-
ses. Bij De Zwaan Li-
bre 5 uit Middel-
beers bleef teamlei-
der Harrie Roefs on-
geslagen na 2 over-
winningen en 1 ge-
lijkspel. 

Eindstand Pnt PP     % Car
1. Grolsch Quelle 4 12 91.48
2. De Zwaan Libre 5 4 11 85.38
3. SSV 2 9 88.78
4. De Keizer 2 4 79.79

Grolsch Quelle. Foto: ABC 't Töpke

B2 klasse gewest NON Zuid

Veemarkt 08 naar NK in Nieuwegein
In Enschede streden
3 teams om een plek
op de Landsfinales te
Nieuwegein, het NK.
Aangezien Veemarkt
08, Pomerans en Ge-
brande Waateren 2
ieder eenmaal won-
nen en verloren,
moest het aantal par-
tijpunten de doorslag
geven. Twee duels
eindigden in 4-2 en
daarmee gaf de 6-0
van De Veemarkt 08
tegen Gebrande Waateren 2 de door-
slag. Bij de formatie uit Doetinchem
bleek Frits Klomp van grote waarde
want de eerste man won allebei zijn
partijen. Tegen Bertil Knopers van
Pomerans verzamelde hij de 29 caram-
boles al na  28 beurten. Hilbert de Vries

Vlnr: Frits Klomp, Hilbert de Vries en Jan van Strien.
Foto: Manuela Mulderij

Bij vereniging ABC  't Töpke in Afferden
werd de gewestelijke finale ZN 2 in de
C3 klasse een tweestrijd tussen Grolsch
Quelle en De Zwaan Libre 5. In Ieders-
huus eindigden beide ploegen na 3 du-
els op 4 punten. Het aantal partijpunten

en Jan van Strien boekten winst en ver-
lies.

Eindstand Pnt PP % car
1. Veemarkt 08 2 8 91.45
2. Pomerans 2 6 78.53
3. Gebrande Waateren 2 4 80.17

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Tammo Bijlsma De Friesche Club 11 3.14 30
2. Marcel van der Woude BC Gorredijk 11 2.95 29
3. Jan August Minke Padberg 8 3.23 26

4. Klaas Bakker Phoenix 8 3.13 14
5. Albert Plender BC Reijersdam 6 3.00 22
6. Douwe Hovinga DOS 6 2.68 22
7. Kasper Sturre Emmen ‘65 4 2.60 18
8. Hans Warners ABC ’08 2 2.37 16

http://www.roetienen.nl
mailto:fransenbiljartsroutine@gmail.com
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DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

Café Zaal Eetcafé

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

• biljart en darts 
• jeu de boules

•verrassende menu’s 
• feesten • thema-feesten

• groot terras 
voor feesten en partijen

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

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

Maandag gesloten

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

100-jarig café
Met gerenoveerde hotelkamers

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

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

Kapelstraat 7a • 5851 AS  A erden Lb 
0657 909.195

“Clubhuis van ABC ’t Töpke”

petersmits
bestratingen

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

smitsbestratingen@hotmail.com

Café-Restaurant

MANS
Nieuweweg 4

7692 AG Mariënberg
0523-251208

2 zalen 
Terras

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

Bruin café
Openbaar vervoer op loopafstand

CAFÉ
D
E

M
I
X
X

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

Openingstijden: 
ma. t/m zo. van 

14.00 tot 02.00 uur
Woensdag gesloten

Bogardeind 112
5664 EL Geldrop
Tel.: 040-2863213

Biljart
Centrum
Geldrop

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

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

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

- 4 Matchtafels
- 6 Caramboletafels

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

5244 GD Rosmalen
Tel: 073-5214742

E-mail:dehazelaar@ziggo.nl

café - darts - biljart

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

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

Dealer Wilhelmina biljarts voor Zuid-Oost Nederland

Telefoon:
Adres:
E-mail:

Website:

06-28997736
Nijverheidsstraat 3 - 5405 AJ Uden
fransenbiljartsroutine@gmail.com
www.roetienen.nl

Verkoop nieuwe en 
gebruikte biljarts ook voor 
reparatie en onderhoud.

Groot assortiment 
schroef-keu’s voor 
carambole, pool en 

snooker.

Alle biljartbenodigdheden, 
dart-borden en 

toebehoren, 
voetbalspellen, baraktafels 

enz.

Fransen
Biljarts Routine

mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
http://www.hetoventje.nl
http://www.vlierden.com
http://www.petersmitsbestratingen.nl
mailto:smitsbestratingen@hotmail.com
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.tankertje.nl
http://www.biljartschool.nl
http://www.dekuul.nl
mailto:fransenbiljartsroutine@gmail.com
http://www.roetienen.nl
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In De Karper te Mierlo-Hout

Sjaak Rosmulder en Christian Steenbakkers
winnen 1e Ad van de Laar Memorial

Libre
De kwartfinales betekenden het einde
voor Hans van Erp, Jean-Paul Pennings,
Toon Beerens en Kees van Toren. In de
halve finale bleek Jeannette Habraken
te sterk voor André Bressers en zette
Sjaak Rosmulder clubgenoot Jan van
der Steen opzij. In het duel om de derde
plaats verzamelde Bressers de 30 ca-
ramboles al na 5 beurten en dit bleek
de kortste partij van iedereen. De titel-
strijd tussen Sjaak Rosmulder (49 car)
en Jeannette Habraken (26 car) leek
een gemakkelijke opgave voor de thuis-
speler te worden. Rosmulder leidde na
10 pogingen namelijk met 44-6. Ha-
braken maakte in de volgende beurt
echter een fraaie serie van 16, procen-
tueel de hoogste van het toernooi,
waardoor de spanning terug was. Het
was echter Sjaak Rosmulder die even later

met 49-23 (14) aan het langste eind trok.  

Driebanden
De laatste 8 was het eindstation voor
Jan van der Steen, Christ van der Heij-
den, Gerard Beerens en Piet Smits. In
de halve eindstrijd sneuvelden Peter van
der Heijden en Jos van Aerle. Van der
Heijden legde vervolgens beslag op de
derde plek. De finale ging tussen Christi-
an Steenbakkers (25 car) en Marco Vo-
gels (13 car). Steenbakkers kwam niet
in de problemen en leidde na 13 beur-
ten al met 17-3. Na pogingen 24 was
het duel in zijn voordeel beslist gezien
de 25-9 uitslag. Mark Mertens reali-
seerde de procentueel hoogste serie en
tevens de kortste partij met 18 uit 9. Met
Sjaak Rosmulder en Christian Steenbak-
kers kreeg deze eerste editie twee thuis-
spelende winnaars.

Op zaterdag 25 mei was de finaledag van het eerste Ad van de Laar Me-
morial. Zowel bij het libre en driebanden waren er nog 8 spelers in de
race. Bij aanvang van het toernooi hadden zich in café De Karper te Mier-
lo-Hout 16 spelers aangemeld voor het libre en 34 bij het driebanden. Het
werd een geslaagd evenement met de complimenten voor de organisatie. 

Vlnr: Henry Spierings, Jan van de Laar, Sjaak Rosmulder, Christian Steenbakkers
en Jolanda van de Laar. Foto: Jan Rosmulder 

Driebanden speelweek 16
In klasse 1 was het wederom Frank Jon-
ker die namens HGL A de aandacht
trok met 36 caramboles na 22 beurten
en dat leverde moyenne 1.636 op. Ge-
rard van Someren kwam in Liessel tot
17 uit 28. In klasse twee scoorde Piet
Berkers 17 keer na 29 pogingen. Toon
Steevens was de uitblinker met een to-
taal van 22 treffers na slechts 20 beur-
ten. Hennie van den Anker kwam in zijn
eigen café 't Ankertje te Deurne ook
goed voor de dag met 14 caramboles
na 27 beurten. Eveneens in klasse 3
zorgde André van Wetten voor 16 uit
24. Klasse vier beleefde de slotdag
waarbij TBK dankzij een 4-4 remise bij
ONA kampioen werd. Felicitaties voor
Johnny Goossens,  Jac van Eckendonk,
Henri Saris en Leo van Dijnen. Reserve
Willy Bloemen zorgde voor de kampi-
oen met 7 caramboles voor de hoogste
serie van de competitie in deze klasse.
In deze laatste speelweek bleek Johan
Verlijsdonk goed voor 15 uit 24 en Ge-
rard Aarts voor 16 uit 25. 

Driebanden speelweek 17
Frank Jonker tegen Wilfrie Vermeer ein-
digde in de eerste klasse op 36-36 na
eveneens 36 beurten en daarmee dus
remise. Ivan van Oosterhout presteerde
met een totaal van 26 na slechts 24 om-
lopen nog ietsje beter. Roos Vermeer
won met 14 uit 28 namens Pomerans.
John van den Beuken realiseerde 1.000
na 23 treffers en 23 pogingen. Gijs van
der Horst kwam met 18 uit 29 eveneens
goed voor de dag. In de tweede klasse
zette Ben Jonker na 24 uit 24 ook al
1.000 op het scorebord van café In den
Sleutel te Deurne en dat was in de twee-
de klasse. Hans van Dooren haalde dat
niveau ook bijna in de derde klasse
want de HGL biljarter scoorde in zijn
thuisbasis 20 caramboles na 21 beur-
ten.  

Driebanden speelweek 18
Mari van Hout was in de eerste klasse
de uitblinker want de speler van Pome-
rans verzamelde de 27 caramboles na
14 beurten en dat leverde gemiddelde
op van 1.928. Teamgenoot Wilfrie Ver-

HGL A in de eerste klasse met vlnr: Frank Jonker, Roland Jonker, 
Ivan van Oosterhout en Remy van Dooren. Foto: Jan Rosmulder

meer realiseerde eveneens in café In
den Sleutel moyenne van 1.440 na 36
uit 25. Bij tegenstander O en O scoorde
Wim van Midden 10 keer na 23 po-
gingen. SVN/Marmabar had er bij 't
Turfke ook zin in. Adriaan Adriaans 26
uit 19 (1.368) en zijn kopman Jan van
Oosterhout 29 uit 25 (1.160). Thuisspe-
ler Dorus Steevens zette 18 treffers na
25 beurten op het scorebord. Frank Jon-
ker realiseerde namens HGL A 36 uit
36. In klasse twee was Hennie van den
Anker in zijn thuisbasis café 't Ankertje
goed voor een totaal van 14 carambo-
les na 29 pogingen. Piet Berkers kon
zijn keu na 28 beurten en 17 carambo-
les uit elkaar draaien. 

Driebanden speelweek 19
In de tweede klasse had ONA ruim vol-
doende aan de 4-4 bij achtervolger
OLV. Felicitaties naar de Zeilberg voor
Wim Verberne, Jan Harmsen, Wim Ber-
kers, Sjaak van de Putten en invaller
Mart van Moorsel. Wim Verberne gaf
de titel extra glans door de 22 caram-
boles na 24 beurten te verzamelen.
Sjaak van de Putten kwam met 18 uit
29 eveneens sterk voor de dag in de
kampioenswedstrijd. Klasse drie had
met Tonnie Thielen van 't Turfke een spe-
ler die op eigen biljart maar 26 pogin-
gen nodig had voor zijn totaal van 17.  

Driebanden speelweek 20
In de slotweek vielen nog twee beslis-
singen. HGL A ging in de eerste klasse
met een gerust hart naar TBK in
Griendtsveen want de Deurnese ploeg
had 7 punten voorsprong op Pomerans.
Na nederlagen van Remy van Dooren,
tegen Henk van Maris die 16 uit 22 be-
haalde, en Roland Jonker kwam men
met 4-0 achter, terwijl Pomerans op dat
moment met 0-4 de leiding had bij
SVN/Marmabar in Liessel. Ivan van
Oosterhout maakt echter voor HGL A
aan alle onzekerheid een einde en ver-
zamelde de 26 caramboles na 30 beur-
ten. Daarmee was het kampioenschap
binnen en bleef de nipte nederlaag van
kopman Frank Jonker zonder gevolgen.
Overigens bleef Pomerans in Liessel op
4-4 steken. Frank Jonker realiseerde met

1.153 het beste competitiegemiddelde
van de DBB. De hoogste serie ging met
16 caramboles naar Nico van den Heu-
vel (D’n Anlaup). Bij HGL B tegen D’n
Anlaup waren liefst 3 korte duels. Voor
de thuisploeg viel Hennie van Moorsel
op met 22 caramboles na slechts 16
beurten (1.375). Teamgenoot Ad Proe-
nings hoefde maar 23 keer van de stoel
voor zijn totaal van 24. Bij tegenstander
D’n Anlaup was Hans van Eijk de beste
speler met 25 uit 27. Pomerans had met
Wilfrie Vermeer na 36 caramboles en
27 beurten een prima eerste man. Gijs
van der Horst kwam tot 18 uit 29. In de
tweede klasse zorgde Bert van den Heu-
vel voor 17 treffers na 28 pogingen. Ro-
land van Herpen kreeg de eer voor de
hoogste serie want de speler van Ons
Vermaak kwam in de competitie tot een
reeks van 8. In de derde klasse werd
Ons Vermaak kampioen. Het team van
café-hotel Thijssen uit Vlierden moest bij

't Turfke minimaal 5 punten halen. Leo
Vermeulen en John van den Heuvel
zorgden voor een comfortabele 0-4
voorsprong. Geert Mennen en thuisspe-
ler Tonnie Thielen stonden beiden op 14
toen Thielen de nastoot nog voor de
boeg had. Als hij deze maakte, was er
nog niets beslist. De speelbal van Thie-
len liep echter op het laatste moment in
de klos waardoor hij miste en de titel
met 1-5 voor Ons Vermaak was. Rinie
Weemen zette de 1-7 eindstand op het
scorebord door John van der Horst met
18-20 (32) twee caramboles voor te
blijven. Huub Thijssen bleef dit duel bij
de kampioensformatie aan de zijkant.
Liefst 6 spelers scoorden in seizoen
2019 een serie van 6: Jacq Crommen-
tuijn, Patrick Hoefnagels, Dorie Stee-
vens, Leo Vermeulen, Jo Huggers en Ge-
rard van de Heuvel. Marinus van Bussel
zorgde in de slotweek voor 12 treffers
na 27 beurten.

Ons Vermaak in de derde klasse met vlnr: Rinie Weemen, John van den Heuvel,
Huub Thijssen, Leo Vermeulen en Geert Mennen. Foto: Jan Rosmulder

Bij vereniging OVNA in Ommel

Steeds Vooruit winnaar 2018-2019 
bij Lolaar nederlaagtoernooi
In dit nederlaagtoernooi voor teams is
het eerste team van Steeds Vooruit uit
Liessel bovenaan geëindigd met liefst
124 procent. In het seizoen 2018-2019
hebben 5 ploegen gewonnen en 4 ver-
loren er. Het toernooi wordt gehouden
in De Pelgrim, de nieuwe naam voor het
voormalige Eijsbouts. Indien teams inte-
resse hebben voor dit nederlaagtoer-
nooi kunnen ze kijken op www.astense-
biljartbond.nl. Bij Nederlaagtoernooien
staat Lolaar/OVNA met een nadere
toelichting. Dit Lolaar nederlaagtoer-
nooi ligt in de zomermaanden stil.
Waarschijnlijk is er in die periode weer
een individueel toernooi libre/bandsto-

ten in De Pelgrim.
Team Plaats               %
1. Steeds Vooruit Liessel 124
2. De Pandoer Asten-Heusden 115
3. De Vliegert Mierlo 106
4. BV Mierlo Mierlo 101
5. De Vette Keu Asten 101
6. Steeds Vooruit 2 Liessel 96
7. Vriendenkring Deurne 95
8. Nooit Gedacht 2 Asten 83
9. Nooit Gedacht Asten 76

http://www.astense-biljartbond.nl
http://www.astense-biljartbond.nl
http://www.astense-biljartbond.nl
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KBBB Antwerpen - Beker Willy Meulders – 1 ste Afdeling Kader KB

Op De Meir 1 met zeven punten 
voorsprong kampioen
BC De Ploeg 1 en BC Herentals 1 be-
eindigden de veertien wedstrijden du-
rende competitie op een gedeelde twee-
de plaats. Beide teams behaalden 48
punten. Dat waren er 7 minder dan
kampioen BC Op De Meir 1 dat de
meest regelmatige ploeg van het sei-
zoen 2018-2019 bleek te zijn. Wan-
neer men weet dat zowel Jean Van Ton-
gerloo als Freddy Van Camp de 160
speelpunten op het scorebord moeten
plakken, dan werd dit kampioenschap
geenszins gestolen. In deze reeks blijft
160 het absoluut hoogst te behalen ge-
tal. Enkel Yves Jacobs van DGQ vormt
met zijn 300 punten daarop een uitzon-
dering. Derde Op De Meir-speler André
Van Thielen kende een slechte seizoens-
start met vier verloren wedstrijden maar
werd daarna geen enkele keer meer ge-
klopt.

Bart Van Reeth

Kopman Jean Van Tongerloo werd
met zijn team onbetwist kampioen
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

KBBB Nationale Finale -  Excellentieklasse Bandstoten MB

Regelmatige Devos
pakt vlot de titel 
in zijn thuishaven
Nico Van Hanegem (BC De Noorder-
kempen) won van Danny Wuyts (BC
Woondecor) en Stef Van Hees (BC De
Coeck) en dat plaatste hem pal in het
midden van het eindklassement. Wuyts
en Van Hees bleven in de aangegeven
volgorde achter hem. Robby Sonck (AC
Gent) moest genoegen nemen met de
tweede plaats, na zijn enige verlies-
wedstrijd tegen kampioen Johan Devos.
Hij versloeg de latere vice-kampioen in
het eigen CRB Leopold met 110-71 in
27 innings. Met een moyenne van 8,46
in de partij tegen Wuyts  scoorde Devos
ook de enige promotiewedstrijd van de-
ze nationale finale.

Bart Van Reeth

Tweemaal winst en tweemaal verlies
brachten Nico Van Hanegem op de
derde plaats

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 1ste Klasse Driebanden KB

Zege van Catry op Demuynck 
maakt het verschil
Geen titel maar wel een verdienstelijke
tweede plaats voor Wim Demuynck (BC
Op De Meir) die de titel moest laten aan
Jan Catry (BV Turnhout). Catry versloeg
naast Demuynck ook de twee andere fi-
nalisten en trekt dus met maximale winst
naar de nationale finale. Alleszins goed
voor het vertrouwen. Ook zijn niet
onaardige algemene gemiddelde van
1,024 mag gezien worden. Eddy Bol-
lansee van BC De Ploeg kon geen enke-
le wedstrijd winnen maar eindigde toch
met nummer drie op de borst, door een
moyenne die primeerde op die van Paul
Wilms (TBA), die nochtans Bollansee
klopte met een opmerkelijke 42-30 in
33 beurten of omgerekend 1,273 ge-
middelde.

Bart Van Reeth

De beheerste Jan Catry ruimde alle
tegenstand op.
Foto: Dirk Acx, www.billiardsphoto.com

Nationale Interclub Driebanden op Matchtafel

Fenomeen Caudron voert 
individuele lijst aan
Hoe doet hij het toch
? Frédéric Caudron
speelde met zijn
team De Goeie
Queue 1 alle twintig
wedstrijden in de
eerste afdeling.
Daarbij was hij goed
voor het verzamelen
van 35 wedstrijdpun-
ten. Ter vergelijk : Ed-
dy Merckx (Biljartex-
press 1) en Eddy Lep-
pens (Op De Meir 1)
volgden met 28 pun-
ten. De meeste ande-
re spelers uit de eer-
ste klasse bleven op
grotere afstand van het fenomeen Cau-
dron. De boodschapper van het bui-
tenaardse driebanden mag ook pron-
ken met het hoogste algemene ge-
middelde van het seizoen 2018-2019.
Hij klopte af met 2,102. Met 1,883
was Merckx de driebandenspeler die

het dichtste in de buurt van Frédéric
Caudron kwam. Telkens weer bewijst
Caudron net een maatje te groot te zijn
voor de anderen. Op welk biljartvlak
dan ook.

Bart Van Reeth

Met voorsprong werd Caudron de bezitter van het 
hoogste gemiddelde

KBBB Nationale Finale – 1ste & 2de Klasse Bandstoten MB

Steven D'hont houdt moedig stand 
in eigen huis 
Als je als enige eer-
steklasser liefst vier
tegenstanders uit de
tweede klasse voor-
geschoteld krijgt,
dan weet je dat het
knokken wordt voor
elk punt. Steven D'-
hont (GHO Kortrijk)
moest er in het eigen
lokaal 80 scoren te-
gen het gehele 55-
ers pak. Twee over-
winningen, een ge-
lijk spel en het verlies
tegen kampioen
Christ De Leersnijder
(BC De Ploeg) met
amper vijf puntjes
verschil brachten de Kortrijkzaan ver-
dient op de tweede plaats in de eindno-
tering. De Leersnijder maakte ook zijn
drie andere tegenstrevers makkelijk
koud, eindigde in het gemiddelde en
bewees daarmee een sterke tweede-

klasser te zijn. Brons was er voor Marc
Baetens (Quality Zele) en Walter De
Busscher (Brugse BC) en Walter Van-
gansbeke (Kortrijkse BC) vielen naast
het podium.
Bart Van Reeth

Eersteklasser D'hont kan alleszins een zeer mooi bilan
voorleggen

KBBB – Beker van België Driebanden MT

Caudron ook met de beker naar huis
Frédéric Caudron bewees in Herstal
nog maar eens zijn biljartsuperioriteit.
De wereldtopper versloeg er in de fina-
le Jef Philipoom met sprekende cijfers.
Met 15-1 nam Caudron een droomstart
en hoewel hij in de tweede set de winst
aan Philipoom moest laten (9-15), rolde
hij daarna als een tsunami over zijn

tegenstrever, 15-2 en 15-4. De beker in
handen van de Oostmallenaar dus en
dat met een gemiddelde van 2,842.
Met daaraan gekoppeld een eindmoy-
enne van 2,348 staat de eindzege van
Frédéric Caudron model voor zijn do-
minantie in de biljartsport. 
Bart Van Reeth

mailto:bart.van.reeth2@telenet.be
http://www.burgmans-biljarts.nl
http://www.billiardsphoto.com
http://www.billiardsphoto.com
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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 Nationale Finale 1ste & Excellentieklasse Bandstoten KB

Enige Excellentiespeler wint met 
maximum van de wedstrijdpunten

zich na afloop nationaal kampioen noe-
men. Martin Ravestyn won deze ge-
mengde finale waarin de twee hoogste
categorieën elkaar moesten bekampen
en waarin hij tevens de enige excellen-
tiespeler (150 speelpunten tegenover
110 voor de eersteklassers) was. Club-
genoot Roger Lagage kwam met één
gewonnen match niet van de laatste
plaats af. Nummer twee was voor de
Oostvlaming Kris Waem (BC De Gil-
devrienden) en de bronzen plak ging
naar Dirk Wittevrongel van DOS Roese-
lare. De Antwerpse finalist Jan Plasmans
(BC De Leug) werd vierde. De sterkste
wedstrijd van de finaleronde werd ook
door winnaar Ravestyn op het laken ge-
legd. De ontmoeting met Waem eindig-
de op 150-95 in 16 beurten met een
gemiddelde van 9,37.
Bart Van ReethMartin Ravestyn was letterlijk een klas-

se sterker.
Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

Heulenaren winnen nationale finale in eigen huis

Alexis Cup in handen van 
De Gilde Hoger Op
Traditioneel wordt
de finale van de
KBBB Alexis Cup be-
twist tussen vier
teams die elk drie
spelers met verschil-
lende moyennes en
speelpunten in het
veld brengen. In drie
verschillende discipli-
nes bekampen ze el-
kaar. Elke speler
speelt een andere
discipline. De ge-
kwalificeerde clubs,
TB Erquelinnes, BC
Ten Hout, BC Argos-
Westveld en De Gil-
de Hoger Op, in wiens lokaal de finale
plaatsvond, moesten uitmaken wie de
sterkste is in het libre, bandstoten en ka-
der op het 2,84 meter biljart. De 'thuis-
ploeg' met Marc Vromant (40 bandsto-
ten), Philip Verbrugghe ( 90 libre) en
Jaak Vercaemere ( 70 kader) liet weinig
steken vallen en dat resulteerde in een
verdiende eindzege met dertien wed-
strijdpunten. Eéntje meer dan het ook
sterk presterende TB Erquelinnes dat
zich wel op een hoger algemeen ge-
middelde kon beroepen. Op weg naar
deze finale schakelde GHO achtereen-
volgens drie teams van AS Charleroi uit,
wat de Walen vast met een serieuze ka-
ter heeft opgezadeld.

Bart Van Reeth

De Gilde Hoger Op. Foto’s: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

GHO-er Philip Verbrugghe verloor geen
enkele wedstrijd in de Alexis finale

Caudron helpt De Goeie Queue aan de zege in de teamcompetitie 

Met vijf uit negen Belgen naar de 
hoofdtabel op het EK in Brandenburg
Een erg verdienste-
lijke deelname is het
geworden op het
klein biljart voor on-
ze landgenoten in
Brandenburg. Twee
plaatsen binnen de
top tien op het eind-
overzicht met in het
oog springend na-
tuurlijk de tweede
plaats van Steven
Van Acker. Peter
Meersman nam de
zevende plaats voor
zijn rekening. Van
de negen Belgen die
waren afgereisd
naar Duitsland knok-
ten er zich liefst vijf
tot in de 1/16de fi-
nales. Het was de eindhalte voor Tim
Gorrebeeck en Wesley Mathysen. Het
lot bracht twee landgenoten tegen el-
kaar in de 1/8ste finales en daar leidde
Peter Meersman compagnon Dave
Scheurweghs naar de uitgang. In de
kwartfinale moest Meersman de arena
verlaten en de enig overgebleven Belg,
Van Acker stootte door naar de halve fi-
nale. Ook daar schakelde hij zijn tegen-
strever uit en dat bracht hem in de fina-
le tegenover de Turk Omer Karakurt.
Die bleek net iets sterker dan de Oost-
vlaming en zo eindigde Steven Van
Acker met het zilver om de hals. Hij kon

uitpakken met een algemeen gemiddel-
de van 2,153 en speelde één wedstrijd
uit met een moyenne van 5,000 rond.
Was de prestatie van Van Acker er al
één om in te kaderen dan deed de com-
binatie van De Goeie Queue in de
teamcompetitie zelfs nog beter. DGQ
won het toernooi met in elke ronde Jerry
Hermans en Joey De Kok aan de tafel.
Pas in de halve finale nam invaller
Frédéric Caudron over van Hermans en
in de finale verving hij De Kok. Het le-
verde onze landgenoten goud op.

Bart Van Reeth

Met de tweede plaats van Van Acker kunnen de Belgen
terugkijken op een geslaagd individueel toernooi.

Foto: Dirk Acx. www.billiardsphoto.com

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 3de Klasse Driebanden KB

Organisator BC De Deken mag hoofdprijs
uitreiken aan Danny Colpijn
De TBA-speler pakte naast de titel ook
nog promotie naar de tweede klasse.
Zelfs de verloren partij tegen nummer
twee, Prosper Cambré (BC Herentals)
kon daar niets aan veranderen. Colpijn
speelde tegen derde finalist Ronny Hae-
zaert van BC Coloma zelfs een wed-
strijd van 0,870 of 27-12 in 31 beur-
ten. Opmerkelijk, maar Haezaert zelf

deed nog beter door Cambré te klop-
pen met 27-18 in 29 pogingen. Een
moyenne van 0,931, meteen de hoog-
ste van deze gewestfinale. Met 0,533
werd Dirk Op de Beeck (DGQ) de eni-
ge deelnemer die niet in het gemiddel-
de kon eindigen.

Bart Van Reeth

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 5de Klasse Driebanden MB

Kampioen Van Raak promoveert 
met opmerkelijk gemiddelde  
Twee uitschieters in deze finale. De
0,600 moyenne van winnaar Peter Van
Raak (Biljartexpress) na 15-6 winst in
25 beurten tegen Willy Michielsen (BC
De Coeck) en de reeks van 5 punten die
door Luc Peeters (BC De Middel) werd
gescoord in het duel met Ludo Van Til-
burg (BC Westside). Met de titel op zak

en zijn knappe gemiddelde als door-
slaggevend argument, promoveert Van
Raak naar de vierde klasse. Peeters
werd tweede gevolgd door Michielsen
en Van Tilburg.

Bart Van Reeth

Twee deelnemers van het organiseren-
de Kortrijkse BC en eentje ervan mocht

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

http://www.billiardsphoto.com
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Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

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.

KBBB Antwerpen – Districtfinale 5de Klasse Driebanden KB

Reus Van Tilburg toont zich ook aan 
de biljarttafel de grootste
BC Westside had ervoor gekozen deze
finale te organiseren in de Deurnese
Arena. De boomlange Ludo Van Til-
burg, nog niet zo lang geleden vanuit
de laagste regionen gepromoveerd
mocht de club van Antwerpen-Linkeroe-
ver vertegenwoordigen. De deelname
werd een succesverhaal. De gewezen
uitbater van de gekende Merksemse ta-
verne Rigoletto die er pas enkele jaren
geleden voor koos om competitief te
gaan biljarten maakte in de voorronden
vlot komaf met de tegenstanders. In de
finale moest  favoriet  Peter Van Loon
(BC Lugo), die als enige met een ge-
middelde boven de ondergrens deel-
nam, het onderspit delven met 18-12 in
56 beurten. Van Loon behaalde uitein-
delijk geen enkel wedstrijdpunt, maar
ook de twee andere deelnemers, Wim
De Smet (BC De Leug) en Louis Van
Dyck van BC De Deken bleken geen
partij voor Van Tilburg. De kampioen
kon eindigen met zes matchpunten en
de obligate moyenne op zak.

Bart Van Reeth

Ludo Van Tilburg demonstreert zijn
stootkunst op de blauwe lakens van
de Arena. Foto: Danny Taelemans

KBBB Antwerpen – Gewestfinale 4de Klasse Driebanden KB

Vertommen bemachtigt erg nipt 
de tweede plaats
Met veel minder verschil kan je haast
niet over je tegenstrever wippen. Guy
Vertommen (BC Op De Meir) eindigde
tweede dankzij een gemiddelde dat
0,001 punt hoger lag dan dat van Her-
vé Melis (BC Herentals). Zowel Melis als
Vertommen en winnaar Louis Jorens van
KOT Meer haalden vier matchpunten
binnen, maar de moyenne was in de
drie gevallen van doorslaggevende
aard. Met 0,426 bleef de gewestkam-
pioen ruimschoots voor zijn tegenstre-
vers. Dat was niet genoeg om binnen

de marge van de gemiddelden af te slui-
ten, maar toch kon Jorens na afloop
terugblikken op de mooie 22-19 over-
winning in 42 beurten (0,523) tegen
Jean Pattheeuw van BC De Noorder-
kempen die vierde werd.

Bart Van Reeth

Ook zijn beste wedstrijd bracht 
Jean Pattheeuw helaas niets op

BE Pooltour 10 Ball in Bal-enzo

Vandepitte maakt rentree en 
wint het toernooi
Met maar liefst 45 in-
schrijvingen en 91
wedstrijden in het
hoofd-event werd er
tot 's nachts doorge-
speeld. Uitzonderlijk
en om de motivatie
bij de spelers te be-
waren deelde orga-
nisator Bal-enzo prij-
zen uit aan de acht
beste spelers van het
toernooi. Tussen de
wedstrijden door
konden de deelne-
mers genieten van
een lekkere hap of
een drankje aan de
bar.  Daarbij maakte
het napraten over de
winst of het verlies
van de vorige partij
net als van de vorige
BE Pooltour edities
een uniek gebeuren.
Zelfs de aanwezige
Nederlandse spelers
zegden na afloop
dat ze deze gezellig-
heid zelden meegemaakt hebben. Een
dikke pluim dus voor het Wilrijkse lo-
kaal, maar ook voor de spelers die
steeds weer van de partij zijn en de uit-
straling van de toernooien bepalen.
Tom Penrose, John Roels, Olivier Vande-
pitte en de niet weg te denken Rachid
Lamhasni schopten het tot in de halve fi-
nales. Die halve finales betekenden de
exit voor Lamhasni, die verloor van Van-

depitte (4-6) en voor Roels, die het
moest afleggen tegen Penrose (3-6). Oli-
vier Vandepitte, die zijn rentree maakte
in het poolbiljart versloeg in de finale
Tom Penrose met 3-6 en nam zo de
hoogste trede van het podium in. Het si-
de event waarin de verlizers elkaar ont-
moeten werd gewonnen door Jay-r Al-
berio.
Tom D'haeseleer

Olivier Vandepitte was een gelukkig man na afloop van de
BE Pooltour 10 Ball

Artistiek Biljart - 6de Rankingtoernooi

Vloemans wint in afwezigheid van
twee hoofdrolspelers 
Het lokaal van DOS
Roeselare zag zeven
artistiek biljarters op-
dagen voor het zes-
de rankingtoernooi.
Tenoren Walter Bax
en Eric Daelman ble-
ven afwezig en dus
was top 3 speler Erik
Vervliet de te klop-
pen man. Dat hier
een unieke kans lag
besefte Patrick Vloe-
mans maar al te
goed. Hij eindigde
op plaats 1 met
66,67 %, voor Ver-
vliet die 60,19 % liet
noteren en daarmee
het peloton op ruime
afstand hield. Ter il-
lustratie : Danny Van
Schoor scoorde op
een derde plaats
slechts 46,29 %. Het
hoogste setgemiddel-
de kwam ook op
naam van winnaar
Vloemans met
86,67 %.
Bart Van Reeth

mailto:opdemeir@skynet.be
mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
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Eurotour 9-ball

Zilver Ivar Saris bij Treviso Open
Ivar Saris uit Eindhoven heeft bij de
Eurotour 9-ball in Treviso (ITA) een twee-
de plaats bemachtigd. Nadat hij zich
had geplaatst voor de finaledag door
onder meer een klinkende 9-2 overwin-
ning op "Recordmeister" Ralf Souquet
(maar liefst 23-voudig Eurotour win-
naar), waren het vervolgens huidig
World Pool Master David Alcaide
Bermudez (9-7), Ruslan Chinahov (9-7)
en Mateusz niegocki (9-4), samen toch
ook goed voor zes Eurotour overwin-
ningen, die aan de zegekar van de
Nederlander werden gebonden.
In de finale begon Saris nog met een
break & run om het bal te openen tegen
de Europees kampioen 9-ball van 2018
Konrad Juszczyszyn uit Polen. Juszczys-
zyn wist in de loop van  de wedstrijd
echter het initiatief over te nemen en trok
de finale met 9-6 naar zich toe.
Saris, die woont en traint bij het natio-
nale trainingscentrum op CTO Zuid in
Eindhoven, neemt door zijn prestatie
niet alleen 3.000 euro mee naar huis,
maar stijgt ook met  zijn 480 punten
van plaats 26 naar 13 op de Europese
ranglijst.Ivar Saris. Foto: EPBF/DK

NK poolbiljart jeugd in Tilburg

Lynn Pijpers en Quinten Pongers 
heersen tijdens slotweekeinde

Het tweede en tevens laatste weekeinde
van het NK pollbiljart jeugd werd in
Poolcentrum 4 Friends in Tilburg vooral
een prooi voor Lynn Pijpers en Quinten
Pongers. Pijpers behaalde toen bij de
meisjes goud in de spelsoorten 9-ball en
8-ball. Pongers evenaarde deze presta-
tie bij de junioren en hij won eerder al
het NK jeugd 10-ball en 14.1. 

Meisjes 9-ball
1. Lynn Pijpers
2. Jolien Schuurman
3. Megan Rademakers
Pupillen 9-ball
1. Mika van Berkel
2. Mitchel Knuever
3. Yannick Pongers

en Kian Ooijen
Junioren 9-ball
1. Quinten Pongers
2. Yuri Dijkstra
3. Bjorge Masselink
Meisjes 8-ball
1. Lynn Pijpers
2. Tara Verharen
3. Jolien Schuurman
Pupillen 8-ball
1. Yannick Pongers
2. Mitchel Knuever
3. Mika van Berkel

en Kian Ooijen
Junioren 8-ball
1. Quinten Pongers
2. Yuri Dijkstra
3. Bjorge Masselink

Vlnr: Mika van Berkel, Quinten Pongers, Yannick Pongers
en Kian Ooijen. Foto: Melissa Kuys Fotografie,
www.ewop.nl

Lynn Pijpers. Foto: Melissa Kuys 
Fotografie, www.ewop.nl 

Yannick Pongers en Kevin Oei 
pakken titels op NK jeugd
Yannick Pongers en Kevin Oei hebben in Westend te Zaandam de titels ge-
wonnen bij respectievelijk het Nederlands kampioenschap snooker voor
kadetten en het NK voor junioren. 
Tekst: Snookerblog.eu

De junioren trapten de dag af en start-
ten om 10.00 uur met 7 deelnemers. Zij
speelden in 2 poules, waarna de
groepswinnaars elkaar in de finale trof-
fen om uit te maken wie de grootste be-
ker mee naar huis mocht nemen. Kevin
Oei werd in zijn poule nummer 1, na
winst op zijn jongere broertje Kendrew
Oei, en op Hugo van Houten en Quin-
ten Pongers. In de andere poule was
Yannick Pongers de beste, hij was pou-
lewinnaar ten koste van Miguel Silva
Rosso en Bjorge Masselink.
De finale ging dus tussen Yannick Pon-
gers en Kevin Oei. In het eerste frame
stond Oei 21 achter met 22 op tafel,
maar door een strakke clearance pakte
hij toch het eerste frame. In frame twee
waren de rollen omgekeerd en toonde
Pongers veerkracht door ook een 22
clearance te maken: 1-1
In het derde frame was Kevin Oei met
voorsprong de betere en daarmee was
het verzet gebroken. Het laatste frame
was geen formaliteit maar werd wel bij
Oei bijgeschreven en met applaus van
het publiek werd Kevin Oei vijf minuten
later als Nederlands kampioen geëerd. 

Kadetten
Aansluitend werden de wedstrijden
voor de kadetten gehouden. Hier waren
slechts 4 inschrijvingen waardoor er in
één poule gespeeld werd en de num-
mers 1 en 2 daarvan het in de finale
mochten beslissen. In de poule moest ti-
telverdediger Hugo van Houten het
onderspit delven, net als Piet Bogers
(pas 9 jaar!). Yannick Pongers en Mika
van Berkel waren de twee besten in de
poule en streden in de eindstrijd samen

om de hoogste trede op het podium. De
finale ging op en neer, waarbij beide
spelers regelmatig 20+breaks scoor-
den. Het was uiteindelijk Pongers die er
met de titel vandoor ging.

Derde divisie Zuid/Oost poolbiljart

Woensel pakt titel op de slotdag 

Woensel heeft zondag 2 juni op eigen
terrein een kroon gezet op een prima
seizoen. Tegen Pool Oldies was een 6-1
zege voldoende voor het kampioen-
schap en promotie naar de tweede divi-
sie.  

Speelronde 14
Woensel – Pool Oldies 6-1. De thuis-
ploeg trad aan met Stavros van de Kerk-
hof, Arek Skorski en Anand Manurat.

Teamleider Bram van Dijk ontbrak maar
dat had een hele goede reden. De thuis-
ploeg had al een 5-0 voorsprong toen
Van de Kerkhof als enige onderuit ging
en wel tegen Arno Disco. Het afsluiten-
de koppel Manurat/Van de Kerkhof
zorgde voor de 6-1 eindstand. Dat was
voldoende want naaste achtervolger
Poolcafé The Hustler 2 won met 5-2 van
Infinity 4. Woensel leed in de competitie
slechts één nederlaag.

Vlnr: Anand Manurat, Arek Skorski en Stavros van de Kerkhof. Foto: Jan Rosmulder

Derde divisie Zuid/West poolbiljart

Vlag in top bij Spike  
Op de slotdag verzekerde lijstaanvoer-
der Spike zich van het kampioenschap
en promotie. De ploeg uit Spijkenisse
verloor dit seizoen slechts eenmaal.
Runner-up Distel Academy ging twee
keer onderuit. 

Speelronde 14 
Spike – DMT 6-1. Patrick Berkenpas,
Pascal de Smit en Brian Tamin lieten er
geen twijfel over bestaan. De formatie
van teamleider Chris Pronk had in sei-
zoen 2018-2019 een framesaldo van
74-24. Distel Academy – Ketel United
7-0. Mika van Berkel, Gino de Ruyter,
Tim de Ruyter en Paul Verbruggen ein-
digden de competitie als nummer twee.
Dragons – SPC Capelle Zaterdag 5-2.
Bij de gasten zorgden David Uljee en
het koppel René Beysens/David Uljee
voor de twee gewonnen frames. Capel-
le sloot op de voorlaatste plaats af.
Cues – Trecto Pnix 5-2. Tegen de hek-
kensluiter waren Kevin van der Wouw,
Mark van Kerckhoven, Michael Sagar
en Vincent Hornikx succesvol.

Eredivisie poolbiljart ronde 13 en 14

SPCWoensel.nl sluit seizoen in stijl af
In de twee slotronden van de eredivisie
poolbiljart behaalde SPCWoensel.nl
prima resultaten. Het team uit Eindho-
ven won met 5-2 van Sport Pub Goes
en 4-3 van Sonny’s Billiard Supplies.
Een derde of vierde plaats is de
beloning. Daar is onzekerheid over om-
dat Weert niet kwam opdagen in Alk-
maar.  

SPCWoensel.nl – 
Sport Pub Goes 5-2
De jonge broers Yannick en Quinten
Pongers bleken zeer succesvol. Yannick
won het koppel met Frans Ooijen en
ook in het 9-ball tegen Christoph
Marien bleef hij aan de goede kant van
de score. Quinten Pongers zette met
ruime cijfers Vincent Peemen tweemaal
opzij. Frans Ooijen bleef ook aan de
goede kant van de score. Richard
Eijmberts en Mathijs Paaps verloren bei-
den met 3-8.  

SPC Woensel.nl – 
Sonny’s Billiard Supplies 4-3
Yannick Pongers trok de goede lijn door

en zette Cyriel Ledoux beide duels op-
zij. Quinten Pongers versloeg Pascal
Meulenhoff nipt en boog voor Bart
Houben. Mathijs Paaps behaalde wisse-
lend succes en Richard Eijmberts redde
het niet tegen Houben.   

http://www.ewop.nl
http://www.ewop.nl
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 www.iwansimonis.com

Simonis 300 Rapide wollaken biedt zonder twijfel 
nog steeds de beste speeltechnische  condities :

 Maximum precisie, optimaal geluidscomfort met minimaal 
rollawaai en een perfect visueel aspect gedurende zijn uiterst 
lange levensduur. Klanten bindt men nu eenmaal niet met 
laken dat er na enkele weken al uitziet als een slagveld.

Maar met zijn 300 Rapide wollaken garandeert 
Simonis tevens de laagste ecologische voetafdruk : 

Wol is immers een natuurproduct dat oneindig her-
nieuwbaar en 100% biologisch afbreekbaar is. En dat is in de 
huidige context heel mooi meegenomen.

Topkwaliteit en ecologisch verantwoord, Simonis 
300 Rapide : een evidente keuze.

SIMONIS 300 laken : 
topkwaliteit met lage 

ecologische voetafdruk

MADE IN BELGIUM

http://www.iwansimonis.com

