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Luc Verhoeven

Openingsuren :
maandag gesloten

dinsdag 9.30 - 12u   13 - 17u

woensdag 9.30 - 12u   13 - 17u

donderdag 9.30 - 12u   13 - 17u

vrijdag 9.30 - 12u   13 - 17u

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

VERHOEVEN               BILJARTS

Breaking records since 1973

GRATIS
MEENEMEN

www.burgmans-biljarts.nl

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

Burgmans Biljarts

€ 45,- per meter incl. btw

Minstens 40% goedkoper dan de
 A merken!
Geen noodzaak om de biljarts te

 verwarmen!

Zwemdoppen op maat
voor alle leeftijden

www.oordoppenservice.nl

www.biljartcomputer.nl    013-4634703

A-klasse Simonis Biljartlakens Landsfinale 2022 

Titel 't Vrijthof ‘85 

Het drietal van 't Vrijthof ‘85 uit Oirschot
heeft beslag gelegd op het Nederlands
kampioenschap in de A-klasse (drieban-
den groot). Tijdens de Simonis Biljartla-
kens Landsfinale in Nieuwegein bleef de
formatie van teamleider en speler Berty
Kuijpers met 5 punten na 3 duels onge-
slagen. B&S werd met 5-1 opzij gezet.
Met Carambole 2 uit Rumpt werden de
punten gedeeld middels 3-3. Het beslis-
sende duel tegen Carambole 7 uit Daar-
lerveen leverde een klinkende 6-0 zege

op voor de Brabanders. Kopman Berty
Kuijpers speelde tegen Jan Vos een moy-
enne van 1.038 na 27 uit 26. Kuijpers
bleef het NK zonder nederlaag na twee-
maal winst en één remise. Hij speelde 38
procent boven zijn aanvangsmoyenne.
Derde man Mark van den Bosch behaal-
de eveneens 5 punten uit 3 partijen. Ber-
rie van Griensven won ook twee keer en
was de enige die eenmaal onderuit ging.
Het B1 team van 't Vrijthof ’85 eindigde
als derde in hun poule.

Vlnr: Mark van den Bosch, Berty Kuijpers en Berrie van Griensven. 
Foto: Stefanie Chatrou

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.biljartcomputer.nl
http://www.oordoppenservice.nl


De Biljart Ballen, 26e jaargang, juli 2022 pagina 2

KNBB NIEUWS

TM

KNBB Nieuws:

Edgar de Hek nieuwe medewerker KNBB

Foto Edgar de Hek ©Horst Wiedemann

Per 20 juni is Edgar de Hek het team op het bondsbureau komen versterken. Edgar gaat
de functie financieel administratief medewerker invullen, waarvoor onlangs een vaca-
ture was opengesteld. Hij gaat aan de slag binnen de afdelingen: financiën, ledenad-
ministratie (All United/Unify) en wedstrijdadministratie.
Edgar heeft in het verleden al voor de KNBB op de afdeling wedstrijdzaken gewerkt.
Zijn ervaring, biljartkennis en klantgerichtheid zijn dan ook een welkome aanvulling op
het bondsbureau.
Deze vacature is ontstaan door het herinrichten van de administratie vanwege het weg-
vallen van de ledenadministratie en het pensioen van Ruud Hudepohl per 1 augustus
a.s.

Gelukkig: eindelijk weer een 
Simonis Biljartlakens Landsfinale
Terwijl we dit stuk schrijven, is de Simonis Bil-
jartlakens Landsfinale 2022, hét breedtesport
event van het jaar, nog in volle gang. Wat
hebben de spelers het gemist – maar wij ook.
Meer dan in voorgaande jaren lieten spelers,
teams en districten via social media weten
wat een zin ze hadden in deze afsluiting van
het competitieseizoen, en de dagen tot nu toe
kenmerken zich door een uitstekende sfeer.
Volg de Landsfinale via www.landsfinale.nl of
een overzicht van alle uitslagen, teams en deelnemers via: 
www.knbb.nl/agenda/simonis-biljartlakens-landsfinale-2022. 

Tijd voor Krijt - 
meer dan een potje biljarten

Het waren mooie resultaten voor het ouderenproject van de KNBB “Tijd voor Krijt”, dat
zich niet richt op topsport of zelfs maar competitieve sport, maar op laagdrempelige
wijze bij elkaar krijgen van ouderen via biljart en een kop koffie.
In het biljartgedeelte van Den Durpsherd van Berlicum, direct gelegen naast het Bene-
luxtheater waar tegelijk het EK Driebanden werd gespeeld, werd door Vicky Dellas van
het Mulier Instituut het rapport gepresenteerd over Tijd voor Krijt. 
Een rapport waarin uit gesprekken met de deelnemende ouderen bleek dat zij het soci-
ale samenzijn op een vast moment in de week als zeer waardevol achten, precies zo-
als de KNBB en partners van Tijd voor Krijt als het Ministerie van VWS, Saluc-Aramith,
Iwan Simonis, en Brabant Sport dit hoopten.
Ook werd in het rapport de waarde benadrukt van het onbewust bewegen door de ou-
deren, zowel de beweging aan de biljarttafel maar ook het fietsen of lopen ernaartoe.
Niet alleen in sociaal, maar ook in fysiek opzicht belangrijk!

Mooi slot van een bewogen seizoen
De laatste maanden van het competitieseizoen 2021-2022 waren hectisch. De pro-
gramma’s waren overvol omdat na corona zoveel kampioenschappen in korte tijd
moesten worden ingepast. Het was dus het ene grote event na het andere, en ook nog
eens met mooie resultaten, zoals het brede Nederlandse succes op het EK Driebanden
(zij het zonder goud), de 11e Eurotour-titel voor Niels Feijen, de bekerwinst en landsti-
tel in de DKM Tools League voor SIS Schoonmaak (die terwijl we dit stuk schrijven net
zijn uitgeschakeld bij de laatste acht van het EK voor Clubteams),  en de komende week
nog de afronding van de Simonis Biljartlakens Landsfinale plus de deelname van Dick
Jaspers aan de World Games, de Spelen voor niet-Olympische sporten. En dan was er
onlangs ook nog de "1000 Euro voor je biljart-, pool- of snookerclub" actie van
NOC*NSF, waar mede door ons snelle schakelen aardig wat biljart-, pool- of snooker-
clubs daadwerkelijk dit broodnodige steuntje in de rug hebben gekregen.
Het was een bewogen seizoen, of eigenlijk beter gezegd: het waren twee bewogen sei-
zoenen. Het heeft ons gesterkt om te zien met hoeveel plezier iedereen de laatste maan-
den van het biljartjaar weer aan de tafel heeft gestaan. 
Laat dit een opmaat zijn voor een hopelijk mooi, 
nieuw en coronavrij biljartjaar 2022-2023.
Fijne vakantie, allen!

Bondsraad
Dit ‘parlement’ van de bond komt 2 keer per jaar bij elkaar en
blikt traditioneel in juni terug op het afgelopen jaar.  Opnieuw
een jaar bepaald door Corona. Tegenover het enthousiasme
waarmee we na de lockdown in de zomer de keu weer moch-
ten vatten stond de teleurstelling vervolgens de net begonnen
competities weer tot stilstand te moeten brengen.
Toch was het ook een bemoedigend jaar. We zagen bestuur-
ders en medewerkers op de toppen van hun kunnen in de ont-
stane chaos aan het werk. En we zagen een bestuur dat elkaar vond in het zoeken
naar een nieuwe gezamenlijke toekomst voor onze keusporten. De internationale
prestaties van onze toppers billijkten de groeiende aandacht voor onze sporten in de
media. Ten slotte vonden onze eigen projecten Tijd voor Krijt en iPool volop doorgang. 
Geweldig dat we in de afgelopen maanden toch nog een complete competitie konden
afwerken, met de Simonis Biljartlakens Landsfinale als groots hoogtepunt.
Henk Vegter, Voorzitter KNBB

Column Henk Vegter:

http://www.landsfinale.nl
http://www.knbb.nl/agenda/simonis-biljartlakens-landsfinale-2022
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Eureka Billard NK driebanden voor clubteams in Veemarkt Doetinchem

Titel Burgmans Biljarts, Mans Genoeg, Van Melis Autobedrijf en PAW/Almere '83

In het pinksterweekeinde werd er in De
Veemarkt te Doetinchem gestreden in de
vier divisies driebanden om de algehele
Nederlandse titel. In een prima sfeer le-
verde dat de volgende nationale  kampi-
oenen op.  

Eerste divisie: 
Burgmans Biljarts
Er werd een rechtstreekse finale gespeeld
tussen de twee poulewinnaars Post Lucht-
kanalen uit De Hazelaar in Rosmalen en
Burgmans Biljarts, De Gouden Leeuw uit
Bergeijk. Burgmans Biljarts – Post Lucht-
kanalen 4-4. Bert van Manen speelde een
prima tweede gedeelte tegen Wilco van
Wijk en dat leverde winst op via 35-30
na 36 beurten. Johan Roijers bracht de
tussenstand op 4-0 door Erwin Hens met
35-25 (34) achter te laten. Royale voor-
sprong en bovendien 15 caramboles
marge voor Burgmans. Bart Ceulemans
verloor ondanks moyenne 1.151 want
Leslie van Neyen behaalde 1.212 en
daar was een serie van 8 bij. Twee ca-
ramboles te weinig voor Ceulemans en
omdat Marco Janssen op dat moment al
op 31 stond, was het Nederlands kampi-
oenschap voor Burgmans Biljarts met de
4-2 een feit. Dat het na Marco Janssen te-
gen Marc Celen nog 4-4 werd was dan
ook alleen van belang voor de statistie-
ken. Eindstand dus 4-4.  

Tweede divisie: 
Mans Genoeg 
Na twee partijen in het beslissende duel

tussen Mans Genoeg en Lynn-Somers
stond het 2-2. Erwin de Groot bleef Jack
van Aert drie treffers voor. Mirjam Pruim
bleek niet opgewassen tegen de 0.810
van Jef Jacobs. Op de posities één en
twee waren de verschillen groot in het
voordeel van het team uit Mariënberg.
Kopman Rob Lamboo 1.060 versloeg
Hans Snijders met 35-24 en John Schol-
link rekende via 35-23 (41) af met Hans
Frijters. Uitslag 6-2. 

Derde divisie: 
Van Melis Autobedrijf
In de halve finale op zaterdag bleek Van
Melis Autobedrijf middels 6-2 de meerde-
re van DKM Tools 2. Hans Vermulst ver-
sloeg Melle Havermans met één caram-
bole verschil. Christian Steenbakkers gaf
met 0.833 het goede voorbeeld. Midwol-
da '79 versloeg in de andere halve finale
Van Ouds Havenzicht eveneens met 6-2.
Willie Siemens, Eddie Siemens en René
Martena zorgden voor de zege. Drie van
de vier partijen in de finale tussen Van
Melis Autobedrijf en Midwolda '79 wa-
ren spannend. Wiljan van den Heuvel
maakte bij 23-24 tegen René Martena
een beslissende serie van twee. Sjef van
den Heuvel zag Henk Hogenbirk met ook
twee treffers op gelijke hoogte komen in
de nastoot: 3-1 bij de pauze. Christian
Steenbakkers zorgde tegen Harry Viswat
voor de beslissing dankzij 30-20 (54).
Eerste man Nico van den Heuvel finishte
als eerste. Tegenstander Eddie Siemens
produceerde in de nabeurt zijn ontbre-

HGL/Keurslager Brouwer toen met het
kleinst mogelijke verschil de baas: 5-3.
Mikail Unver produceerde namens de
winnaars een reeks van 9. In de finale
PAW/Almere '83 tegen VK5/Eetcafé Rie-
kelt zorgden Surin Doekhie en Charles
Waal voor de 4-0 voorsprong. Mikail Un-
ver bleef Ger Kuipers twee caramboles
voor zodat de nederlaag van Fred Dries-
sen tegen Johan Ekkerink zonder gevol-
gen bleef. Feest voor het viertal van Push
And Win/Almere '83.

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

Van Melis Autobedrijf met vlnr: Wiljan van den Heuvel, Christian Steenbakkers,
Johnny van Melis, Sjef van den Heuvel, Nico van den Heuvel en Hans Vermulst

Mans Genoeg met vlnr: Rob Lamboo, Mirjam Pruim, Erwin de Groot, John Schollink
en Erik Vijverberg

kende twee caramboles en dat betekende
remise. Met 6-2 de Nederlandse titel voor
het team uit Bakel dat deel uitmaakt van
vereniging De Zwaantjes ‘82. De naam
geeft al aan dat zij het 40-jarig jubileum
vieren. 

Vierde divisie: 
PAW/Almere '83
VK5/Eetcafé Riekelt schakelde Rob Ja-
cobs Mannenmode in de halve eindstrijd
met 6-2 uit. PAW/Almere '83 bleef

PAW/Almere '83 met vlnr: Fred Driessen, Charles Waal, Surin Doekhie en 
Mikail Unver

Van 20 juli tot en met 13 augustus in Ommel

Zeventiende Lolaar toernooi 
op programma
Op woensdag 20 juli gaat het 17e Lolaar toernooi van start. In café-zaal-cafetaria Ons
Jantje aan Kluisstraat 1 te Ommel worden weer 40 deelnemers verwacht. De meesten
spelen libre maar voor de hogere niveaus staat bandstoten op het programma. Ieder-
een komt, afhankelijk van het aantal deelnemers, vier of vijf wedstrijden in actie tijdens
de voorrondes. De beste acht ontmoeten elkaar op vrijdag 12 augustus. Zaterdag 13
augustus volgen de halve finales en de eindstrijd. Titelverdediger is Louis van den Broek. 
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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

4 matchtafels en 4 tafels 230x115

Camping Camping 
De EekhoornDe Eekhoorn

• Clublokaal Biljartvereniging HWA

• 4 Kleine tafels

• 3 Klein kader teams

• District Dordrecht en Rotterdam

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

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

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.
Voor alle feesten en partijen.

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

Café
De Drie Zwaantjes

Sint Janstraat 68
4714 EH Sprundel

0165 382271

4 biljarts waaronder 
2 matchtafels

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

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

Tel: 0544461986

www.hotelpotgroenlo.nl

john  van melis
www.melmor.nl

autobedrijf

info@melmor.nl oude molenweg 35-37
mobiel 06-22937854 5425VP De Mortel Gem. Gemert
0492-361799 altijd eerst even bellen voordat je komt

http://www.bvdeeekhoorn.nl
http://www.hotelpotgroenlo.nl
mailto:wvandijke@cafederam.com
http://www.cafederam.nl
http://www.melmor.nl
mailto:info@melmor.nl
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F.P.S.
Houtduif 34
5161 SG Sprang-Capelle
Tel. 06-12815082
Email: info@debiljartballen.nl
Facebook.com/De Biljart Ballen

www.debiljartballen.nl
Advertentie tarieven op aanvraag.
Verschijnt 10x in het seizoen

Contact West Nederland
Frans Pelders
Tel. 06-12815082
Email: info@debiljartballen.nl

Contact Oost Nederland
Jan Rosmulder
Tel. 06-24945434
Email: janrosmulder@gmail.com

Vormgeving

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

COLOFON
Een uitgave van

Het volgende
nummer 

verschijnt
15 september

2022
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden

PK bandstoten 1e en 2e klasse BBHV in Siebengewald

Titels voor Sjaak Cleven en 
Gerard Coenders bij ABC 't Töpke 

en Huub Pijpers. Pijpers had niet genoeg
aan zijn 12 punten want Cleven eindigde
met de maximale 14 punten. 
De kampioen van BC Vors sloot met een
gemiddeld af van 2.40. Theo Derks
kwam namens Roelanzia tot 2.49. Deze
twee spelers realiseerden met 22 de
hoogste serie.

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Sjaak Cleven BC Vors 14 2.40 22 115
2. Huub Pijpers BBC '65 12 1.26 9 105
3. Simon Kreutz BBC '65 7 1.04 10 89
4. Geert Steeghs OBK 6 1.82 10 101
5. Piet van der Coelen ABC 't Töpke 6 1.17 11 95
6. Ronny Holtackers BBC '65 5 1.05 8 91
7. Theo Derks Roelanzia 4 2.49 22 87
8. Harrie Holtackers BBC '65 2 0.95 6 82

Tweede klasse
Gerard Coenders stond onderaan de
deelnemerslijst maar finishte bovenaan.
De biljarter van BC Vors kwam tot een to-
taal van 12 punten. Hij speelde met een
moyenne van 1.12 liefst 63 procent bo-
ven zijn aanvangsgemiddelde. Wiel de
Mulder bleek dankzij 10 punten goed
voor de tweede positie. Hij zette met 10
ook de hoogste reeks op het scorebord.
Kampioen Coenders produceerde met
1.12 het beste gemiddelde. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Gerard Coenders BC Vors 12 1.12 9 163
2. Wiel de Mulder BBC '65 10 1.07 10 115
3. Peter Camps OBK 8 1.00 9 101
4. Leo Alaerds OOO 8 0.84 8 99
5. Harry Loonen Leunen ’67 8 0.76 5 90
6. Huub van Zuijlen Vriendenkring 4 0.69 4 81
7. Dré van de Sterren Leunen ’67 4 0.75 5 74
8. Wilma Holtackers BBC '65 2 0.57 6 68

Eerste klasse. Foto: Wiel de Mulder

Tweede klasse. Foto: Simon Kreutz

In D’n Boerenbond, thuishaven van vere-
niging ABC 't Töpke in Siebengewald,
werden twee finales in het bandstoten ge-
houden van persoonlijke kampioenschap-
pen Biljartbond Horst-Venray ofwel BBHV. 

Eerste klasse
Hier ging de titelstrijd tussen Sjaak Cleven

KNBB Beker driebanden clubteams

SIS Schoonmaak verslaat 
Dekker Keukens in finale

SIS Schoonmaak heeft de nationale beker
in het driebanden gewonnen met 6-2 ze-
ge in de finale op Dekker Keukens. De
teamwinnaar Carl Verhoeven wekte na
de bekerwinst van zijn SIS Schoonmaak
team op het terras van het Benelux Thea-
ter in Berlicum een ongewoon geëmotio-
neerde indruk. 
Het was na de lange jacht op het eerste
grote succes van het gouden team natuur-
lijk een bevrijding, voor zijn spelers,
maar vooral voor de mensen die dichtbij
hem staan. Ja, zei Carl Verhoeven op-
recht, maar zonder in details te treden
toen de 6-2 overwinning op Dekker Keu-
kens na afloop werd gevierd: ,,We heb-
ben hier gruwelijk hard voor gevochten
en iedereen is blij voor het team, onze
spelers en voor ons gezin.''
Het zijn privézaken, bekent hij, die op de
achtergrond meespelen en het biljarten
bij tijd en wijle een bijzaak maken. Maar
het maakt het succes er niet minder om,
want iedereen van binnen het team leeft
mee en had urenlang na de bekerwinst
voor het eerst weer eens een prettig ge-
voel. Zeker omdat de bokaal tot stand
was gekomen door veel teamspirit en
vechtlust op momenten dat de spelers
voor elkaar moesten knokken. Dick Jas-
pers deed dat vooral in de halve finale te-
gen Team Eekhoorn en tegen Frans van
Kuyk, waarin de uitschakeling zo dichtbij
was. En eigenlijk ook weer in de finale te-
gen Dekker Keukens, goed ingezet door
Martien van der Spoel met een 3-0 over-
winning tegen de veel zwakkere John
Roovers, maar wel met een voortreffelijke
2.142 gemiddeld. En daarna toen na de
onverwachte verliespartij van Raimond
Burgman tegen Henk Blauwblomme met
2-1 (15-11, 0-15 en 15-12) de eindsprint
moest beslissen.
,,We wisten allemaal dat Eddy Merckx
niet zichzelf was, mentaal niet sterk was,
veel te veel verloor voor zijn doen, maar
niemand kon een oorzaak aanwijzen'',
besefte de teambaas toen het laatste part
inging: Eddy Merckx tegen Gerwin Va-
lentijn en Dick Jaspers tegen Tayfun Tas-
demir. De opluchting was groot toen
Merckx in de eerste twee sets de winst
greep tegen Valentijn (15-9, 15-10 en 13-

15), want omdat Jaspers en Tasdemir op
1-1 stonden (15-9, 4-15) was de ein-
dwinst binnen. Carl Verhoeven: ,,Maar ik
was ook nog zo blij dat Dick met 15-14
won en daardoor met 2-1, omdat het dan
6-2 was voor ons en we niet door een 4-
4 moesten winnen.''
De teambaas filosofeerde verder: ,,We
hebben eindelijk, ja zeg maar gerust ein-
delijk dit eerste grote succes gehaald,
waar we door Corona zo lang op
moesten wachten. Dit voelt ontzettend
goed, het is de bevrijding voor wat wij
voor de sport doen.

Tekst: Frits Bakker

Foto: Jan Rosmulder 

Uitzendschema livebeelden Kozoom 
Evenement Datum
EK poolbiljart pupillen, junioren en meisjes Bulgarije 27 juli – 3 aug
EK 5-Pins Randers, Denemarken 4-7 aug
9-ball Petrich Open, Bulgarije 6-8 aug
Driebanden finale Kozoom Challenge Cup, Arès, Fr 29 sep – 2 okt
Voorbehoud: kijk voor actuele gegevens op kozoom.com en eurotouronline.eu.

mailto:info@debiljartballen.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:info@debiljartballen.nl
mailto:janrosmulder@gmail.com
mailto:twgrafisch@gmail.com
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Door ijzersterke mentaliteit vast op de troon

Therese Klompenhouwer is de 
koningin van het driebanden

Vier keer wereldkampioen Negen keer
Europees kampioen. Vijftien maal Neder-
lands beste. Bij de driebanden voor vrou-
wen staat Therese Klompenhouwer op
eenzame hoogte. Niet alleen talent heeft
haar daarbij geholpen, de 39-jarige in
Nijkerk geboren biljartster heeft die fan-
tastische palmares vooral te danken aan
haar ijzersterke mentaliteit. En het per-
spectief dat biljarten haar heeft geboden.
“Ik kan met mijn hobby mijn geld verdie-
nen. Dus investeer ik er ook heel veel in.” 
Dat Klompenhouwer er zo bovenuit
steekt, heeft ze grotendeels aan haar ou-
ders te danken. “Voor een meisje is het
niet logisch om voor biljarten te kiezen.
Of je moet het elke dag tegenkomen. Bij
mij was dat het geval, want mijn ouders
hadden een biljartcentrum. Zes kleine en
twee grote tafels, alleen maar groene la-
kens om mee heen. Als je daar doorheen
loopt, word je vanzelf
gestimuleerd om ook eens te gaan biljar-
ten.” 

Ze ontdekte: caramboles bij elkaar tikken,
het zit in de genen. “Mijn ouders biljart-
ten toentertijd ook. Ja, ook mijn moeder.
Er waren meer vrouwen, hoor Ze speel-
den hun eigen toernooien.” Therese, een
jaar of tien jong, wordt lid van een jeugd-
team. “Nee, er werd niet gek naar me ge-
keken. Trouwens, ik heb me altijd goed
gevoeld tussen de mannen. Bovendien: ik
trok mijn eigen plan, deed iets wat ik leuk
vond. De mening van een ander vond ik
niet zo interessant, zo heb ik er altijd in-
gestaan.” En ze presteerde. “Ik won toer-
nooien, dat stimuleert natuurlijk.”
Uiteindelijk is Therese uitgegroeid tot de
koningin van het driebanden.  Het jaar
2005 heeft daar stevig aan meegewerkt.
“Toen won ik voor de eerste keer een EK.
Daarmee verkreeg ik een A-status van
NOC*NSF, dus krijg je een structurele fi-
nanciële bijdrage. Dat gaf me de kans
om te stoppen met mijn werk in de hore-
ca, me volledig te focussen op het drie-
banden.” 

De potten en pannen gingen opzij, sa-
men met Christ van der Smissen is ze
haar spel gaan verfijnen; nu speelt ze on-
geveer 1,200 gemiddeld. “Van die trai-
ningen heb ik heel veel geleerd, ben ik
met sprongen vooruit gegaan.” Daar
komt bij: “Ik ben er ook voor gaan leven.
Harder trainen, fit zijn en blijven. Ik wilde
slagen, dus dat ik me kon bedruipen van
het biljarten. Presteerde goed, ging in de
eredivisie spelen. Daardoor kwamen er
meer sponsoren op mijn pad. Het is me
dus gelukt, ik pluk er nu de vruchten van.
Maar het blijft aanpoten, hoor. Biljarten is
maar een kleine sport, vandaar.” 
Therese Klompenhouwer is dus hét voor-

beeld dat je als vrouw kunt slagen in de
biljartsport. Toch moet je kwaliteit bij het
driebanden in Nederland met een lan-
taarntje zoeken. “Zoals gezegd: je moet
ermee in aanraking komen. En biljarten
wordt minder zichtbaar, want er verdwij-
nen meer cafés in Nederland. En dus ook
biljarts.” Aan de KNBB ligt het zeker niet.
“Vrouwen en mannen worden als gelijken
gezien. “Ik heb onwijs veel erkenning ge-
kregen van de sectie driebanden. Er is
respect vanuit de toppers naar mij toe. Al-
le lof, hoor. Ik voel me dus helemaal thuis
in dat wereldje.” Dat – het mannenbol-
werk biljarten – hoeft je dus als vrouw niet
te beletten om je te bekwamen op het
groene laken. 

Wat zou kunnen helpen: jeugd laten zien
wat mogelijk is. “S.I.S Schoonmaak en
Herstel heeft een prachtig biljartcentrum
in Uden en is tevens een erkende Top-
sportlokaliteit. Heel modern met beeld-
schermen, ledverlichting. Heb je als
vrouw een beetje interesse voor biljarten,
ga er eens kijken. Dat stimuleert.”  
Twee jaar lang heeft Therese geen WK
meer gespeeld vanwege corona. Dit jaar
zijn alle restricties opgeheven, kan ze
haar toch al rijk gevulde prijzenkast uit-
bouwen met nog meer bekers en medail-
les. In september mag ze haar titel verde-
digen. “Ik heb geen idee wat ik ervan
kan verwachten. Ik weet waar ik sta,
maar weet niet waar de concurrentie
staat vanuit Azië en Zuid-Amerika bij-
voorbeeld. Ik ben er ook niet mee bezig,
kijk voornamelijk naar mezelf. Want uit-
eindelijk moet je het toch zelf doen.”

Foto: Billiardphoto.com

B1 klasse district Venlo

’t Klötske de beste bij Van Tienen 
in Tegelen

wijl Cock Ooms en uitblinker Jack Thee-
len  0.939 eveneens zegevierden.

De B1 teams van 't Klöts-
ke en Inaborg/DOH 3
stonden in café-biljart-
zaal Van Tienen in Tege-
len tegenover elkaar om
uit te maken wie zich
kampioen van district
Venlo mocht noemen.
De eerste ontmoeting
eindigde in een 27-24
zege voor Inaborg uit
Arcen. Peter Cornelissen
0.935 en Robert Knelis-
sen 0.595 wonnen en
dus 10 punten elk terwijl
Marc van Dijk tegen Re-
né Peters met 17-27 na
39 beurten 7 tegen 10
punten opleverde. In het
andere duel behaalde
het Venlose drietal van
't Klötske de maximale 30 punten en Ina-
borg slechts 16. Peters won wederom ter-

Vlnr: René Peters, Jack Theelen en Cock Ooms. 
Foto: Tom Theelen 

C2 klasse district Venlo

BC Tegelen kampioen

In de C2 klasse van district Venlo eindig-
de BC Tegelen in poule 1 als eerste met
546 punten na 20 wedstrijden. BBC '65
volgde als runner-up met 23 punten
achterstand. In poule 2 werd De Jordaan

winnaar maar dit team kreeg onvoldoen-
de spelers bij elkaar voor de beslissings-
wedstrijden. Bij de gewestelijke finale
was er in Eijsden met drie nederlagen
geen succes voor Peter Craenmehr, Paul
Hendriks en Wim Hermans.

BC Tegelen met vlnr: Paul Hendriks, Thijs Peulen, Peter Craenmehr en Wim Hermans.
Foto: John Muijsers

In editie juni 2022 stond
op pagina 29 een arti-
kel over Biljartschool.nl
dat kampioen is gewor-
den in het kader koppel
districten Gr/Dr/Fr en
Zw. Hierbij de foto met
vlnr: Rob Bakker en
Berend Erends. Martin
Boomkens ontbreekt. 

Biljartschool.nl  kampioen

Foto: Jan Westerbeek

Wilt u ook 
redactionele 

aandacht in De 
Biljart Ballen? 

Bel: 06-12815082
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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

Missie van Henk Vegter, nieuwe bondsvoorzitter van de KNBB: 

‘Biljarters met producten en diensten 
verleiden tot lidmaatschap’

Sinds ongeveer een halfjaar is Henk Veg-
ter (70) bondsvoorzitter van de KNBB. De
stadsgroninger geeft zichzelf pakweg
twee jaar de tijd om meer biljarters aan te
laten haken bij de bond. “We moeten la-
ten zien welke voordelen een lidmaat-
schap biedt, onder meer met tools. Want
zo weinig leden, dat kom je in geen en-
kele andere sport tegen.”

Vegter bezoekt regelmatig sociëteit de
Harmonie in Groningen. Daar wordt ge-
biljart, gebridged. Behalve de keu kan hij
ook het kaartspel heel erg waarderen.
“Wat me bij het bridgen opvalt: ze zijn al-
lemaal lid van de bridgebond. Bij de bil-
jarters is dat iets meer dan een derde
deel. Dat zijn zij die meedoen aan wed-
strijden, toernooien. De rest denkt: wat
heb ik eraan?” 
De bridgebond weet zijn leden te binden
met allerlei randzaken. Leden kunnen on-
line cursussen volgen, gebruikmaken van
software om de uitslagen makkelijk uit te
rekenen, kortingen op bridgeboeken.
“Een heel palet, dat is interessant. Een lid-

maatschap is dan van toegevoegde
waarde. Dat idee zou de KNBB meer
moeten uitventen.” Een voorbeeld? “Stel
dat je een paar dagen weg bent en je wil
een keer biljarten. Dan zou het mooi als
je op een app de locaties in de buurt kunt
spotten en eventueel een biljarter kunt uit-
nodigen. Een soort Tinder, maar dan an-
ders.” 
Henk heeft de zeven kruisjes al gehaald.
Hij had ervoor kunnen kiezen om na zijn
werkzame leven, waarin hij als een om-
nivoor op allerlei vlakken de kost heeft
verdiend, de luwte op te zoeken van het
grote genieten. Immers, hij houdt van
mountainbiken, loopt halve marathons,
vindt zeezeilen prachtig. En hij biljart.
Daar zit ‘m nou net de kneep. “Ik ben een
gepassioneerd biljarter. Het mooie van
die sport is dat je op leeftijd je spelniveau
nog steeds kunt opkrikken. Dat zie je bij
bijna geen enkele andere sport. Op dat
vlak laat de KNBB een enorme kans lig-
gen om biljarters aan zich te binden. Om
toch maar weer die vergelijking te maken
met bridgen: de KNBB kan ook cursussen

aanbieden om jezelf te verbeteren. En
daar is zeker animo voor. Wat is er mooi-
er om op latere leeftijd perspectief te zien
dat je jezelf ontwikkelt?”
Binnen de KNBB is dat ook bekend.
Maar het uitrollen is kennelijk lastig.
“Heeft grotendeels te maken met de struc-
tuur van de bond. Die is heel democra-
tisch ingericht. Bondsbestuur, sectiebe-
stuur, gewesten, districten, clubs. Er zijn
zo veel lagen, daardoor wordt het stro-
perig. Komt nog bij dat tradities diep ge-
worteld zijn. Ik probeer de komende twee
jaar daar beweging in te krijgen. Heb er
ook enig verstand van, want verande-
ringsmanagement heb ik mijn leven lang
gedaan.” Waar begint dat mee? “Goed
luisteren, in gesprek gaan. En jouw kant,
dus van de KNBB, van het verhaal zo
goed mogelijk over het voetlicht brengen.
Welke voordelen eraan kleven, dat we
meer willen zijn dan een bond die toer-
nooien organiseert.”
Met woorden alleen overtuig je niet, weet
Vegter. “Daarom is er een programmalei-
der aangetrokken voor productontwikke-
ling. Zo kan ik me goed voorstellen dat
een biljarter graag via een app wil weten
hoe zijn ranking is.” Kort en bondig:
“Met producten zoeken we de verbinding
met de biljarter. Zodat die weet: lid zijn

van de KNBB levert mij veel meer op dan
toernooien en competitiewedstrijden.”
Over de competitie gesproken: “Nu is er
vanuit de KNBB nog veel te weinig aan-
dacht voor wedstrijden die overdag wor-
den  gespeeld. Daarmee laten we een
grote kans liggen. Er is een enorme toe-
komst voor dagbiljart.” 
De senioren, daar ligt dus de focus. En de
jeugd? “Dat is al jaren een lastig verhaal
om die warm te krijgen voor het klassieke
biljarten. Ik zie niet één-twee-drie hoe je
dat kunt veranderen. Maar het is niet al-
lemaal kommer en kwel. Kijk naar het
poolbiljart, dat is een florerende sectie
binnen de KNBB.” 
Over het biljarten an sich is Vegter heel
positief gestemd voor de toekomst. “Kijk
naar de buurthuizen, er wordt altijd ge-
biljart. Door mannen, en de vrouwen ko-
men er aan. Het is bij uitstek een sociale
sport. Je ontmoet elkaar, het biedt je ple-
zier. Biljarten is een deel van het cement
van de samenleving. Daar is steeds meer
aandacht voor. Vanuit Den Haag, vanuit
NOC*NSF. En wat mij betreft gaat de
KNBB daar een tandje bijzetten. Met pro-
ducten en diensten waarvan die biljarters
zeggen: ‘Daar heb ik behoefte aan’. Dan
winnen we er allebei aan. De biljarter én
de bond.”

Foto: Jan Rosmulder C4 klasse district Betuwe/Veenendaal 

Ons Café 2 gewestelijk kampioen 
bij RCN in Nieuwegein 

Nu er eindelijk weer een seizoen uit is ge-
speeld, heeft team Ons Café 2 uit Tiel een
zeldzaam record gevestigd. In hun aller-
eerste seizoen zijn ze niet alleen districts-
kampioen van Betuwe-Veenendaal ge-
worden in de C4 klasse, maar hebben ze
bij RCN in Nieuwegein ook nog de kam-
pioensbeker van gewest Midden-Neder-
land 1 in de wacht gesleept. Nu mochten
ze op 3 juli in sporthal Merwestein de
landsfinale spelen. Of het helemáál een
zeldzame klapper is geworden leest u el-
ders in deze krant.

Vlnr: Enes Tunç, Rien Cornelissen, 
Vedat Tunç en Vedat Karaçan. 
Foto: Çengiz Tunç. 

A1 DPC terug naar 
Apeldoorns Biljart Centrum
In het komende seizoen 2022-2023 keert
het team van A1 DPC in de DKM Tools
League driebanden terug naar Apel-
doorns Biljart Centrum aan Marktstraat
13. Het afgelopen seizoen speelde men
in De Kuul te Huissen.
Ook zijn er enkele teamwijzigingen.
Dave Christiani en Cedric Melnytschenko
zijn vertrokken. Ronny Lindemann schuift
van reserve op naar vaste speler. Javier
Palazon is nieuweling. Jacob Haack-
Sorensen, Michael Nilsson, Richard
Bitalis, Jelle Pijl, Kay de Zwart, Rudy de
Laet en Addy Wienk zijn gebleven.
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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

Het gezelligste
biljartcafé
van Nederland
& omstreken

Johan
Joke

Cafe

De Kuul

www.dekuul.nl

06 - 103 44 821
06 - 51 989 583

Huissen

Fransen
Biljarts Routine

Dealer Wilhelmina biljarts voor Zuid-Oost Nederland

Telefoon:

E-mail: fransenbiljartsroutine@gmail.com
Website:

06-28997736

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.

Adres:   Frontstraat 2 - 5405 AJ Uden
Telefoon: 06-28997736

Adres: Frontstraat 2 - 5405 PB Uden
E-mail: fransenbiljartsroutine@gmail.com

Website: www.roetienen.nl

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

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

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

2 Teams eredivisie
2 Teams 1e divisie
- 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 

RCN
Recrea e Centrum Nieuwegein 
Biljart  en dartcentrum 
Herenstraat 100 1e verdieping
3441 CB Nieuwegein
Telefoon: 06 48732111
E mail: rcnnieuwegein@gmail.com
Website: h ps://rcnnieuwegein.nl

8 biljarts 230×115 
2 matchtafels 284×142

2 dartbanen
Dagelijks geopend van 12.00 – 00.00 uur

Vraag het de bondstrainer
De zomer is begonnen en dan is biljarten voor een aan-
tal maanden bijzaak. Toch kunt u de zomerperiode aan-
wenden om uw spelniveau te verbeteren. Zo kunt u de se-
rie americaine gaan oefenen of bijvoorbeeld uw kennis
van verzamelstoten vergroten.
Vanwege het feit, dat u geen wedstrijden speelt in de zo-
merperiode heeft het geen gevolgen
wanneer u een onderdeel gaat aanpakken waarbij u tot
op heden een matige score wat
betreft het resultaat behaalde. Dit kan een stuk rust geven
en daarmee neemt de kans op succes toe.
Overdenkt u voor uzelf eens welk onderdeel bij u nog de
nodige training behoeft en ga daar
in alle rust aan werken.
Ik geef u een aantal voorbeelden welke mogelijk voor verbetering vatbaar zijn.
- serie americaine - verzamelstoten - systeem libre - serie kaderlijn
- amortistoten - keuvoering - afstoot

Indien u niet durft te veranderen, realiseert u zich dan dat er geen wedstrijden zijn
en indien het niet lukt of gaat zoals u wilt er geen gevolgen aan verbonden zijn.
Mocht u toch besluiten om de keu even aan de wilgen te hangen dan is dat ook zeer
begrijpelijk en ook deze keuze kan even rust geven. U kunt dan scherp en gecon-
centreerd aan het nieuwe seizoen beginnen.

Succes met uw keuze! Rest mij u een prettige vakantie te wensen.

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

06 22244368
Info@hartjevanoosterhout.nl

hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

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

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

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

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

http://www.debiljartballen.nl
mailto:rcnnieuwegein@gmail.com
mailto:info@manopmaat.nl
http://www.dekuul.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
mailto:fransenbiljartsroutine@gmail.com
http://www.roetienen.roetienen.nl
http://www.tankertje.nl
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
mailto:Info@hartjevanoosterhout.nl
http://www.hotelvanderweijde.nl
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ASTEN

Onbetwist 
de BILJART 

specialist
Dé importeur vóór  

Nederland van  
Verhoeven Biljarts

Van Kuppenveldweg 5  
(       Hazeldonk)  

5721 TB Asten  Tel. 0493 - 31 31 18
www.vaneschbiljarts.nl

snabrug
photography

Europees kampioenschap 47/2 in Frankrijk

Raymund Swertz absolute meester 
in ankerkader 47/2

Raymund Swertz is in het Franse Montbrison Europees kampioen geworden
in de discipline ankerkader 47/2. In de finale versloeg de 33-jarige allroun-
der uit Afferden de Spanjaard Raul Cuenca in een spannende partij. Hij won,
na een slotserie van 134 caramboles te hebben gemaakt, met 250-217.
Daarvoor had Swertz in totaal drie beurten nodig.
Het is de tweede Europese titel voor
Swertz in het 47/2, na die van 2013.
Swertz, die in het verleden ook al vijf keer
nationaal kampioen werd in het 47/2,
was de absolute uitblinker op het EK in
deze discipline. Raymund Swertz, die
zijn titel uitbundig vierde met een driewerf
'jaaaaaa', was de onbetwiste uitblinker
in het toernooi. In zijn twee laatste partij-
en voor de finale speelde de Nederlan-
der twee keer uit met 250 punten in 1
beurt: tegen de Duitser Sven Daske (250-
239) en de Tsjech Marek Faus (250-0).
Sven Daske deed een dappere poging
om gelijk te maken, maar miste na 239
punten. En de dag ervoor had Swertz
óók al afgesloten met zijn handelsmerk:
uit-in-één-beurt, ditmaal tot 200.
Het Nederlandse volkslied klonk na af-
loop tijdens de ceremonie voor de speler
die veruit het hoogste gemiddelde had
van de 24 deelnemers. Swertz eindigde
iets boven de 100 (104.54) met twee
maximale series van 250. Drie spelers,
Jean Francois Florent, Nikolaos Geras-
simopoulos en Raymund Swertz maakten
in de kwalificaties de maximale serie van
200.
Raymund Swertz kreeg de premie voor
de winnaar (2000 euro), voor het beste
gemiddelde en de hoogste serie van het
toernooi. De Nederlander dankte na af-
loop op het podium de Franse organisatie
en feliciteerde zijn medespelers op het
podium. ,,Ik ben blij met deze overwin-

Foto's: Herve Lacombe

ning en blijf het kader graag combineren
met driebanden, omdat ik zo veel van het
spel houd'', verzekerde hij de toeschou-
wers.
Raymund Swertz won in de kwartfinale
van Sven Daske (250-239 in 1), Raul Cu-
enca versloeg Nikolaos Gerassimopoulos
(250-205 in 4), Patrick Niessen won van
Arnim Kahofer (250-209 in 3) en Marek
Faus van Pierre Martory (250-25 in 3).
In de halve finale won Swertz van Faus
met 250-0 in 1 en Cuenca van Niessen
met 250-211 in 10.

Eindstand 
1 Raymund Swertz, Nederland

10-104.54-250
2 Raul Cuenca, Spanje 8-38.51-182
3 Patrick Niessen, België 4-42.23-225
4 Marek Faus, Tsjechië 6-72.22-211
5 Sven Daske, Duitsland 4-39.93-239
6 Arnim Kahofer, Oostenrijk

4-76.12-191
7 Nikolaos Gerassimopoulos,

Griekenland 4-35.58-200
8 Pierre Martory, Frankrijk 4-18.47-139
9 Jean Francois Florent, Frankrijk

2-61.50-200
10 Johann Petit, Frankrijk 2-45.83-121
11 Gert-Jan Veldhuizen, Nederland

2-32.85-99
12 Micha van Bochem, Nederland

2-23.33-67.

Tekst: Frits Bakker/Kozoom

Europees kampioenschap 71/2 in Montbrison

Titel voor Gérimont, 
brons voor Gert-Jan Veldhuizen

De Fransman Willy Gérimont is vorige maand in het Franse Montbrison na
een enerverende finale kampioen van Europa geworden in het kader 71/2.
Gert-Jan Veldhuizen wist na een goed toernooi met o.a. een prachtige winst
op Micha van Bochem en een nipt verlies tegen Patrick Niessen, de bronzen
medaille te behalen.

Willy Gérimont is de derde Fransman die
deze Europese titel wint na de 2 succes-
sen van Jean Marty en 3 overwinningen
van Francis Connesson, de laatste in
1979!
De finale tegen de veelvoudig Belgisch en
Europees kampioen Patrick Niessen ken-
de de nodige emoties en benadrukte de
strijdlust van de Fransman. Patrick Nies-
sen begon met een serie van 115. Willy
Gérimont kwam beetje bij beetje terug
met korte series, waarbij hij er niet echt in
slaagde zijn ritme te krijgen. Bij de vierde
beurt was de stand 148-99 voor Niessen.
De Belg toonde evenwel de nodige zenu-
wen, liet de positie voortdurend uit zijn
handen glippen en miste uiteindelijk. De
Fransman profiteerde hiervan om terug te
komen tot 137-163 voordat Niessen in
de 6e beurt op een serie van 37 de 200
punten binnenhaalde. Gerimont moest in
de nabeurt 63 punten scoren om de stand
gelijk te trekken en het begin van de reeks
was op zijn zachtst gezegd chaotisch.
Toch werden alle punten gehaald met en-
kele uiterst hachelijke situaties. Na zo'n
40 punten slaagde Gerimont er eindelijk
in het spel onder controle te krijgen en de
score uiteindelijk gelijk te trekken onder
het gejuich van het aanmoedigende pu-
bliek.
In de eerste verlenging maakte Niessen
de 20 punten, Gerimont deed hetzelfde
en de twee spelers moesten de shootout
herhalen tot er een winnaar was. In de
tweede poging scoorde de Belg 3 punten

Foto: CEB

en miste dan een tweebander. De span-
ning was extreem. Gérimont moest 4 pun-
ten scoren om Europees Kampioen te
worden. Het eerste punt was zeer goed
gespeeld en laat een dominante positie
achter, het tweede was ook goed ge-
speeld qua plaatsing, het derde was een
perfect uitgevoerde piqué en het titelpunt
dat zich aanbood was een eenvoudige
bal. De Fransman liep rond de tafel, haal-
de diep adem en maakte het laatste kam-
pioenspunt. De Fransman toonde zijn
vreugde, het publiek bejubelt hem als de
ware Europese kampioen. Eerder in de
halve  finale had Willy Gérimont zijn
beste partij gespeeld door Olivier Ca-
reaux te verslaan met 200-60 in 4 beur-
ten met een serie van 160 in de 2e beurt,
de beste serie van het kampioenschap.
Daarvoor won Gérimont zijn kwartfinale
tegen Arnim Kahofer met 200-119 in 11,
in de kwalificatiefase versloeg hij Benoit
Deziles-Legros en Sven Daske.
De runner-up is Patrick Niessen, die won
van Johann Petit en Raymund Swertz in
de kwalificatie, vervolgens van Marek
Faus in de kwartfinale (200-123 in 9) en
van Gert-Jan Veldhuizen in de halve fina-
le 200-162 in 4 (serie 137).
Het podium werd gecompleteerd door de
Nederlander Gert-Jan Veldhuizen (ge-
middelde 31.52) en Olivier Careaux
(16.96). Het beste algemeen gemiddelde
was voor de Spanjaard Raul Cuenca met
59,60!
Tekst: Frits Bakker C3 klasse district Venlo

ABC 't Töpke kampioen, tweede op 
gewest en naar NK
ABC 't Töpke, spelend
in D’n Boerenbond te
Siebengewald, heeft de
titel behaald in de C3
klasse van het district
Venlo. Na 24 wedstrij-
den waren de 671 pun-
ten voldoende om
naaste achtervolger
VOP/DWH 12 punten
voor te blijven. 
In het gewest ZN 2 ein-
digde het drietal Jan
Steinvoort, Piet van der
Coelen en Marco Paul
als tweede. Reserves
Rachid Zahraoui en
Peter Smits ontbreken op
de foto. ABC 't Töpke was op 1 juli actief tijdens de Landsfinale te Nieuwegein.

Vlnr: Jan Steinvoort, Piet van der Coelen en Marco Paul.
Foto: ABC 't Töpke 

http://www.vaneschbiljarts.nl
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Onze openingstijden zijn:
donderdag & vrijdag 09.00 - 12.30 uur

en van 13.00 - 17.00 uur
op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Onze openingstijden zijn:

donderdag & vrijdag 09.00 - 16.00 uur

Zaterdag van 10.00 - 14.00 uur

Slijterij Zeegers
Caves Hubert

Titus Brandsmaplein 20
5342 EN OSS

Telefoon 0412-624879
Site: www.slijterijzeegers.nl
Mail: info@slijterijzeegers.nl

Bedoeld voor alle spelsoorten
Makkelijk te reinigen, en gaat langer mee

Nu wereldwijd geleverd
Verkrijgbaar bij de vakhandel bij u in de buurt

Website: www.dpc-cloth.nl
E-mail: info@a1biljarts.nl

http://www.dpc-cloth.nl
mailto:info@a1biljarts.nl
http://www.slijterijzeegers.nl
mailto:info@slijterijzeegers.nl
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Laatste keer bij Kiki en Tonnie Thielen

Tonnie Bankers winnaar 
Turfke Bokaal driebanden
Editie 2022 van 't Turfke
driebandentoernooi ken-
de een goed verloop en
kreeg met Tonnie Ban-
kers de kampioen want
die bleek in zijn thuisba-
sis de beste van ieder-
een. Omdat Kiki en Ton-
nie Thielen na 38 jaar
afscheid namen van 't
Turfke, was dit het laat-
ste jaar dat het evene-
ment deze naam droeg.
Jan en Anita van den
Eijnden bezetten hun
plaats achter de tap met
ingang van 1 juli.

De kwartfinales beteken-
den het einde voor Jan
Pluijm, Jan Rosmulder,
Harry Thielen en Wim Ceelen. In de eer-
ste halve finale had Toon Munsters steeds
de touwtjes in handen tegen Jo van Cuijk:
17-11. In de tweede halve eindstrijd keek
Tonnie Bankers tegen Michel Berkers te-
gen een 5-9 (21) achterstand aan. Ban-
kers maakte vervolgens de resterende vijf
caramboles in de volgende zeven beur-
ten en daar was een slotserie van drie bij.
Het duel om de derde plek werd voor Van
Cuijk een royale prooi tegen Berkers ge-
zien de 20-5 uitslag na 29 pogingen. Als
slotstuk dus de finale tussen Tonnie Ban-

kers en Toon Munsters. Na 11 beurten
keek Bankers tegen een 3-5 achterstand
aan. Munsters viel daarna helemaal stil
en Tonnie Bankers profiteerde optimaal
en met 10-5 was de Turfke Bokaal voor
hem. Voor Munsters de schrale troost dat
hij in de poulefase liefst 135% van zijn
moyenne had gespeeld. De kortste partij
kwam met 13 beurten op naam van
Patrick Verberne. Een viertal spelers reali-
seerden met 7 caramboles de hoogste se-
rie: Roland Jonker, Toon Munsters, Martin
van de Water en Jan Pluijm.

Vlnr: kastelein Tonnie Thielen, winnaar Tonnie Bankers en
organisator Jan van den Heuvel. Foto: Jan Rosmulder

Damestoernooi in Doetinchem

Ingrid de Wit eerste in De Veemarkt
In café De Veemarkt te
Doetinchem werd het
vijfde dames Open in
de spelsoort libre gehou-
den. 
Na twee dagen biljarten
in een gezellige sfeer
eindigden Ingrid de Wit
(35 car) en Anneke
Lindeman (39 car) sa-
men op de eerste plaats.
Er was dus een barrage
nodig met 20% van de
caramboles, dus 7 voor
De Wit en 8 voor Linde-
man. 
Ingrid de Wit won met
7-5. Els van Tol (45 car)
bezette de derde positie
in de eindstand. Jolanda
Floren (55 car) was
goed voor de vierde
plek.  

Vlnr: Anneke Lindeman, Ingrid de Wit en Els van Tol.
Foto: Ingrid van Hemert

A-klasse en B1-klasse

't Vrijthof ‘85 met twee teams naar NK

A-klasse
In de A-klasse district Midden-Brabant
voor drietallen eindigde 't Vrijthof  ’85 uit
Oirschot met 521 punten na 20 duels als
eerste. De dubbele ontmoeting met Mo-
lenvliet uit Waalwijk, winnaar van de
klasse met viertallen, ging tweemaal ver-
loren. Voor afvaardiging naar de ge-
westelijke finale in Sittard geen probleem.
Na overwinningen op De Biljartacade-
mie en Molenvliet had men daar in de

laatste wedstrijd aan één winstpartij te-
gen Nooit Volleerd voldoende om ge-
westelijk kampioen te worden. Mark van
den Bosch won al zijn drie partijen, Berty
Kuijpers was tweemaal succesvol en Ber-
rie van Griensven bleef eenmaal aan de
goede kant van de score. Berry van Ous-
heusden kwam niet in actie. Op 2 juli
speelde men in Nieuwegein om de natio-
nale titel. 

Vlnr: Berrie van Griensven, Mark van den Bosch en Berty Kuijpers. 
Foto: Stefanie Chatrou

B1-klasse
In het district Kempenland eiste het B1
team van 't Vrijthof ‘85 de eerste plaats
op. Met 630 punten na 18 duels bleef
men HAS 21 punten voor. Bij de ge-
westelijke eindstrijd in Sittard waren er  4-
2 zeges op De Biljartacademie en KOT

'50. 't Klötske werd met 6-0 opzij gezet.
Voor Jan Coppelmans en Berrie van
Griensven was er twee keer winst en een-
maal verlies. René van Hak bracht al zijn
drie partijen tot een goed einde. Ook de
B1-klasse speelde op 2 juli in Nieuwegein
om de landstitel.

Vlnr: Berrie van Griensven (invaller voor Mark Mertens), René van Hak en 
Jan Coppelmans. Foto: Lucia de Brito

NK persoonlijk voor VG-spelers

Pascal Thijssen en Rosanne van Beek 
winnen in Hoorn

Na twee jaar van afwezigheid is het 17e
Persoonlijk Nederlands Kampioenschap
voor VG-Spelers zondag 19 juni gehou-
den in  biljartcentrum Horna in Hoorn.
Op deze mooie en sportieve dag hebben
46 vg-spelers uit heel Nederland, ver-
deeld over twee poules, gestreden om het
Nederlands Kampioenschap. De dag be-
gon met de opening door de kersverse
Wethouder van Sport uit Hoorn, Dick Ben-
nis, die de acquitstoot op een haar na
miste. Na 5 rondes per poule waren eind
van de middag de halve finalisten be-
kend. Na het spelen van de halve finale
en de finale is de eindstand uiteindelijk
als volgt:

Uitslag Persoonlijk Nederlands Kampi-
oenschap 2022:

Poule A:
1. Pascal Thijssen (De Kleerkast)
2. Kurt Lauret (Swing)
3. Ed den Elsen (1 En Nog 5)

Poule B:
1. Rosanne van Beek (1 En Nog 5)
2. Hans Bergsma (Het Groene Laken)
3. Dave van der Neut (De Reiger)

Volgend jaar 4 en 5 februari 2023 is er
weer het NK Teams in Egmond aan Zee.

Foto bijschrift:  Winnaars van Poule A op de verhoging en de winnaars van Poule B
staan ervoor. Foto: José Luken

http://www.debiljartballen.nl
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DKM Tools League

Dreamteam SIS Schoonmaak 
de terechte kampioen

Het beste biljartteam van Nederland heeft
na de beker in de eigen biljartarena ook
het kampioenschap van Nederland
binnengehaald. Het dreamteam zege-
vierde over twee finales van de play-offs
tegen Bousema Lochem: in de heenwed-
strijd werd het 4-4, in de return won SIS
Schoonmaak met 6-2 en kreeg het na af-
loop in een volle arena de kolossale be-
ker met de grote oren uit handen van Pau-
lus Brekelmans, de voorzitter van de
KNBB Sectie driebanden. 
Carl Verhoeven, de teamcaptain, was
dolgelukkig met de titel. ,,We zijn een
heel jaar de beste geweest, hebben er
drie jaar op moeten wachten, maar zijn
met dit fantastische team eindelijk kampi-
oen van Nederland. Ik kan mijn geluk niet
op.''
SIS Schoonmaak ging van start tot finish
aan de leiding in de competitie, haalde
41 punten en was met Eddy Merckx, Dick
Jaspers, Jean van Erp, Raimond Burg-
man, Raymund Swertz en Martien van
der Spoel een soevereine kampioen. Jean
van Erp, die maandagavond een belang-
rijke winst haalde tegen Johan Loncelle en
later tot 'man of the match' werd uitge-
roepen, slaakte een zucht van verlichting.
,,Wat ben ik zenuwachtig geweest - en ei-
genlijk wij allemaal - dat het toch nog mis
kon gaan. Die play-offs hadden ons voor
hetzelfde geld nog de titel kunnen kosten.
Ik vind het zeer onterecht, dat er nog zo-
'n verlenging komt, want stel je voor dat
veruit het beste team van Nederland als
tweede was geëindigd. Dan waren we
het lachertje voor heel Nederland ge-
weest.''
De suprematie van het team, dat ook nog
naar de Europacup voor teams gaat in
Porto, was inderdaad niet zo groot als
verwacht, omdat Bousema Lochem een
prachtig slot van de competitie had en
SIS, spelend zonder Dick Jaspers vanwe-
ge te weinig competitiepartijen, eigenlijk
nog tot het uiterste kon dwingen. Martin
Horn en Johan Loncelle deden dat in de
heenwedstrijd tegen Eddy Merckx en
Jean van Erp. En in de return won Frans
van Schaik voor de pauze van Raymund
Swertz, maar vochten Jean van Erp (te-
gen Loncelle), Eddy Merckx (tegen Horn)
en Raimond Burgman (tegen Stefan

Galla) zich naar prachtige zeges, die ze
één voor één opdroegen aan de team-
baas Carl Verhoeven, zijn vrouw Astrid
en zijn gezin.
De tweekamp ging na twee partijen van
de vier in de return in partijpunten nog
altijd gelijk op. Jean van Erp won in het
eerste part in het SIS biljartcentrum van
Johan Loncelle met 50-25 in 15 beurten.
Frans van Schaik, in een zenuwenslag,
maakte gelijk voor Bousema door Ray-
mund Swertz te verslaan met 40-39 in
37.
Het zag er voor SIS Schoonmaak in het
begin van de twee partijen, voor een af-
geladen vol centrum, niet echt rooskleurig
uit. Jean van Erp ging weliswaar met
14-0 in 2 beurten van start tegen Loncel-
le, maar de Belg was na tien beurten
terug bij 23-20. Toen het ging spannen,
toonde Van Erp zijn mentale kracht en
ging uit met series van 4 en 8 op 40-25.
SIS Schoonmaak, dat bij de 4-4 in de
heenwedstrijd 1 carambole voorsprong
had, liep dus 15 punten uit naar 16,
maar toen ging alles nog om de tweede
partij tussen Raymund Swertz en Frans
van Schaik.
De Amsterdammer had een flitsende start,
maakte alles wat maar op tafel lag en
ging na de pauze naar een voorsprong
van 29-15, een verschil van 14 carambo-
les. Het slot kwam echter met een onna-
volgbare inzinking van Van Schaik, die
geen bal meer kon raken en elke beurt
harder begon te stoten. ,,Ik had het niet
meer'', trilde hij later nog na. ,,Kijk eens
naar mijn handen, die beven nog steeds,
vijf minuten na de partij. Maar gelukkig
was mijn tegenstander net zo nerveus in
de laatste beurten.''
Het was de redding voor Van Schaik, die
in een late opleving twee keer net een ca-
rambole meepikte en mocht aanleggen
voor de matchbal in de 37e beurt. Die
ging er bovenop, waarna Frans van
Schaik juichend van de tafel liep en Bou-
sema Lochem in de race hielp op 6-6, met
15 caramboles voorsprong voor SIS
Schoonmaak. Maar toen moesten de
twee laatste en beslissende partijen nog
komen voor de Nederlandse titel.

Tekst: Frits Bakker

Foto: Jan Rosmulder

Europees kampioenschap bij Beneluxtheater in Berlicum

Dani Sánchez pakt Europese titel 

Dani Sánchez is de nieuwe Europese
kampioen driebanden na een overwin-
ning in de finale tegen Dick Jaspers. De
48-jarige Spanjaard veroverde de titel in
het land van de veelwinnaar Jaspers, die
wereldkampioen is en met grote voor-
sprong nummer één van de wereldrang-
lijst. 

Het Europese titelgevecht ging van start in
het Beneluxtheater in het Brabantse Berli-
cum met 64 spelers uit de Europese bil-
jartlanden, van wie Dani Sánchez na af-
loop op het podium stond met Dick Jas-
pers, Semih Sayginer en Martin Horn. ,,Ik
ben trots op deze titel'', zei Sánchez,
voor wie het zijn vierde Europese titel
was.

Dick Jaspers bekende na de finale: ,,Ik sta
al een paar jaar in heel veel finales van
grote toernooien en het wordt steeds lasti-
ger om de concurrentie voor te blijven. De
top van het driebanden wordt elk jaar
sterker en spelers als Merckx, Zanetti,
Horn, Blomdahl, Sayginer en zeker ook
Dani Sánchez zijn gevaarlijke en ge-
vreesde tegenstanders. Ik heb wel een
grote voorsprong op de wereldranglijst,
maar dat zegt helemaal niets over mijn
kansen in een finale. Je wint zo maar
geen Europees gevecht, Dani Sánchez
was de verdiende winnaar.''
De Spaanse winnaar besefte na afloop
dat hij erin was geslaagd Jaspers de hele
finale onder druk te zetten. ,,Ik speel vaak
mijn beste partijen tegen Dick Jaspers, die
ik met afstand de beste biljarter van de
wereld vind. En natuurlijk inspireert het
me om van hem te winnen. Het is nog
mooier dat het in Nederland is gebeurd,
het land waar ik mijn biljartcarrière op
internationaal gebied ben gestart in be-
kende teams, onder andere met Blomdahl
en Sayginer. Ik speel graag in Nederland
en keer er dit jaar na tien jaar ook terug
in de landscompetitie voor een vijftal
wedstrijden met het team van SIS Schoon-
maak. Dat is een mooi vooruitzicht.

Nederland is een biljartland, natuurlijk
niet zo immens groot en met zo veel bil-
jarters als in Korea en Vietnam. Maar ik
voel me thuis hier en heb vele vrienden.''
Dani Sánchez vond ook zijn beste vorm
in de arena van het Europees kampioen-
schap in Berlicum. ,,Het kampioenschap
is jarenlang gespeeld in een grote sport-
hal in Brandenburg. Ik hield niet van die
biljartsfeer, dit kampioenschap in Neder-
land was zoals het moet worden ge-
speeld.''
De Spanjaard versloeg eerst Martin Horn
in een zware halve finale en stond tegen-
over Dick Jaspers, die Semih Sayginer
had uitgeschakeld. Het finalegevecht liet
niet de beste Jaspers zien. ,,Dani had een
perfecte start'', was zijn commentaar la-
ter. ,,Hij is net als ik een gelouterde en ge-
routineerde speler, die vaak ook sterk is in
finales. Hij was beter dan ik, dat geef ik
toe, ik kon niet terugvechten, maar ik ben
trots dat ik weer in een finale sta.''
De Spanjaard ging al vrij snel naar een
marge door een serie van 9 in de tweede
beurt en zag Jaspers iets terugkomen
naar 26-19 in de tiende beurt. Toen Jas-
pers laat in de partij ook een 9 maakte,
leek er nog een enerverende finish op
komst, maar Sánchez bleef sterk scoren
(8, 6 en 5) en Jaspers miste de laatste
energie om de Spanjaard nog te bedrei-
gen: 50-35 in 19/18 beurten,
2.631/1.944.
De eindstand:
1 Dani Sánchez 10-2.192-9
2 Dick Jaspers 8-1.373-12
3 Semih Sayginer 6-2.127-13
3 Martin Horn 6-1.828-13
5 Marco Zanetti 4-1,815-14
6 Jean Paul de Bruijn 8-1.366-9
7 Berkay Karakurt 7-1.614-10
8 Dion Nelin 4-1,741-9
9 Tayfun Tasdemir 2-1.725-12
10 Eddy Merckx 2-1.455-8.
Hoogste moyenne:
Dick Jaspers, 2.373
Hoogste serie: Michael Nilsson, 19
Tekst: Frits Bakker

Foto: Jan Rosmulder

Foto: Jan Rosmulder

Bandstoten 2e klasse klein district West Brabant 

Lies Menheere de sterkste in 
thuishaven Kannebuis
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Lies Menheere Kannebuis 12 1.18 9 148.0
2. Ad de Crom SVW 10 0.70 11 125.7
3. Adrie Nuijten SVW 10 0.85 7 94.2
4. Hans de Groot KOT Zundert 8 0.95 8 105.4

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
5. Chris Dusink Kannebuis 7 0.98 12 89.9
6. Ad Luijkx Kannebuis 5 0.61 6 84.7
7. Gomaire Cauwenbergh SVW 2 0.49 4 75.0
8. Jaco Born SVW 2 0.41 4 73.4 
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C2 klasse district Kempenland

De Hangijzers naar Landsfinale 
in Nieuwegein
Met 602 punten na 16 wedstrijden
eindigde De Hangijzers, thuisbasis
't Hangijzer in Bladel, in de C2 klasse
van district Kempenland royaal boven-
aan. In Eijsden was er bij de gewestelijke
eindstrijd 4-2 winst tegen Tegelen en zelfs
een 6-0 zege op De Beute. Tegen Heer
werd met 2-4 verloren. Kopman Hans
Kokken bleef in alle drie duels zonder
puntverlies. Frans van de Ven won twee
keer en ging één partij onderuit. Jan van
de Sande passeerde eenmaal als win-
naar de streep en moest twee nederlagen
incasseren. 

De Hangijzers eindigde in de geweste-
lijke finale als tweede en gaat evenals
kampioen Heer op vrijdag 8 juli naar de
Landsfinales in Nieuwegein.  

B2 klasse district Kempenland

De Karper '83 naar Landsfinales 
in Nieuwegein

In poule twee van de B2 klasse district
Kempenland legde De Karper '83 uit
Mierlo-Hout beslag op de eerste plaats.
Met 542 punten bleef men Bellevue 14
punten voor. Ook de duels met De Koster
2, winnaar van poule één, werden met po-
sitief resultaat afgesloten. Tijdens de ge-
westelijke finale ZN 2 bij La Carambole in
Veldhoven was er wederom succes. De
Sport werd met 4-2 opzij gezet en Con-
cordia bleef zelfs met lege handen. Tegen

Achter vlnr: René van Bokhoven, Marcel Schuurman en Erwin Kouwenberg. 
Voor: Antoon Klokgieter. Foto via Patricia Donkers ontvangen

De keizer was er 2-4 verlies. Dankzij de 4
punten en 12 partijpunten werd De Karper
'83 gewestelijk kampioen. Antoon Klok-
gieter bleef zijn beide duels aan de goede
kant van de score. René van Bokhoven en
Marcel Schuurman behaalden eenmaal
winst en eenmaal verlies. Erwin Kouwen-
berg won twee keer en ging ook één partij
onderuit. De Karper '83 en De Keizer uit
Kerkrade komen zaterdag 9 juli in actie tij-
dens de Landsfinales in Nieuwegein.

Gewest zuid Nederland afd 1

De Kannebuis oppermachtig in C3 klasse

Door tweemaal overtuigend te winnen
met 6-0 tegen VEGABV en Boulevard is
De Kannebuis gewestelijk kampioen ge-
worden in de C3 klasse gewest Zuid
Nederland afdeling 1. Op de 2e plaats
eindigde VEGABV en derde werd Boule-
vard. De organisatie was in handen

van wedstrijdleider Cees Kooyman van
Biljartcentrum ’t Hartje in Oosterhout.

Naam Ptn PP
1. De Kannebuis 2-4 12-0
2. VEGABV 2-2 4-8
3. Boulevard 2-0 2-10

Foto: Rabiye Soyyigit ’t Hartje OosterhoutDamestoernooi 2022  

Juliette Kuipers de beste bij Pot in Groenlo

Op 25 en 26 juni werd bij hotel-café-bil-
jartcentrum Pot in Groenlo wederom een
damestoernooi georganiseerd. Er waren
32 deelneemsters uit alle windstreken, ver-
deeld over vier poules. Gespeeld werd
2/3 van de partij met een beurtenlimiet
van 20. Poulewinnaars waren Sylvia ter
Koele, Ivonne van der Zee, Juliette Kuipers
en Diny Siebelink. De finale werd gespeeld
door Kuipers (50 car) en Siebelink (23
car). Daarin bleek dat Juliette Kuipers toch

de sterkste was en terechte kampioene. Er
was zelfs een prijs, een Achterhoekse
paraplu, voor de hoogste serie (percenta-
ge). Deze gingen naar Marianne Eijsink
hoogste serie van 10 op 20 car = 50 % en
Ivonne van der Zee hoogste serie 15 op
30 car = 50 %. Dit damestoernooi wordt
ieder jaar georganiseerd en het was nu de
zesde keer. Laatste keer was 2019. On-
danks dat het zaterdag erg warm was,
hebben de dames zich wel vermaakt.

Foto: Heino Pelle

In Memoriam Jaco van der Ven 
21 november 1966 - 21 juni 2022 

Jaco van der Ven is op 55-jarige leeftijd
veel te vroeg overleden. Hoewel Jaco be-
sefte dan hij de ernstige ziekte niet kon
overwinnen is het toch nog snel gegaan.
Jaco de altijd goedlachse biljartliefhebber
pur sang was zowel in zijn werk als met
zijn grote passie biljarten altijd heel ge-
dreven.
Als jonge twintiger ontdekte Jaco het bil-
jarten. Al snel had hij de serie americaine
in het libre goed onder de knie. Een top-
prestatie, mogelijk uniek, leverde hij in
’s Hertogenbosch met libre extra klasse
door een algemeen moyenne van 65,21
te spelen.
Enkele jaren later werd de trotse Jaco,
Nederlands kampioen Overgangsklasse libre dat in café-zaal ’t Oventje te Zeeland
uitbundig werd gevierd.
Inmiddels had hij het kader ontdekt. Met een echt vriendenteam speelde Jaco vele
jaren in de landelijke kadercompetitie. Mooie prestaties tijdens persoonlijke kampi-
oenschappen maar in teamverband voelde Jaco zich echt in zijn element.
Hoewel zijn passie altijd bij de klassieke spelsoorten is gebleven, heeft Jaco vele ja-
ren driebanden groot gespeeld bij de Kersenboys in café-zaal ‘t Oventje. Dit was
zeer nabij zijn zelf prachtig verbouwde boerderij op de Brand. In het seizoen 2021-
2022 kwam hij 11 keer in actie voor Van der Ven interieurbouw/Slijterij Zeegers,
poule drie van de tweede divisie driebanden.
Tijdens de Zeelandse en Landerdse kampioenschappen libre en driebanden was Ja-
co altijd een vertrouwde deelnemer. Beide kampioenschappen wist Jaco ’n keer te
winnen (2006 Landerd en 2018 Zeeland). In 2011 nam Jaco deel aan het Kampi-
oenschap van Oss driebanden groot, jawel in 't Oventje. 
Begin mei was Jaco nog een belangstellende toeschouwer op het NK 47/2 in Ros-
malen waar een van zijn teamgenoten aan deelnam. Hij vertelde dat hij wel terde-
ge wist in extra tijd te leven maar hoopte het nog een poosje te kunnen rekken. He-
laas heeft het niet zo mogen zijn.

Sterkte aan zijn naaste familie, vriendin en zijn vele biljartvrienden.
Namens BC Zeeland en district Oss
Henry Thijssen
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District Zuid-Limburg seizoen 2022-2023

Pilot voor nieuwe koningsklasse 
driebanden klein
Het district Zuid-Limburg van de KNBB heeft het voortouw genomen om, in
het seizoen 2022 – 2023, een pilot competitie driebanden klein, zonder voor-
gift, te gaan faciliteren. Doel van deze pilot competitie is te onderzoeken of er
binnen de KNBB voldoende animo bestaat voor een soort Koningsklasse in
het driebanden klein. 
De primaire opzet is vrijwel identiek aan
de landelijke driebanden groot competi-
tie. Toch zijn er ook een aantal belangrij-
ke verschillen. Deze nieuwe koningsklas-
se kent aan de bovenzijde een plafond,
driebanden groot spelers met een alge-
meen moyenne van 0.900 of hoger zijn
uitgesloten van deelname. De 4 vaste spe-
lers van elk team moeten minimaal 60%
van alle wedstrijden spelen en het alge-
meen moyenne driebanden klein van re-
servespelers mag niet hoger dan 1.000
gemiddeld zijn. Deze regels hebben ener-
zijds tot doel te garanderen dat deze
competitie blijft voorbehouden aan de
sterkere regionale driebanden-klein spe-
lers en anderzijds het voorkomen van
competitievervalsing dat kan optreden
door het slechts incidenteel opstellen van
bovengemiddeld sterke spelers. Mocht
deze pilot slagen, dan is de volgende
stap deze opzet onder de aandacht te
brengen van de WCB en te trachten om,
na goedkeuring van en onder de vlag
van de KVC, deze competitie onder te
verdelen in de nu al bestaande 8 ge-
westen. In elk gewest telt deze konings-
klasse dan 12 teams. Aan het einde van
elk seizoen spelen, in een prestigieuze fi-
nale, de 8 gewestelijke kampioensteams
het Kampioenschap van Nederland drie-
banden klein onderling uit. De huidige
competitie driebanden klein, met voorgift,
mist juist vanwege het voorgift-systeem
een gezonde competitieve uitdaging.
Door al aan de basis (de kleine tafel) een
tot de verbeelding sprekende competitie
aan te bieden, moet het daaruit voort-
vloeiende motiverende karakter resulteren
in een grotere aantrekkingskracht voor

nieuw talent. Uiteraard hopen de initia-
tiefnemers op een groeiend interesse on-
der de regionale driebandenspelers voor
deze competitievariant. Een zeer korte
proef in het district Zuid-Limburg leverde
een aantal positieve ervaringen op. Zo
waren de wedstrijden gemiddeld om
22.30 uitgespeeld. (ca. 3 uur). Werd ge-
lijk op spelen als veel bevredigender er-
varen en waren de individuele prestaties
boven gemiddeld goed. Zie Biljartpoint,
district Zuid-Limburg, Pilot Driebanden.
Kijk maar eens naar de gespeelde moy-
ennes in de diverse wedstrijden. Dit arti-
kel is gelijktijdig een oproep aan geïnte-
resseerde spelers (teams) om komend sei-
zoen voor deze pilot in te schrijven. Ge-
speeld wordt op 2 kleine matchtafels
door 4 spelers, 1e en 2e man naar 45
caramboles, 3e en 4e man naar 35 ca-
ramboles. Het inschrijfgeld bedraagt €
10,00 per team en omdat dit een pilot is
kunnen spelers eigen teams formeren zon-
der dat men daarvoor allen lid moet zijn
van dezelfde vereniging. De bedoeling is
dat deze oproep geldt voor het gewest
Z.N. 2 (De districten Kempenland, Venlo,
Maastricht en Zuid-Limburg). Inschrijven
kan bij Loek van den Hoogen, wedstrijd-
leider van het gewest Z.N. 2. 

Voor meer informatie kunt u bellen
met Marcel Spiertz, voorzitter District
Zuid Limburg (tel. 06.52630298)
Heinz Jacobs, mede-initiatiefnemer
(06.21340002) of mailen naar Loek
van den Hoogen, wedstrijdleider
(wedstrijdleiding@knbbzuidlimburg.com),

Tekst: Heinz Jacobs

Nieuwe initiatieven en 
fijne zomer toegewenst
De vakanties zijn inmiddels begonnen voor diegene die dit
gegeven is natuurlijk maar dat betekent niet dat er niet ge-
biljart wordt. Wellicht heeft u op uw vakantiestek toch nog
een biljart gevonden. Verleren doen we het niet natuurlijk
maar toch ….. bijhouden en dat gebeurt al met allerlei club-
kampioenschappen in wat voor klasse dan ook. Er komen
ook nieuwe  initiatieven zoals bijvoorbeeld de koningsklas-
se (zie elders in deze krant van De Biljart Ballen). Het lijkt
mij echt geweldig en een uitdaging. Ik was persoonlijk een beetje uitgekeken op de
A-competitie. Er zit een te groot verschil in de te maken punten naar mijn  idee dus
ook dat vraagt een andere opzet wat mij betreft.
En wat te denken van de eerste divisie driebanden die moeten gaan spelen met een
tijdklok van 40 seconden met 3 time outs. Dat wordt nog wel ff wennen. En dan het
nieuwe artistiek seizoen dat  begint met de ere- en eerste klasse samen te voegen met
20-24 spelers in 4 poules en in 2 dagen met 70 figuren te spelen, goed voor publiek
en de locatie.
Dan hadden we in ons district ook nog een kampioenenavond georganiseerd. Dus
de kampioen van C1, C2, C3, C4, en de B1, B2 allen in een perfecte ambiance
samen in het zonnetje gezet. Helemaal top geregeld door John Muijsers.
Dank voor de aandacht en fijne zomer,

Cock Ooms, vz district Venlo eo

Pentathlon toernooi in Wintelre

René Bakermans winnaar bij 't Caves

We hebben een traditie bij onze bil-
jartvereniging en dat is ons bekende
Pentathlon toernooi in de maand ju-
ni. 45 deelnemers deden er dit jaar
weer mee. Negen poules van 5 spe-
lers.
Sommige spelers moeten er vijf ma-
ken, dus het hele bord vol, een ander
twee, drie of vier. 

Er zijn wereldballen gemaakt maar ook
makkelijke ballen die gemist werden (vol-
gens de kenners). Een partij mag maxi-
maal 30 beurten duren. Het kortste duel
in de poulefase was van Geert Oliesla-
gers met 10 beurten. Piet van Mol besliste
in de volgende ronde een wedstrijd na
negen pogingen.
De halve finales waren op vrijdag 1 juli.
Riny Rijkers, Piet van Mol en Rene Baker-
mans halve finale 1.
Toon van Boxem, Wilmy van Boxem en
Peer van Mol halve finale 2. D2 twee win-
naars gingen naar de eindstrijd. Bij som-
migen speelden de spanning wel mee die
avond. Je zag toch wel een balletje dat
gemist werd wat ze anders wel maakten.
Maar de gezonde spanning is ook wel
nodig bij deze wedstrijden. Altijd leuk na-
tuurlijk als een echtpaar tegen elkaar
moet spelen. Het publiek houdt zich daar
overigens meer mee bezig dan de spelers
zelf. Er zijn nog net geen weddenschap-
pen afgesloten wie die avond in het hon-
denhok zou moeten slapen van die twee
maar het scheelde niet veel. Het waren

spannende halve finales. Er werd gestre-
den voor elke carambole. In de eerste hal-
ve finale speelde Riny Rijkers tegen Piet
van Mol. Van Mol deed het nog eens dun-
netjes over en maakte de partij uit in 8
beurten. Piet van Mol tegen René Baker-
mans was mooi. Van Mol moest nog een
drieband en kreeg vier beurten de kans
maar het wilde maar niet lukken waarna
Bakermans de partij uit stootte. Omdat
Bakermans ook van Rijkers had gewon-
nen was hij de eerste finalist. De tweede
halve finale begon met de wedstrijd tus-
sen het echtpaar Van Boxem. Wilmy sliep
die avond in het hondenhok dus dan be-
grijp je wel wie er gewonnen had. De
partij van Toon van Boxem tegen Peer
van Mol ging gelijk op. Van Mol speelde
de caramboles rustig en tactisch en ver-
sloeg daarmee Toon van Boxem. De
tweede finalist moest komen uit de partij
tussen Wilmy van Boxem en Peer van
Mol. Wilmy van Boxem ging erg snel in
het begin maar bleef op twee caramboles
hangen. Peer van Mol kwam in zijn spel
en won. René Bakermans en Peer van
Mol dus de finalisten. Het publiek zorgde
voor een gezellige sfeer maar dat nam de
spanning niet weg uiteraard. Ze speelden
geconcentreerd en probeerden niet te
veel weg te geven als je de carambole
zelf niet kon maken. Na 16 beurten was
het René Bakermans die aan het langste
eind trok (wel knap van zo’n klein ventje).
Hij kreeg de wisselbeker uitgereikt en die
mag een heel jaar bij hem thuis pronken.
Daarbij ontving hij nog een mok met
daarop een mooie biljart afbeelding en
1e plaats erop. De andere spelers van
die avond kregen ook een mok met de
bijbehorende plaats erop. De voorzitter
van de vereniging, Hans Voorjans, maakt
elk jaar deze mokken voor ons toernooi.
Bedankt daarvoor. Ook een woord van
dank aan alle spelers, arbiters, schrijvers
en publiek. Zonder jullie slaagt een toer-
nooi niet. Vanaf de kruisfinales waren er
steeds leden van de vereniging aanwezig
om te tellen en te schrijven: Hennie Pols,
Henk van Kollenburg, Jozy van der Lin-
den, Hans van Hest met zijn assistente
Annie Harks. Dank jullie wel. Een vereni-
ging die altijd kan terugvallen op spelers
is een gelukkige vereniging. Ook nog een
woord van dank aan de organisatie,
Hans Voorjans en Toon van Boxem. Mis-
schien zien we jullie terug tijdens ons drie-
bandentoernooi in augustus.
Van 22 t/m 28 augustus op het groot en
het klein. Je kan meespelen op beide ta-
fels of alleen op groot of klein. Opgeven
kan t/m 12 augustus via info@hetcaves.nl 

Tekst en foto: Wilmy van Boxem

Opgeven uiterlijk 12 augustus

Toernooi driebanden groot of klein 
bij ‘t Caves in Wintelre
Vereniging ’t Caves houdt dit jaar ook weer een driebandentoernooi. Er wordt het-
zelfde gespeeld als in voorgaande jaren. Het zijn twee toernooien, één op de grote
tafel en één op het kleine biljart. Speeldagen zijn van 22 t/m 28 augustus en op-
gave t/m 12 augustus. Elke avond worden er 3 wedstrijden per tafel gespeeld. Ie-
dere deelnemer speelt 2 partijen en er wordt verwacht dat hij/zij de derde schrijft.
Een partij wordt naar de 20 caramboles gespeeld in de voorrondes en 25 in de fi-
nales.
Op zaterdag zijn de kruisfinales. Op zondag worden de kwartfinale, halve eind-
strijd en finale gehouden. Kosten € 3,- per persoon per toernooi. Met vriendelijke
groet namens  ’t Caves.
Toon van Boxem, info@hetcaves.nl

Naam:
Mail:
Doet mee aan: 
Groot: ja/ nee moyenne…………………………
Klein: ja/ nee moyenne…………………………
Indien je een avond niet kan geef het aan of als je met iemand mee moet of wil rij-
den.

Goed sportjaar 2022 voor
de familie Binnenmars
In april werd Eric Binnenmars nationaal kampioen libre 1e
klasse in Heemskerk.
In juni behaalde zijn dochter Claudia Binnenmars de
Nederlands titel in het turnen. Onlangs werd het tweede
divisieteam van Mans Genoeg, waar Eric ook nog deel
van uitmaakt, ook nog Nederlands kampioen. Een super
jaar voor de familie uit Marienberg, waar momenteel de
rustperiode is aangebroken om de accu weer op te laden
voor de nieuwe competitie. Lydia Cortenbach 

mailto:wedstrijdleiding@knbbzuidlimburg.com
mailto:info@hetcaves.nl
mailto:info@hetcaves.nl
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Bolderweg 37 A/B * Met 320 m2 showroom/winkel.
1332 AZ Almere-Buiten * Gratis parkeren.
Tel: 036-5374054 * Keuen reparatie klaar terwijl u wacht.
info@vandenbroekbiljarts.nl * Speelklaar biljart, waar u materiaal kunt uitproberen.

* Diverse topeinden en pomeransen die u kunt uitproberen.

Biljart - Dart
Tafelvoetbal - Tafeltennis
Sjoelbak - Houten spellen

Op 13 en 14 augustus bij Biljartcentrum De Ploeg in Zoersel

DE-DK meets Verhoeven Jeugdcircuit 
geeft jeugdbiljarten België impuls

Het unieke drielanden jeugdtoernooi dat
op 13 en 14 augustus in Zoersel wordt
gespeeld is een promotie voor het jeugd-
biljarten in België. De organisatie, die be-
rust bij het Verhoeven Jeugdcircuit, is er in
geslaagd acht Deense, acht Duitse en
acht Belgische jeugdbiljarters bijeen te
brengen.

Op zaterdag 13 en zondag 14 augustus
worden de wedstrijden gespeeld in Bil-
jartcentrum De Ploeg aan de Kappellei
276 in Zoersel. In totaal zijn zes biljarts
210 x 105 en twee matchtafels beschik-
baar. Voor het driebanden op de match-
tafel komen voor Duitsland Amir Ibraimov
en Ali Ibraimov in actie, voor Denemar-
ken verschijnen Lukas Morlensen en Da-
niel Kristiansen aan tafel, terwijl België
wordt vertegenwoordigd door Nick Ro-
sier en Luca Philipoom. Naast drieban-
den en libre wordt er ook scotch double
gespeeld en is er ook een 5-pinstoernooi
ingepland.
De deelnemerslijst voor België wordt com-
pleet gemaakt door; Yanick Peeters, Vin-
cent Goossens, Samuel van der Veeken,
Toon Bollansee, Noah Rosier en Lars Ver-
haegen. Met Ide Jacob, Henry Zimmer-
man, Dario Meysing, Christos Kismiarov

en Sven Bruns wordt het Duitse team vol-
tallig. Naast de eerdergenoemde drie-
bandenspelers werpt Denemarken Jonas
Sondergaard, Cian Henningsen, Sebasti-
aan Duchraider, Andere Kofoed Peder-
sen, Regavan Indramohan en Max An-
dersen in de strijd.

Jeugdherberg
De biljarters uit Denemarken en Duits-
land, die op vrijdag 12 augustus arrive-
ren, vinden onderdak in Jeugdherberg
Drie Boomkensberg. Zij worden daar ont-
haald met een hapje en een drankje. Ui-
teraard zijn daar ook de Belgische spe-
lers welkom, waarvan het overgrote deel
ook daar zal overnachten. Zowel op za-
terdag als op zondagochtend staat er een
gezamenlijk ontbijt op het programma.
Voor zaterdagavond is een uitgebreide
barbecue voorzien, die voor de spelers
gratis is. Voor liefhebbers, die hier ook
gebruik van willen maken wordt 15 euro
in rekening gebracht. Aanmelden is wel
noodzakelijk via: 0032 (0)498 60 54
80. Zowel op zaterdag als op zondag
beginnen de wedstrijden om 10.30 uur.
Er wordt naar gestreefd om zondagmid-
dag om ca 17.00 uur het toernooi af te
sluiten.

Foto: v.l.n.r: Het organisatiecomité Bianca Otjens, Jan Verhulst en Ludo Laureyssens

C1 klasse gewest ZN 2

Niet Klossen kampioen bij 
ABC 't Töpke in Siebengewald

Team Niet Klossen, district Zuid-Limburg,
bleek bij de gewestelijke finale Zuid-
Nederland afdeling 2 in de C1 klasse
zeer succesvol. Alle drie duels werden
met 4-2 gewonnen. Dat was tegen
Dubac, De Jordaan en Maarland. Opval-
lend bleek dat kopman en 38/2 speler

Frans Vaessen driemaal onderuit ging.
Zijn teamgenoten Herman Cox en
Jan Zijlstra wisten alle drie partijen tot een
goed einde te brengen. 

De organisatie was in handen van vere-
niging ABC 't Töpke in Siebengewald. 

Niet Klossen. Foto: ABC 't Töpke

www.debiljartballen.nl

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
http://www.debiljartballen.nl
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Tien wedstrijdbiljarts 2.30 m
Twee matchtafels 2.85 m

Biljartcentrum Oegstgeest
Voscuyl 38a - 2341 BJ OEGSTGEEST

071-5173838
www.biljartcentrumoegstgeest.nl

Diverse biljartcursussen
Privélessen

Groepslessen
Bedrijfsarrangementen

Clinics
geen illusie........maar effect is het motto!!!

VOOR AL UW HOUT EN TIMMERWERKEN
•  kozijnen   •  ramen   •  deuren

•  schuifpuien   •  trappen

Wij maken maatwerk

voor nieuwbouw en 

renovatiekozijnen

De Flammert 1031
5854 NA Nieuw Bergen (L.)

Tel. 0031 (0)485-343836
Fax 0031 (0)485-341646

www.houkol.nl

Houkol v.o.f.
Timmer en houtbewerkingsbedrijf

petersmits
bestratingen

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

smitsbestratingen@hotmail.com

CAFÉ - BILJARTZAAL

VAN TIENEN
V.O.F.

5 Wilhelmina Biljarts
waarvan 2 matchtafels

Ook voor feesten en partijen
John en Sandra van Tienen

Kaldenkerkerweg 19
5932 CS Tegelen

Telefoon: 077 - 3731272

“B.C. TEGELEN”

Tevens verkoop van allerlei biljartartikelen

DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

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

Meer dan 100 jaar Café Thijssen
Met gerenoveerde hotelkamers.

Verblijf vanaf € 30,00 p.p.p.n.
Dagschotel € 13,50, seniorenmenu vanaf € 9,00

Ook zaalverhuur voor feesten en partijen. Tot 600 personen.

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.

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

DE GOUDEN LEEUW
CAFÉ - ZALEN

Hof 6
5571 CC Bergeijk

www.degoudenleeuwbergeijk.nl

Biljartfabriek Bierling de Schepper
Siegard Wijkstra

Verbindingsweg 38
9781DA Bedum

06 – 422 581 68
siegardwijkstra@gmail.com
www.bierlingdeschepper.nl

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier
16 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

Biljartcentrum
de distel

WWW.DALLINGA.COM

Professor Romeinstraat 17
5013 BX Tilburg

013-5458000
info@cuesendarts.nl

4 x Match
8 x Carambole

Gabriels Imperation V
10 x Pool 9 Ft

1 x Snooker 12 Ft

Burgemeester Vermetstraat 2
4456 AJ Lewedorp
Telefoon 0113-612204
Email: info@goedeverwachting.nl

www.goedeverwachting.nl
Fam. De Kok

CAFÉ PENSION
“DE GOEDE VERWACHTING”

Clublokaal
van L.B.V.

LONGONI
Tassen en Koffers 
met 10% korting

Kijk op de website 
voor de actuele voorraad

www.biljartschool.nl 
of bel 0592-866440 / 06-51990387

http://www.biljartcentrumoegstgeest.nl
mailto:siegardwijkstra@gmail.com
http://www.bierlingdeschepper.nl
http://www.houkol.nl
http://www.petersmitsbestratingen.nl
mailto:smitsbestratingen@hotmail.com
mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
http://www.vlierden.com
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.degoudenleeuwbergeijk.nl
http://www.dedistel.nl
http://www.dedistelbiljarts.nl
mailto:info@cuesendarts.nl
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
http://www.biljartschool.nl
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Tijdens jaarvergadering 23 juni in De Kroeg te Deurne-Zeilberg

Jubilarissen DBB in middelpunt van 
de belangstelling

Volgens goed gebruik worden tijdens de
jaarvergadering van de Deurnese Biljart-
bond (DBB) de jubilarissen in het zonnetje
gezet. Eind juni vond die bijeenkomst
plaats in de zaal van De Kroeg te Deurne-
Zeilberg. 
Theo Bouwmans, 21 maart 2022 overle
den, was 60 jaar lid. 
Namens Bert Steevens, 25 jaar lid, nam
zoon Sjef het cadeau in ontvangst. 
Voorzitter Mari van Hout had voor elke ju-
bilaris mooie woorden in petto. 
Competitie- en toernooileider Hans van
Eijk nam vanwege gezondheidsredenen
afscheid van het bestuur.  

25 jaar Vereniging
Jaap Koster HGL
Bert Steevens ONA

40 jaar
Harrie Maas SVN/Marma
John van den Beuken TBK
Tonnie Thielen 't Turfke

50 jaar
Jan Rosmulder D’n Anlaup
Hennie van Moorsel HGL
Jan Vannisselroy TBK

60 jaar
Jan Koppens ONA
Theo Bouwmans (R.I.P.) Vriendenkring

Vlnr: Jaap Koster, John van den Beuken, Jan Vannisselroy, Harrie Maas, Jan Rosmulder,
Jan Koppens, Tonnie Thielen en Hennie van Moorsel. Foto: Lucie Mestrom

In De Karper te Mierlo-Hout

Bjorn Jacobs na thriller winnaar 2e 
Ad van de Laar Memorial driebanden
Begin juli viel de beslis-
sing in de tweede Ad
van de Laar Memorial in
café De Karper te Mier-
lo-Hout. Werd er in de
eerste editie ook nog li-
bre gespeeld nu waren
er 40 deelnemers om te
driebanden. In de strijd
om de derde plaats ging
Hans-Jurgen Gutensohn
van acquit tegen thuis-
speler Erwin Kouwen-
berg. Voor beiden ston-
den er 11 caramboles
op het programma. Na
11 beurten leidde Gu-
tensohn met 7-3 maar
Kouwenberg kwam
terug tot 9-9 (17). Hij
kreeg bij poging 21
zelfs het eerste matchpunt maar hij miste.
Hans-Jurgen Gutensohn maakte toen zijn
2 ontbrekende caramboles. Voor Kou-
wenberg de opdracht om de nastoot te
benutten en een verlenging af te dwingen
maar dit lukte niet: 11-10 (22). Ook in de
finale een gelijk aantal caramboles, na-
melijk 15 voor Bjorn Jacobs en Michel
Boetzkes. Jacobs ging als een raket van
start en was na vier pogingen dankzij 8-
2 al over de helft van zijn aantal. Even la-
ter kwam Boetzkes toch weer in de buurt
via 9-7. Geldroppenaar Bjorn Jacobs be-

hield het initiatief en miste bij 14-11 zijn
eerste matchpunt. Vier beurten later ging
hij over de finish maar zag dat thuisfavo-
riet Michel Boetzkes met twee treffers in
de nastoot alsnog op 15-15 kwam. In de
barrage van acquit had Jacobs voldoen-
de aan één carambole. Verliezend finalist
Boetzkes maakte dit toernooi met 10 tref-
fers, van de 15, de hoogste serie met een
percentage van liefst 66.66. Frans Rooij-
akkers kreeg de eer en envelop voor de
kortste partij na 11 caramboles en 8
beurten.

Vlnr: Michel Boetzkes en Bjorn Jacobs. 
Foto: Jan Rosmulder 

Europacup clubteams Porto

FC Porto wint Europese titel na 
bizar slot

De heldenrol op de finaledag van de
Europacup was niet voor Dick Jaspers of
Dani Sánchez, maar voor de 62-jarige
Portugees Rui Manuel Costa, die FC Por-
to in de eigen Estádio do Dragão arena
aan de Europese hoofdprijs hielp. 
De flamboyante Rui Costa kreeg een don-
derend applaus toen hij in de finalepartij
tussen FC Porto en het Turkse team van
FBN Textil zijn team eerst op 4-4 bracht in
de reguliere wedstrijd en daarna FC Por-
to aan de voorsprong hielp om een een
nooit vertoonde verlenging in de Europe-
se titel om te zetten. Het FC Porto team ze-
gevierde in die verlenging, op vier tafels
met 8 spelers, met 14-6 en klom even la-
ter op het hoogste podium om de Europe-
se kampioenstrofee omhoog te steken.
De Portugezen zongen het volkslied uit
volle borst en lieten nog minutenlang het
clublied door de arena klinken. Met twee
prominente gastspelers, Dick Jaspers en
Dani Sánchez, die al vele jaren voor FC
Porto spelen in de Europese finale, en met
Rui Costa en Joao Ferreira, bleef het team
als grote winnaar over na een gevecht
met de Turken, die nog meer dan FC Por-
to favoriet waren voor de zege. De finale
bleek evenwel een tombola, omdat de
twee teams allebei twee partijen wonnen,
waarna volgens de Europese reglemen-
ten een verlenging op vier tafels werd ge-
speeld. Het totale aantal caramboles be-
sliste over de uiteindelijke winnaar. FC
Porto scoorde 14 keer, waarvan de helft
(7 caramboles) door Rui Costa, de Turken
slechts zes keer.
Het was de gloriedag van Rui Manuel
Costa, een kind van het huis bij FC Porto,
die trainer is van de jonge talenten en zelf
vele keren tot Portugees kampioen is ge-
kroond. Hij stond op toen Dick Jaspers
(verslagen door Tayfun Tasdemir met 40-
39 in 22) en Joao Ferrera (verslagen
door Gökhan Salman met 40-24 in 22)
hun partij hadden verloren en Dani Sán-
chez de winst voor FC Porto tegen Murat
Naci Coklu had binnengehaald met 40-
33 in 18 beurten. De climax ging naar
de biljarttafel waar Rui Costa, bij een 4-2
voorsprong van de Turken, voor de gelijk-
maker streed tegen Lütfi Cenet. De Portu-
guese routinier greep op 37-36 de voor-
sprong en maakte de partij op een score
van 38-36 uit met 4.
Het was de eerste stap naar het latere
succes, want bij de 4-4 score moest een
verlenging, zoals nog nooit gespeeld, be-
slissen over de winnaar. FC Porto en Tex-
til kregen de shoot-out met acht spelers:
vier keer een partij tussen de twee spelers
uit de reguliere wedstrijden. Wie de
meeste caramboles maakte in die vier ver-
lengingen, was de winnaar.

Joao Ferreira en Gö-
khan Salman gingen
van start met een 1-1,
Rui Costa liep na de 1
van Cenet met een serie
van 7 naar een voor-
sprong van 8-2 voor FC
Porto. Dani Sánchez
haalde 1-2 tegen Murat
Naci Coklu (tussenstand
9-4 voor Porto) en Dick
Jaspers tegen Tayfun
Tasdemir werd 5-2 voor
Jaspers, zodat FC Porto
met een riante score van
14-6 de eindwinnaar
was.

Finalegroepen
De finalegroepen met 8 teams werden
zaterdag gespeeld om tot de vier teams te
komen voor de halve finales. De beste
twee teams in elke groep gingen verder
naar de slotdag. FBN Tekstil had zich ge-
plaatst voor Turkije, met twee Franse en
twee Spaanse teams: Saint Quentin en
Andernos voor de Fransen, Paiporta en
Mostoles voor Spanje. Het achttal werd
aangevuld met FC Porto, dat automatisch
was geplaatst, SIS Schoonmaak, de kam-
pioen van Nederland en de Denen van
BK Grøndal.
De Turken van FBN Tekstil zetten gelijk de
toon met een riante 8-0 overwinning te-
gen SIS Schoonmaak (2.000/1.575). Ta-
yfun Tasdemir versloeg Eddy Merckx met
40-38 in 25, Murat Naci Coklu was te
sterk voor Jean van Erp met 40-32 in 20,
Lütfi Cenet versloeg Raimond Burgman
met 40-26 in 16 en Gokhan Salman had
slechts 19 beurten nodig tegen Raymund
Swertz: 40-30. SIS Schoonmaak ver-
speelde zijn kansen door een 4-4 tegen
Saint Quentin, een wedstrijd met een
voortreffelijke Eddy Merckx tegen Peter
Ceulemans (40-20 in 13). Johan Loncelle
versloeg Jean van Erp met 40-21 in 25.
FBN Tekstil zette de zegereeks verder met
6-2 winst op Paiporta met alleen winst
voor Sergio Jimenez voor de Span-
jaarden tegen Tayfun Tasdemir met 40-34
in 28.
De Turken domineerden tenslotte ook de
wedstrijd tegen Saint-Quentin met 8-0 met
een teamgemiddelde van 1.904: Tasde-
mir won in 19, Coklu in 17, Cenet in 15
en Salman in 33. De Spanjaarden van
Paiporta wonnen de belangrijke partij te-
gen SIS Schoonmaak met 8-0 met een
teamgemiddelde van 1.600. Sergio Jime-
nez ging naar de pauze met 26-2 in 4 te-
gen Merckx en won pas in de eindsprint
met 40-38 in 20. Door die overwinning
werd Paiporta tweede en plaatste het
team zich voor de halve finale. FBN Tek-
stil was heer en meester in de drie wed-
strijden.
FC Porto startte in de andere groep tegen
Andernos met een 6-2 overwinning met
Dick Jaspers als beste man voor de Portu-
gezen tegen Roland Forthomme (40-33 in
21). Mostoles ging ook goed van start met
een 7-1 overwinning op Gröndal. De
tweede ronde liet het herstel van Andernos
zien tegen Grøndal met een 6-2 overwin-
ning, onder meer dankzij Roland For-
thomme die Dion Nelin achter zich liet met
40-22 in 17 en Gwendal Maréchal die
Haack Sörensen versloeg in 18. FC Porto
ging in zijn tweede optreden langs Mosto-
les met 6-2 met Dani Sánchez als beste
winnaar in 17 beurten. Andernos versloeg
Mostoles met 6-2 (Forthomme-Legazpi 40-
18 in 11!, serie van 14). En FC Porto sloot
de reeks af met 8-0 winst tegen Grøndal
met winst van Jaspers in 15 beurten. FC
Porto won deze halve finalegroep met zes
matchpunten, Andernos werd tweede en
ging mee naar de halve finales.
Tekst: Frits Bakker

Foto: Kozoom
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Ook succes voor Megan Kuys Rademakers en Sonny Haegmans

Tamara Rademakers wint Ardennen 
Cup dames 2022

Hieronder het persoonlijke verhaal van
Tamara Rademakers zoals ze dit op
Facebook heeft geplaatst.
‘Deze is voor jou pap. Winnaar Arden-
nen Cup dames 2022. Speelde erg goed
het hele toernooi en had het beste tot het
laatste bewaard. Misschien vaker doen,
maar 1 uur slapen de nacht voor een toer-

nooi. Verder een 33e plek in het heren-
toernooi van 400+ spelers. Ook Megan
Kuys Rademakers super gedaan 2e
plaats bij meisjestoernooi en Sonny Ha-
egmans een mooie 3e plek bij de pupil-
len. 
Maar bovenal een heerlijke tijd gehad
met poolscool’.

Foto: Melissa Rademakers

Teamfinale Dames gewest zuid Nederland afd 1

Delta Zuidwest nipt de sterkste 
bij Cues & Darts
Het damesteam van
Delta Zuidwest is ge-
westelijk kampioen ge-
worden van de team-
finale dames beker. 
De Zeeuwse biljartsters
bleven nipt het team van
De Ram en Kannebuis
voor. 
De wedstrijden werden
georganiseerd door bv
De Krasse Speler in het
biljartcentrum Cues &
Darts aan de Prof. Ro-
meinstraat in Tilburg

Naam Ptn PP
1. Delta Zuidwest 2-2 8-4
2. De Ram 2-2 6-6
3. Kannebuis 2-2 4-8

Foto: De Krasse Speler

Gewest zuid Nederland afd 1

VEGABV veel te sterk in C1 klasse

VEGABV uit Oost-Souburg is opper-
machtig gewestelijk kampioen geworden
in de C1 klasse bij Café Ponderosa in
Bergen op Zoom. De Zeeuwen waren

veel te sterk voor Real Biljartbal, NGG en
Cues & Darts. De organisatie van de ge-
westelijke finale was in goede handen
van SVW.

Foto: Jean-Paul Rens

Gewest zuid Nederland afd 1

De Ram overtuigend kampioen 
in C1 klasse

Het Roosendaalse De Ram is overtuigend
kampioen geworden op de gewestelijke
finale B1 klasse bij de Eekhoorn in
Oosterhout. Onder aanvoering van kop-
man Wilbert van Dijke wist De Ram alle
partijen te winnen. Het bleef Brugmans
Biljarts, Kwadendamme en De Eekhoorn

voor en werd afgevaardigd naar het
Nederlands kampioenschap. 
Naam Ptn PP
1. De Ram 3-6 13-5
2. Brugmans Biljarts 3-4 9-9
3. Kwadendamme 3-2 10-8
4. De Eekhoorn 3-0 4-14

Foto: De Eekhoorn 

Slotdag eredivisie poolbiljart 

Hague 5 kampioen na spannende 
strijd met SPCWoensel.nl 

Voor de slotdag in biljartcentrum De Distel
in Roosendaal was de marge tussen lijst-
aanvoerder Hague 5 en SPCWoensel.nl
slechts één punt, namelijk 58 om 57.
Aangezien Hague 5 hun eerste wedstrijd
met 7-0 zegevierde en SPCWoensel.nl tot
6-1 kwam, groeide de marge naar twee
punten. Niels Feijen bracht de stand in
het onderlinge duel van de titelkandida-
ten op 1-0 door Yannick Pongers (17) in
het straight pool kansloos te laten. Jelle
Kijlstra boog via 1-7 diep voor Quinten
Pongers. Stand in evenwicht met 1-1.

Alex Lely ging onderuit tegen Tim Jonk-
man en Jan van Lierop kwam er niet aan
te pas tegen Yannick Pongers waardoor
de spanning met 1-3 volkomen terug was.
Niels Feijen, MVP met 100% na 20 du-
els, bracht Hague 5 na zijn zege op Tim
Jonkman tot 2-3 terug. Alex Lely zorgde
voor de beslissing door Quinten Pongers
(20) voor te blijven. Het koppel werd niet
meer gespeeld omdat de kampioen be-
kend was. Schedels Plan B Amsterdam
degradeert. Infinity Strokes of Genius
speelt play-offs.

Vlnr: SPCWoensel.nl met Tim Jonkman, Richard Eijmberts, Yannick Pongers, 
Quinten Pongers en Mathijs Paaps. Hague 5 met Ronald van Adrichem, 
Niels Feijen, Jan van Lierop, Jelle Kijlstra en Alex Lely. Foto: Stefan Osnabrug 
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Brons voor René Dericks op EK artistiek

Het was een mooie start voor Nederland
bij het EK artistiek in Gandia, Spanje: al-
le drie de deelnemers Sander Jonen, Jop
de Jong en René Dericks wisten de laatste
16 te bereiken. 
Twee van hen zouden ook de laatste acht
halen: De Jong en Dericks. Jonen na zijn
nederlaag tegen Serdar Gümü : “Tja als
je net iets te veel laat liggen dan kan je ge-
woon naar huis. Zeer teleurgesteld.” Een
nogal hard oordeel, aangezien Jonen in
die partij een fabuleuze start had en ein-
digde met een percentage van liefst 71. 
Jop de Jong verloor in zijn kwartfinale
van een uitermate sterk spelende Hector
Cuadrado. De aan het begin van de par-
tij opgedane achterstand kon hij niet
meer inlopen. De Jong na afloop: “He-
laas, verloren. Ik kon niet terugkomen van
een slechte eerste set. Cuadrado speelde
vreselijk goed en ik kon het niet meer bij-
benen.”
Dat betekende dat er nog één Nederlan-
der over was: René Dericks. De voormali-
ge Limburger, tegenwoordig Doetinchem,
stond in de kwartfinale tegenover de man
die Sander Jonen had uitgeschakeld: Ser-
dar Gümü . Maar gelukkig won Dericks
wel, haalde daarmee de halve finale én
was zeker van op zijn minst een bronzen
medaille. In zijn halve eindstrijd trof René
Dericks de man die Jop de Jong had uit-
geschakeld, de sterke Spanjaard Hector

Cuadrado. Het was ongekend spannend
tot het eind maar Cuadrado schakelde in
het laatste figuur van de afsluitende set
ook de laatste Nederlandse kanshebber
voor het goud uit. Dericks was na afloop
sportief en kort als altijd: “Gefeliciteerd
vriend en succes in de finale. Het is je ge-
gund, en verdiend. Toedeledokie”. Uitein-
delijk wist Cuadrado zijn mooie toernooi
tegen Kevin Tran te bekronen met Euro-
pees goud en reisde de Nederlandse
equipe gematigd tevreden terug met één
medaille.

Tekst: KNBB

Foto: CEB

Dynamic Billard Eurotour Oostentijk

Imponerende elfde Eurotour titel 
voor Niels Feijen

Diep komen in een toernooi is één ding. Het afmaken is iets heel anders. Op
de slotdag voor Niels Feijen op de Dynamic Billard Eurotour Oostenrijk nog
heel wat werk te doen. In de kwartfinale tegen de sterke Wiktor Zielinski
moest de Terminator wederom tot op de bodem gaan, ook door hemzelf be-
schreven als een “cracking match”.
Na deze 9-8 overwinning, terugkomend
van 5-3 achter, zat Niels in de halve fina-
le, en leek hij bevrijd. Zowel in deze hal-
ve finale tegen Oliver Szolnoki als in de fi-
nale tegen Francisco Sanchez-Ruiz werd
het 9-4, en hadden zijn opponenten sim-
pelweg geen schijn van kans.
Het was een prachtige titel voor Feijen,
voor wie overwinningen de laatste jaren
iets minder frequent en vanzelfsprekend
zijn geworden. Niels hierover na afloop:
“Het klopt dat ik door mijn gezinssituatie
tegenwoordig minder dan vroeger, en
ook minder dan sommige van mijn con-
currenten, het gehele jaar door volledig
focus kan houden. Maar als het aan tafel
een beetje lekker loopt, kan ik nog steeds
van iedereen winnen.”
Gestoken in zijn gloednieuwe Foss Four
shirt was Feijen’s focus aan tafel als in
zijn beste jaren, en waarbij hij als voor-
heen het beste spel bewaarde voor de
momenten dat het echt nodig was. Het
was na Leende in 2016 liefst zes jaar

Foto: EFBF

wachten op zijn elfde Eurotour overwin-
ning, maar het was er één in stijl! Met een
brede glimlach kondigde Niels aan dat
hij zijn Mosconi Cup maatje Nick van
den Berg nu dan echt gepasseerd was:
11 zeges tegen 10 voor Nick.
Niels kreeg overigens nog een ander
mooi bericht, van winnares bij de dames
Ina Kaplan. Kaplan noemde de video’s
van Niels op YouTube en zijn Mental
Courses die ze van Niels had gevolgd als
belangrijke redenen voor haar overwin-
ning.
Deze overwinning van Niels Feijen kwam
niet lang na zijn indrukwekkende gouden
medaille op het EK in het 9-ball.
Met deze twee grote titels op rij in het ko-
ningsnummer van het pool stelde Feijen
nadrukkelijk zijn kandidatuur voor een
terugkeer in het Mosconi Cup Team Euro-
pe, waar hij in het verleden zulke grote
successen heeft geboekt, o.a. viermaal
MVP in een periode van vijf jaar.
Tekst: KNBB.

Veel belangstelling voor opening 2 juli

Eindelijk vaste thuisbasis ABC ’t Töpke

Na jaren van ongewisheid kwam vereni-
ging ABC 't Töpke de huidige huurbaas
Oscar Huizinga tegen die de boeren-
bond aan Boterdijk 59 in Siebengewald
gekocht had. Hij vroeg of de biljarters

hier iets mee konden en bij de bezichti-
ging kwam het tot een akkoord. Wel met
dien verstande dat ABC 't Töpke zelf de
werkzaamheden moest uitvoeren. Na 4
maanden hard werken brak de corona uit

Vlnr: Oscar Huizinga en burgemeester Pelzer. Foto: Jan Rosmulder

dus wel een biljartlokaal maar geen in-
komsten. Ook dit werd met ondersteuning
van de leden tot een goed eind gebracht
en er kan weer naar de toekomst gekeken
worden. ABC 't Töpke beschikt over 4
matchtafels en 4 kleine biljarts. 
In het prille bestaan heeft de actieve vere-
niging al meer dan 30 NK’s georgani-
seerd, van jeugd tot ereklasse, laat staan
de diverse voorwedstrijden PK en district
– gewestelijke finales. Men heeft in de
nieuwe competitie C1 (1) – C2 (1) –
C3/C4 (4) -  B2 (1) en in derde divisie
driebanden (1) en 2 teams in 4e divisie.
Verder nog een eredivisie topteam en nog
3 teams in de ouderen competitie. Ook
heeft  voor 2022-2023 een driebanden-
team van De Zwijntjes zijn intrek geno-
men uit het district Nijmegen. De bedoe-
ling is om in het nieuwe seizoen weer een
jeugdteam te hebben. Nieuwe leden kan

men nog steeds gebruiken en zijn van
harte welkom.

De opening
Door corona en de vele weekenden met
wedstrijden was er geen tijd voor de ope-
ning. Op zaterdag 2 juli was het echter zo-
ver en het werd een doorslaand succes met
heel veel belangstelling. Om 14.00 uur de-
den Toon van Heesch en Oscar Huizinga
het openingswoord waarna burgemeester
Manon Pelzer van de gemeente Bergen de
officiële opening verrichtte. Vervolgens
was er Open huis waar niet alleen de bil-
jartzaal maar ook de vergaderruimten en
de buitenruimten met de diverse mogelijk-
heden bewonderd konden worden. Iets na
16.00 uur was de inzegening van het ge-
bouw door pastoor Rick Blom. Afgesloten
werd met een feest met eten en drinken en
muziek van The Moonlights.
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