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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

Zwemdoppen op maat
voor alle leeftijden

www.oordoppenservice.nl

www.biljartcomputer.nl    013-4634703

Zie ook pagina 34

Er is een nieuw boek verschenen over
driebanden van de hand van Eddy
Merckx en Frans Hendrickx. De Biljart
Ballen ging hierover een praatje maken
met Eddy en Frans in de privé biljartzaal
van Eddy in Aartselaar.

"Eddy hoe ben je er toe gekomen om dit
boek te maken?"
Eddy "Regelmatig vroegen mensen mij,
met alles wat jij kent over drieband waar-

om maak je geen boek?. Het zei mij wel
wat maar ik besefte maar al te goed wat
een geweldig werk dat het was dus het
was er nooit van gekomen. Ik kon nooit
de tijd vinden om zo een project aan te
pakken. Tot Frans Hendrickx mij een voor-
stel deed.
Hij is een gepassioneerd driebander, hij
neemt al 10 jaar les bij mij en wilde een

Foto: Frans Hendrickx 

Boek Eddy Merckx al wat ik weet over driebanden

Een gesprek met Eddy Merckx en 
Frans Hendrickx over hun nieuwe boek

Voor vervolg zie pagina 2
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Van 7 tot en met 11 december 2022

NK Biljartvijfkamp ereklasse in 
De Biljartacademie te Sittard

De top van de klassieke spelsoorten is
van 7 tot en met 11 december te bewon-
deren tijdens de NK Biljartvijfkamp ere-
klasse. Plaats van handeling is De Biljart-
academie aan Handelstraat 34a te Sit-
tard. Er wordt gespeeld op vier matchta-
fels. De vijf spelsoorten met bijbehorende
partijlengte zijn: libre 300, ankerkader
47/2 200, ankerkader 71/2 150, band-
stoten 100 en driebanden 30 met maxi-
maal 50 beurten. Van de conditie van de
acht deelnemers wordt veel gevraagd.
Op woensdag 7 december is de aan-
vang 10.00 uur en de laatste partijen be-
ginnen dan om 19.30 uur. Donderdag en
vrijdag start om 9.30 uur en slotronde
21.00 uur. Zaterdag van acquit om
10.00 uur en finale en restpartijen om

16.30 en 19.30 uur. Slotdag zondag is
het spektakel te bewonderen om 10.00
uur, 12.00 uur en 14.30 uur met de reste-
rende finale- en restpartijen. De wedstrij-
den zijn live te volgen via kozoom.com.
Verspreid over de vijf dagen zijn liefst 11
arbiters actief, waarvan de meesten alle
dagen.
Poule A Vereniging
1. Raymund Swertz De Hazelaar
2. Jos Bongers ABC 't Töpke
3. Micha van Bochem ABC 't Töpke
4. Martijn Egbers De Veemarkt
Poule B
1. Gert-Jan Veldhuizen De Hazelaar
2. Michel van Silfhout De Pelikaan Zutphen
3. Dennis Timmers De Hazelaar
4. Wiel van Gemert The City/Dibo

Michel van Silfhout. Foto: Henry Thijssen

Biljartliefhebber laat droom uit komen

Marcel Persoons eigenaar 
Café Brabant in Hilvarenbeek

biljarten of een potje te trainen. Daar-
naast worden er regelmatig toernooitjes
georganiseerd. “Mijn vrouw en ik organi-
seerden al een aantal jaar De Race van
Beek bij Hotel Brabant, een mooi meer-
daags driebandentoernooi waarbij ge-
zelligheid voorop staat. Dat blijven we
natuurlijk doen. Daarnaast hebben we de
afgelopen maanden ook al een da-
mestoernooi gehad en het Harrie van de
Sande toernooi, dat ook al jaren Hotel
Brabant als thuisbasis kende. Dit najaar
starten we met een onderlinge competitie,
de Brabant Cup. Er is dus genoeg te
doen!”

Sinds 1 juli is Marcel Persoons de nieuwe
eigenaar van Café Brabant in Hilvaren-
beek. “Ik werkte al sinds juni 2021 in het
café, toen nog Hotel Brabant, naast mijn
baan bij Albert Heijn. Toen de eigenares-
se aangaf te willen stoppen met het café,
heb ik mijn kans gegrepen. Als biljarter in
hart en nieren was het al langer mijn
droom om een mooi café te hebben waar
gebiljart kan worden maar ook genoten
van een lekker pilske.” En die droom is nu
dus werkelijkheid geworden. 
Bij Café Brabant spelen maar liefst 11 bil-
jartteams, maar met 2 tafels blijft er ge-
noeg gelegenheid om ook recreatief te

Een gesprek met Eddy Merckx en 
Frans Hendrickx over hun nieuwe boek

boek maken van al wat hij bij mij had ge-
leerd. Hij deed me het voorstel, Eddy
geef me jouw kennis en ik maak er een
boek van. En zo hebben we het dan ge-
daan. Een of tweemaal per week kwam
Frans met nieuwe teksten die hij had ge-
schreven en illustraties die hij had ge-
maakt en dan hebben we tientallen uren
gespendeerd om alles minutieus te con-
troleren. We hadden het geluk dat dit in
de covid periode viel en dat ik veel meer
tijd had om hieraan te wijden. Ik vond het
een leuke ervaring om dit met Frans te
maken en wij hopen dat zoveel mogelijk
biljarters dit boek nuttig gaan vinden"

"Bedankt voor deze uitleg Eddy. Frans
vertel jij eens wat over jezelf en over het
boek als je wil"
Frans "Ja heel graag natuurlijk. Zoals
Eddy al zei ben ik een gepassioneerd
3 bander. Ik speel nationale interclub in
derde afdeling bij Biljart Promotion Team
in België in een ploeg samen met
Dave Scheurweghs, Erik Vervliet en Wal-
ter Goossens. Vorig jaar zijn wij kampi-
oen gespeeld zonder een wedstrijd te ver-
liezen en daar zijn we uiteraard heel fier
op. Maar nu over het boek. Illustraties
van de stootfiguren waren natuurlijk zeer
belangrijk voor dit boek. De illustraties
moeten duidelijk maken met welke dikte
je bal 2 moet raken, welk effect je moet
meegeven aan de speelbal, wat de loop-
lijnen zijn van de speelbal en bal 2 en
welke bal “voorrang” heeft als er klos-
passages zijn. Als een speelbal een curve
krijgt zoals bijvoorbeeld bij over en weer
shots dan moet dat ook kunnen weerge-
geven worden. Daarbij moesten aanpas-
singen en verbeteringen makkelijk kunnen
gedaan worden, want Eddy controleerde
alles zeer nauwgezet en vond regelmatig
fouten. Uiteraard bestond er geen soft-
ware op de markt dat dit allemaal kon
dus heb ik hiervoor een IT ingenieur ge-

zocht en gevonden in de persoon van
Remmelt  ten Napel van  Assen. Remmelt
ontwikkelde een Progressive Web App
waarmee je alles kon wat ik verlangde.
Alleen al aan de figuren hebben Eddy,
Remmelt en ik 4 maanden gewerkt. Dan
moesten de teksten geschreven worden
en nagekeken door Eddy. De figuren en
de Nederlandse en Engelse tekst (verta-
ling door Bert van Manen) moesten wor-
den gemonteerd in het formaat van het
boek 24 x 17 cm. Er moesten ook nog
een 20 tal foto’s voor het boek gemaakt
worden en ik moest een reclamebureau
een cover en een backcover laten ont-
werpen. Buiten de figuren staan er in het
boek veel super tips en waardevolle raad-
gevingen van Eddy, teveel om hier op te
noemen. Het is een hard cover boek van
liefst 270 pagina’s met 22 hoofdstukken
en kost 49.50 euro.

"En jullie hebben ook een website
gemaakt voor het boek ?".
Frans "Dat klopt. Dan kunnen de klanten
die dat verkiezen het boek vanuit hun ge-
makkelijke zetel bestellen. 
De naam van de website is: 
alwatikweetoverdriebanden.com. 
Op de website kan je van elk hoofdstuk
gratis een pagina lezen”

De Biljart Ballen "bedankt voor het ge-
sprek en ik wens jullie veel succes met het
boek".

Vervolg van de voorpagina

Op 26 en 27 november bij De Hazelaar

NK bandstoten klein extra klasse 
in Rosmalen
BV De Hazalaar organiseert aan de T.M.
Kortenhorstlaan 6 in Rosmalen het NK
bandstoten klein extra klasse. Moyennes
van 4.00 tot 6.00 en partijlengte 100 ca-
ramboles of 25 beurten. Er wordt op 4 ta-
fels gespeeld. De 12 deelnemers zijn ver-
deeld over 2 poules. De nummers twee
van de poule strijden vervolgens om
brons en de poulewinnaars om de Neder-
landse titel, de overige deelnemers zijn
uitgespeeld en worden in de eindstand
gerangschikt. 
Aanvang op zaterdag 26 november om
10.00 uur en dat tijdstip geldt ook voor
de zondag. 

Poule A Vereniging Gem
1. Peter Schuitema H.B.C 5.44
2. Henny Renskers B.C.O. 4.74
3. Erik Hulzentop D.O.S. 4.63
4. Willem Siebelink De Veemarkt 4.43
5. Bas Reedijk De Hazelaar 4.41
6. Harry Entes BC Schagen 4.02

Poule B
1. Robert Prakke Moira 5.33
2. Martien vd Tillaart Wapen v Liempde 5.13
3. Ludo Hermans HAS 4.59
4. Ronald vd Made BV 75 4.45
5. Peter Klinge De Jol 4.40
6. Theo Zwarthoed BV PADOC 4.16

Libre 4e klasse district Den Bosch

Corry van de Laar nipt de beste
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Corry van de Laar KOT 8 1.26 7 98
2. Ad Smits BBG Haarsteeg 8 1.07 8 97
3. Jan Peters De Luchtschippers 6 1.12 7 111

Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
4. Jan-Willem Tap De Luchtschippers 6 1.10 9 87
5. Hennie van Schijndel OMV 2 0.66 4 91
6. Nel Damen-de Haas De Hazelaar 0 0.32 4 69
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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
22 december

2022
Copy inleveren bij voorkeur 

direct na de wedstrijden

Driebanden 2e klasse district Venlo

Louis Beekhuijzen kampioen bij 
Van Tienen in Tegelen
De districtsfinale Venlo in de tweede klas-
se driebanden is een prooi geworden
voor Louis Beekhuijzen. De speler van
vereniging Coba behaalde 12 punten na
8 partijen. In café-biljartzaal Van Tienen
troefde hij daarmee Jan van Geffen, even-
eens 12 punten, op moyenne af. Beek-
huijzen eindigde op 0.434 en Van Gef-
fen op 0.412. Jan van Geffen dankte zijn
tweede plek aan een flinke comeback in
zijn slotduel. Kampioen Beekhuijzen rea-
liseerde met 7 caramboles ook de hoog-
ste serie. Thuisspeler Abbas Kosar zorgde
voor het beste algemeen moyenne van
0.543 en hij promoveerde evenals
Michel van Kessel (0.526) naar de eerste
klasse. Kosar bleek ook goed voor de
kortste partij door de 20 caramboles al
na 16 pogingen bij elkaar te tikken: goed
voor 1.250.  
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Louis Beekhuijzen BC Coba 12 0.434 7
2. Jan van Geffen De Peel 12 0.412 4
3. Tony Erkens De Sport 10 0.477 4
4. Paul Hendriks BC Tegelen 10 0.426 5
5. Abbas Kosar BC Tegelen 8 0.543 5
6. Michel van Kessel De Peel 8 0.526 6
7. Karel Pattiruhu De Dragonder 6 0.420 4

8. Leo van de Laak Smetenhof 4 0.309 4
9. Piet van der Coelen ABC ’t Töpke 2 0.362 6

Louis Beekhuijzen. Foto: John van Tienen

Op 19 en 20 november bij D’n Boerenbond

NK’s libre klein 1e en 2e klasse 
jeugd in Siebengewald
Met 16 spelers verdeeld over 2 klassen
vinden de NK’s libre klein eerste en twee-
de klasse jeugd op 19 en 20 november
plaats. Vereniging ABC 't Töpke is in D’n
Boerenbond aan Boterdijk 59 te Sieben-
gewald de gastheer. In de eerste klasse
variëren de moyennes van 0.76 tot 2.08
en de caramboles van 29 tot en met 55.
In klasse twee ligt het met 0.30 tot 0.75
en 20 tot en met 29 dichterbij elkaar. De
meeste deelnemers kennen elkaar van de
competitie jeugd van de districten Venlo
en Den Bosch. 
Op beide dagen wordt er om 10.00 uur
begonnen. Zaterdag staat de laatste ron-
de om 17.00 uur op het programma en
zondag om 15.00 uur. Vier biljarts vor-
men het strijdtoneel. 

Eerste klasse Gem Car
1. Rik Kolorz 2.08 55
2. Yves Limpens 2.03 55
3. Max Eggenkamp 1.62 47
4. Dylan Biemans 1.01 35
5. Liam van der Straaten 0.90 33
6. Bart van de Valk 0.87 31
7. Tijl Daandels 0.77 29
8. Evi van Erp 0.76 29
Tweede klasse
1. Jeffrey Vinke 0.75 29
2. Dylan Sanders 0.70 29
3. Tijn van Hasselt 0.69 27
4. Sven de Veer 0.69 27
5. Tjeu Rutten 0.62 27
6. Tim van der Wijst 0.61 27
7. Gijs Selten 0.52 25
8. Sjuul Willems 0.30 20

Driebanden klein 2e klasse 18-20 november

Gewestelijke finale ZN in Reusel
De gewestelijke finale ZN2 in de tweede
klasse driebanden klein wordt van 18 tot
en met 20 november georganiseerd door
vereniging de Molen. Moyennes gaan
van 0.360 tot 0.520 en partijlengte is 20
caramboles. Aanvang op vrijdag 19.00
uur en zaterdag en zondag om 11.00
uur.  Locatie is Sporthuis Reusel aan
Schutsboom 1.

Naam Vereniging Gem
1. Theo Hendriksen De Biljartacademie 0.526
2. Enrico Piters Krijt op Tijd '50 0.518 
3. Ivo Vos HAS 0.511 
4. René Schoutese De Kokerel 0.504 
5. Mark Bartels DAB 0.494 
6. Louis Beekhuijzen Coba 0.479 
7. Frans van Buel De Keizer 0.446 
8. Jan van Geffen De Peel 0.419

Jumbo World Cup Driebanden 2022

Torbjörn Blomdahl glorieus winnaar 
in Veghel 

De Zweed Torbjörn Blomdahl heeft vijf
jaar moeten wachten op de 45e overwin-
ning in een World Cup, maar hij is terug
aan de absolute top. De wervelwind van
het mondiale biljarten won tussendoor
nog een wereldtitel (zijn zevende in to-
taal), maar sinds 2017 stond Blomdahl
niet meer in een finale van een World
Cup. 
De recordhouder in het mondiale circuit,

zo'n 35 jaar aan de top, opvolger van
Raymond Ceulemans als een groot kam-
pioen en bekend om zijn meesterlijke
klasse, virtuositeit, snelheid en grote arse-
naal van stoten, zegevierde in de World
Cup van Veghel, in de finale tegen de Ko-
reaan Choong Bok Lee, die zijn eerste
World Cup finale in zijn carrière speelde,
met 50-30 in 21 beurten. Hij won hier-
mee de eerste prijs van €16.000.

Foto’s: Jan Rosmulder De Biljart Ballen

Driebanden klein 1e klasse district West Brabant

Tonny Schrauwen wint in thuislocatie

Vlnr: Wilbert van Dijke, Robert van Vlaardingen, Tonny Schrauwen. 
Foto: District West Brabant 

Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Tonny Schrauwen ’t Pleintje 11 0.778 6
2. Robert van Vlaardingen De Laan 11 0.752 9
3. Wilbert van Dijke De Ram 10 0.777 8
4. Jan Jacobs Huis ten Halve 9 0.675 6

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Jan Mol Huis ten Halve 7 0.568 7
6. Jan Verdult De Distel Biljarts 4 0.751 6
7. Jac Mathijssen NGG 2 0.574 5
8. Andre Roks Baracula 2 0.532 5

mailto:info@debiljartballen.nl
http://www.debiljartballen.nl
mailto:info@debiljartballen.nl
mailto:janrosmulder@gmail.com
mailto:twgrafisch@gmail.com
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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-, Snooker-, Pool en Dartartikelen

Uitgebreide collectie keuen van o.a.:
Buffalo, Raymond Ceulemans, Artemis, Longoni, Laperti, Orca enz.

Een grote sortering in keutassen, koffers, handschoenen en 
biljartartikelen

Professionele keu reparaties

Sportprijzen voor elke competitie.

Ook voor: Jeu de Boules, Speelkaarten, 
Backgammon, Schaken/Dammen, Dobbelen enz.

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag - Zaterdag 11.00-17.00 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. Senioren Biljart Ponderosa

Adres
Marsdiep 2  Winkelcentrum De Terp  Capelle aan den IJssel
010  4585733

www.capelle spc.nl

Openings jden:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag en vrijdag vanaf 18.00 uur
Woensdag, donderdag en zaterdag
vanaf 13.00 uur

Faciliteiten 4 grote matchtafels
9 pooltafels 4 carambolebiljarts
1 snookertafel 4 dartbanen

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

http://www.bvdeeekhoorn.nl
http://www.capelle%ED%AF%80%ED%B0%84spc.nl
mailto:wvandijke@cafederam.com
http://www.cafederam.nl


De Biljart Ballen, 26e jaargang, november/december 2022 pagina 5

KNBB NIEUWS

TM

Nogmaals de energiecrisis
Voor vele zaalhouders en verenigingen dreigen de energie-
kosten voor onze sport uit de hand te lopen. Zoals gemeld
maakt de KNBB zich daarom hard voor steunmaatregelen
voor de sportsector. In de tussentijd blijven ons de harten-
kreten vanuit de sector bereiken. 

Is biljartverwarming tijdens deze crisis verplicht? 
Anders dan bij pool en snooker worden de biljarttafels voor carambole verwarmd.
Onze wedstrijdreglementen melden weliswaar geen voorgeschreven temperatuur
maar spreken onder meer van apparatuur om vocht in het laken tegen te gaan.  En
we zijn het vooral gewend zo’n verwarmde tafel. Een koude tafel geeft ons direct de
beleving harder te moeten stoten om dezelfde looplengtes te bereiken.

De zorgen die momenteel bij lokaalhouders leven raken ons enorm. Het bondsbe-
stuur van de KNBB heeft daarom met pijn in het hart besloten tijdelijk toe te staan
van de reglementaire plicht van biljartverwarming af te wijken.  De lokaalhouder
mag in overleg met de verenigingen en teams besluiten de biljartverwarming uit te
schakelen. Dit kan betekenen dat er tijdelijk gespeeld zou worden op onverwarmde
biljarttafels. Natuurlijk niet ideaal en dit zou enige invloed kunnen hebben op de mo-
yennes van de spelers, maar nood breekt hier wet. Het behoud van lokaliteiten en
clubs moet het zwaarste wegen. 

Wij roepen leden en spelers op solidair te zijn en begrip te tonen wanneer er ge-
speeld wordt in een locatie waar de biljartverwarming noodgedwongen uit staat. 

Henk Vegter, Voorzitter KNBB

Column Henk Vegter:

KNBB Nieuws: Stijgende energieprijzen
en biljartverwarming
Henk Vegter schreef het al: De alsmaar oplopende energieprijzen hebben op iedereen
effect. Helaas ook voor onze biljartsector. Uit onze recent uitgezette navraag in de sec-
tor blijken meerdere biljartlocaties en clubs ondanks besparende maatregelen forse fi-
nanciële schade op te lopen.
Op www.knbb.nl/verenigingen/biljartverwarming hebben wij een pagina aange-
maakt met antwoorden op vragen als: Waarom biljartverwarming/Wat kunt u doen om
het verbruik te beperken/ Bespaaradviezen/Is biljartverwarming tijdens deze crisis ver-
plicht/Relevante links naar documenten. nieuwsuitzendingen etc. 
Sla deze pagina op, en heeft u vragen, stuur ze naar info@knbb.nl o.v.v. “Energieprij-
zen”.

Wij zijn TeamNL!
U heeft het vast al gezien
de afgelopen tijd: het
promotiemateriaal van
TeamNL rondom het WK
Driebanden Dames en
het WK Driebanden
Heren, of de omzetting
van ons KNBB Instagram
kanaal naar KNBB/
TeamNL Biljart Pool
Snooker Instagram. Het
zag er allemaal net iets
anders uit dan voorheen!
Onlangs kon het grote
nieuws bekend worden
gemaakt: Nederlandse
Loterij is de komende tien
jaar hoofdsponsor van
TeamNL. In het Arnhem-
se GelreDome hebben
28 sportbonden namens
TeamNL de overeen-
komst bekrachtigd, waar-
onder ook de KNBB.

Mooi dus dat het is gelukt met biljarten,
pool en snooker binnen de 
TeamNL familie te zijn gekomen! 

Immers, deze overeen-
komst biedt grote kan-
sen op gebieden als
slagkracht en uitstra-
ling/erkenning als top-
sport van onze biljartdis-
ciplines. Zie de overwin-
ning van Therese Klom-
penhouwer op het WK
Dames en het brons van
Dick Jaspers op het WK
Driebanden: het bereik
was nu ook richting an-
dere sporten/andere
media dan alleen biljart-
georiënteerde media,
mogelijk mede doordat
vanuit TeamNL ook ac-
tief aandacht werd ge-
geven aan deze WK’s.
En dit bredere bereik
biedt dan weer kansen
op gebieden zoals
sponsoring.

Het algemene doel van TeamNL in het kort: meer zichtbaarheid, erkenning en waarde-
ring voor de sporters en prestaties vanuit de verschillende disciplines (biljart, pool en
snooker). Plus, met TeamNL vergaarde middelen deels inzetten op de talentprogram-
ma’s en daarmee investering in de toekomst. Binnenkort gaan we hierop dieper in. 
Wilt u zich alvast informeren wat TeamNL precies is, of hoe onze sporters eruit zien in
TeamNL outfit, ook hier hebben we weer een vaste pagina aangemaakt met alle infor-
matie en links: www.knbb.nl/organisatie/teamnlnederlandse-loterij 

Simonis Biljartlakens, Aramith Biljartballen 
en KNBB sluiten samenwerking af
En tenslotte het mooie nieuws dat u ook elders in deze krant al uitgebreid heeft kunnen
lezen: de nieuwe overeenkomst voor de komende drie jaar met wereldwijde marktlei-
der in biljartballen Saluc/Aramith en het internationaal toonaangevende Simonis Bil-
jartlakens en Strachan, de langstlopende sponsorrelatie van de KNBB.

Een geweldige stap op het gebied van continuïteit en kwaliteit voor de Nederlandse
biljartsport! De KNBB is bijzonder trots op de vernieuwde samenwerking met deze
topmerken, Simonis Biljartlakens, Strachan en Aramith Biljartballen.

Bernard Bollette, Commercieel Directeur Iwan Simonis S.A. en Saluc S.A. en KNBB-
voorzitter Henk Vegter

We wensen u een mooie biljartmaand toe – en alvast heel fijne feestdagen.

SINCE 1680

SIMONIS CLOTH

®

http://www.knbb.nl/verenigingen/biljartverwarming
mailto:info@knbb.nl
http://www.knbb.nl/organisatie/teamnlnederlandse-loterij
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Libre klein open dames district Kempenland

Lia Addicks in Hangijzer te Bladel 
van start tot finish aan de leiding

Lia Addicks stond op de uitnodiging van
de districtsfinale Kempenland in het libre
klein open dames met het hoogste moyen-
ne en caramboles bovenaan de lijst. In 't
Hangijzer te Bladel kwam ze al in de ope-
ningsronde aan de leiding om deze plek
vervolgens niet meer uit handen te geven.
Wie gedacht mocht hebben dat ze het
kampioenschap in de schoot kreeg ge-
worpen kwam bedrogen uit.
Na 4 ronden deed zich het feit namelijk
voor dat vier dames de maximale 8 pun-
ten hadden en vier deelneemsters met lege
handen stonden. Addicks op percentage
moyenne dus bovenaan. Ook na ronde
vijf beschikten Lia Addicks en Nellie Kam-
pert nog over een honderd procent score.
Ze versloegen namelijk de concurrenten
met respectievelijk Tineke van Hoof-van
Trier en Maria Timmermans-Sebregts.
Maar wat gebeurde in sessie 6? Addicks
en Kampert gingen nu onderuit tegen hun
rivalen en daarmee vier dames met 10
punten aan kop. Spanning dus ten top in

de slotronde. Nummer twee Maria Tim-
mermans ging met 33-49 (27) onderuit te-
gen Tineke van Hoof. Lijstaanvoerder Lia
Addicks maakte tegen Nellie Kampert
geen fout en zegevierde met 53-24 na 29
beurten. De kampioene realiseerde ook
het beste algemeen moyenne van 1.96 en
bleef een fractie boven haar aanvang-
smoyenne. Tineke van Hoof sloot even-
eens af met 12 punten maar eindigde zo-
’n 10 procent onder haar gemiddelde.
Maria Timmermans legde dankzij een be-
ter percentage dan Nellie Kampert beslag
op de derde plek. De hoogste serie van
14 was voor runner up Van Hoof. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Lia Addicks La Carambole '54 12 1.96 11 101
2. Tineke van Hoof-van Trier De Zwaan 12 1.59 14 90
3. Maria Timmermans-Sebregts De Zwaan 10 1.30 11 97
4. Nellie Kampert Combi '95 10 0.97 7 90
5. Marie-Jose Plichta Wapen van Strijp 6 0.47 5 94
6. Maria Blom Combi '95 4 0.70 9 82
7. Betsie den Hollander Wapen van Strijp 2 0.50 5 100
8. Hennie van Eck Wapen van Strijp 0 0.36 3 60

Boven vlnr: Maria Blom, Maria Timmermans-Sebregts, Lia Addicks, Nellie Kampert
en Tineke van Hoof-van Trier. Onder vlnr: Betsie den Hollander, Marie-José Plichta
en Hennie van Eck. Foto: Jan Rosmulder

Een tomeloze inzet voor de biljartsport

Jan van Kerkoele 
op 79-jarige leeftijd overleden
Op woensdag 9 november is op 79-jarige
leeftijd Jan van Kerkoerle overleden. Kerk-
oerle was een stuwende kracht van vele
Grand-Prix, Kersttoernooien, bekerfinales
en  diverse N.K.’s in zijn geliefde locatie
Den Hoek in Zundert.
Jan van Kerkoerle werd in 1943 in Tilburg
geboren en kwam via voetbalclub Moerse
Boys, waar hij speler en later ook voorzit-
ter was, in het toenmalige clublokaal Den
Hoek in Zundert in contact met de biljart-
sport. Al snel raakte hij verknocht aan de-
ze sport en meldde hij zich aan als be-
stuurslid van de plaatselijke biljartvereni-
ging. Dat bleek een goede combi, want Jan werd al snel een stuwende kracht ach-
ter de organisatie van vele Grand Prix, Kersttoernooien, KNBB Bekerfinales en ook
bij diverse N.K.'s (later de Masters genoemd) kon men op Jan rekenen. Naast zijn
bijdrage in de organisatie schroomde Jan er niet voor om ook de microfoon ter
hand te nemen en fungeerde hij ook bij vele toernooien als speaker.
Naast zijn organisatorische werk voor de KNBB en voor de Stichting Topbiljart Zun-
dert was Jan ook nog jarenlang teamleider/speaker van het Eredivisieteam dat haar
domicilie had in Den Hoek in Zundert. Vele topbiljarters werden er door Jan aan-
gekondigd voor het trouwe thuispubliek waarbij hij vaak over iedere speler wel iets
leuks wist te vertellen. Bij deze thuiswedstrijden werd Jan bijna altijd vergezeld door
zijn echtgenote Corry.
Als blijk van waardering voor de vele verdiensten in de biljartsport ontving Jan op
29 december 2018 de speld behorend bij het bondsridderschap van de KNBB, een
voor Jan hele emotionele gebeurtenis. Al snel daarna werd Jan ziek en bleek zijn
wereld steeds kleiner te worden. Hij moest steeds vaker thuiswedstrijden overslaan
van zijn geliefde STZ Zundert en uiteindelijk werd het voor hem niet meer mogelijk
Den Hoek te bezoeken.
Op 9 november j.l. is Jan van Kerkoerle op 79-jarige leeftijd overleden. 
De KNBB dankt Jan voor zijn tomeloze inzet voor de biljartsport en wenst familie,
vrienden en kennissen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Bron: KNBB

Foto: Paul Brekelmans

Kader speelronde 6-10

Walco van de Ven namens 
De Hazelaar snel aan de eindstreep
Poule 5
't Centrum '47 – Slooter-
meer 2-7. Fraai duel tus-
sen Edwin Tieman en
Hans Berendsen: 131-
110 (4). Dit betekende
evenaring kortste partij.
Terborgse Wijncentra-
le/De Veemarkt – Sloo-
termeer 3-6. Heinz
Schmale verloor het
57/2 duel met Tom Ha-
genus middels 131-160
na 9 beurten. Na acht
speelronden is Deventer
'83 florissant koploper.

Poule 6
VIOS/Van Esch Biljarts – Cambrinus/
VTS/Van der Ven 7-2. Henk Rosmulder
bleef met 110 uit 9 als enige onder de 10
pogingen. BC Tegelen – Woezik 9-0.
Hier was het Philip Dieryck die tot 110 uit
9 kwam. De Hazelaar/Bouwbedrijf van
Bakel – VIOS/Van Esch Biljarts 9-0. In het
38/2 waren Harold Megens 190 uit 8
en vooral Walco van de Ven dankzij 120
uit 4 snel aan de eindstreep. Die laatste
prestatie betekende evenaring seizoenre-
cord kortste partij van Roland Deelen.
Dennis Timmers deed bij het bandstoten
na 130 uit 6 ook een duit in het zakje. BC
Tegelen – Jong Geleerd 5-4. Harrie van
den Boogaard was in vorm bij het ban-
denspel: 120 in 9. De Hazelaar 2/Bouw-
bedrijf van Bakel – Cambrinus/VTS/van
der Ven 8-1. Harold Megens tikte de 190
punten in 9 omlopen bij elkaar. 

Kader poule 7
BDL/Martens Finance – De Biljartacade-
mie/Entrée partout 5-4. Johan Martens
was met 140  uit 8 succesvol. De Biljart-
academie/Entrée partout – Ricky’s Pub/
Andy Verjans Airco Service 2-7. Bij de
bezoekers realiseerde Peter Custers 110
caramboles na 7 beurten. BC Maarland
– Veerbenders/Van Esch Biljarts 4-5.
Frans Borgignons trok in het 57/2 tegen
Jean Godeyne met 201-130 (9) aan het
kortste eind. Ricky’s Pub/laporte 2 – Ric-
ky’s Pub/Andy Verjans Airco Service 0-9.
Met 110 uit 3 vestigde Peter Custers sei-
zoenrecords voor wat betreft kortste partij
en gemiddelde: 36.66. BDL/Martens Fi-
nance – Veerbenders/Van Esch Biljarts 4-
5. Twee duels van 6 pogingen. Bij de
thuisploeg Jos Kemmerling met 110 ca-
ramboles en bij de gasten trof Roger
Cleuskens 130 keer raak.

Walco van de Ven. Archieffoto Henry Thijssen

Libre 1e klasse district Zuid-Limburg

Nico Smeets heeft langste adem 
in De Biljartacademie te Sittard
De districtsfinale Zuid-
Limburg in de eerste klas-
se libre werd met 7 deel-
nemers gehouden bij De
Biljartacademie te Sit-
tard. Dat geeft door het
oneven aantal gespeelde
duels nog wel eens een
vertekend beeld maar na
drie sessies had Arnold
Huijbrecht 6 punten en
het drietal Jacky Geer-
lings, Nico Smeets en
Jan Christiaans 4. Nadat
de meesten vier partijen
achter de rug hadden
was de top van het deel-
nemersveld in elkaar ge-
kropen met Huijbrecht, Geerlings en
Smeets 6 punten. Na de voorlaatste ronde
was Jacky Geerlings met 8 punten en 5.32
de nieuwe lijstaanvoerder. Nico Smeets
beschikte eveneens over 8 punten en had
5.04. Jan Christiaans en Arnold Huijbrecht
volgden met 6 punten en respectievelijk
5.51 en 5.17. In de beslissende ronde ver-
loor Geerlings met 68-125 na 23 beurten
van Herman Cox  en zakte daardoor naar
de derde plek. Nico Smeets had liefst 35
pogingen nodig om Marck Roelofsen met
125-75 van zich af te houden en daarmee
was hij met 10 punten kampioen. Arnold

Huijbrecht versloeg Jan Christiaans na
maar 17 beurten met 125-80 en scoorde
daarbij met 60 de hoogste serie van het
toernooi. Hij werd met eveneens het hoog-
ste algemeen gemiddelde de runner-up
met 2 punten achterstand op Smeets.
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Nico Smeets Goudleeuwtje 10 4.71 47
2. Arnold Huijbrecht De Oase 8 5.45 60
3. Jacky Geerlings Wilhelmina 8 4.91 41
4. Jan Christiaans Carambool 6 5.40 43
5. Herman Cox Niet Klossen 6 4.16 47
6. Marck Roelofsen 't Heukske 4 3.20 20
7. John Griffijn 't Heukske 0 3.05 31

Vlnr: Arnold Huijbrecht, Nico Smeets en Jacky Geerlings.
Foto: Leike Driessen

Derde divisie Zuid/Oost poolbiljart. Speelronde 3-4

Wisselend succes Effortless  
Op bezoek bij HOB Most Wanted leed
Effortless een 6-1 nederlaag. Jeroen Voe-
senek en Satoru Sakai bleven aan de ver-
keerde kant van de score. 
Jeroen van Kuringen wisselde winst en
verlies af. Effortless – Het Pool/KV 2 5-2.

In SPC Woensel te Eindhoven bleek
Satoru tweemaal individueel en eenmaal
in het koppel met Jeroen van Kuringen
succesvol. Van Kuringen volgde hetzelfde
scenario. Jeroen Voesenek ging beide
duels onderuit.  
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Driebanden 2e klasse district Kempenland

Mark Bartels wint in Reusel
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Mark Bartels DAB 11 0.525 4
2. Ivo Vos HAS 10 0.441 5
3. Bjorn Jacobs BVD 8 0.442 4
4. Jan Ras HAS 7 0.439 5

Naam Vereniging Pnt Gem HS
5. Cordy Sanders BVD 6 0.468 4
6. Eric Zwanenberg Karper '83 5 0.420 4
7. Erwin Kouwenberg Karper '83 5 0.359 4
8. Bart Kanen De Molen 4 0.417 5

Driebanden klein 1e klasse district Venlo

Ger van Deur met voorsprong in 
thuisbasis Van Tienen in Tegelen

Met 11 punten na 6 duels liet Ger van
Deur en geen twijfel over bestaan wie de
beste was tijdens de eindstrijd drieban-
den klein eerste klasse district Venlo.
Bij café-biljartzaal Van Tienen in Tegelen,
bekend terrein voor hem, bleef hij dus
ongeslagen. Van Deur had een voor-
sprong van 3 punten op naaste belager
Fred Schonenberg. Voor Schonenberg
ook een knappe prestatie omdat hij
pas onlangs kampioen werd en promo-
veerde uit de tweede klasse. Kampioen

Van Deur realiseerde met 0.708 het  ver-
uit beste moyenne. Leon Mans kreeg
dankzij 0.857 de beste partij op zijn
naam. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Ger van Deur BC Tegelen 11 0.708 5
2. Fred Schonenberg Inaborg 8 0.568 6
3. Peter Verhoeven ABC 't Töpke 7 0.646 5
4. Abbas Kosar BC Tegelen 6 0.594 6
5. Sjraar Jacobs BC Tegelen 6 0.537 6
6. Leon Mans BC Tegelen 4 0.488 5
7. Peter Craenmehr BC Coba 0 0.416 5

Vlnr: Fred Schonenberg, Ger van Deur en Peter Verhoeven. Foto: John van Tienen

Driebanden klein 3e klasse gewest ZN2

Ad Jansen behaalt titel bij 
ABC ‘t Töpke in Siebengewald
Tijdens de gewestelijke
finale ZN2 in de derde
klasse driebanden klein
bij ABC 't Töpke in Sie-
bengewald was het na
zes ronden nog flink
spannend. Ad Jansen
leidde toen in D’n Boe-
renbond met 8 punten
en het beste percentage
moyenne dankzij 117.
Hans Heijenrath be-
schikte eveneens over
8 punten en had 97%.
Op de derde plek had
Thijs Peulen ook 8 pun-
ten maar hij bleef toen
steken op 85%. In de
slotronde was het titelge-
vecht tussen Thijs Peulen
en Ad Jansen bloedstollend. Jansen trok
aan het langste eind omdat Peulen
slechts één carambole tekort kwam.
Hans Heijenrath verloor na maximaal
60 beurten met 11-16 van Rob Jansen.
Die klom daardoor naar de tweede
positie. Door deze resultaten kwam
het gewestelijk kampioenschap met
10 punten en daarmee 2 punten voor-
sprong op naam van Ad Jansen van
vereniging De Drie Eiken. Michael Brant-
sma van De Biljartacademie eindigde als
derde en zorgde met 0.375 voor het

beste algemeen moyenne. De hoogste se-
rie van 5 kwam op naam van het drietal
Rob Jansen, Hans Heijenrath en Simon
Kreutz.
Naam Vereniging Pnt Gem HS % Gem
1. Ad Jansen De Drie Eiken 10 0.331 4 115
2. Rob Jansen La Carambole '54 8 0.329 5 102
3. Michael Brantsma De Biljartacademie 8 0.375 3 97
4. Hans Heijenrath Niet Klossen 8 0.299 5 89
5. Thijs Peulen BC Tegelen 8 0.271 3 87
6. Werner Gesche Niet Klossen 6 0.262 4 76
7. Simon Kreutz ABC 't Töpke 6 0.257 5 72
8. Paul Bessems Klavertje Vier 2 0.261 4 74

Vlnr: Michael Brantsma (3), Ad Jansen (1) en Rob Jansen (2).
Foto: ABC 't Töpke

C2 café De Karper competitie district Kempenland

Toon van Boxem haalt uit in 
eigen thuisbasis 't Caves in Wintelre

Op 8 november stond in de C2 competitie
café De Karper van district Kempenland de
dorpsderby tussen 't Caves C2 en D’n Bab-
bel 3 op het programma. Een hoofdrol was
er weggelegd voor Toon van Boxem. Hij
runt samen met zijn vrouw Wilmy het Golf-
en Recreatiepark. Van Boxem trad aan te-
gen Rob van Vroenhoven en ging met een
serie van 39 van acquit. Na slechts 4 beur-
ten stond hij met 59 slechts één carambole

verwijderd van de eindstreep. Na de enige
misser in de vijfde poging besliste Toon van
Boxem het duel in de zesde beurt dankzij
60-8. Goed voor 10.00 moyenne, een
evenaring van het seizoenrecord van
Edwin van de Goor. Het was wel een roya-
le verbetering van de kortste partij in deze
klasse. De wedstrijd eindigde in 35-13 en
gelukkig voor hem woont Van Vroenhoven
ook in Wintelre, dus dichtbij.

Toon van Boxem. Foto: Wilmy van Boxem

Tweede divisie driebanden poule 4

Fraaie remise Stephan Rutten en 
Kevin Vasseur 
Speelronde 5
Eddies-hr.nl  - BC Goirle 2-6. Roger Spij-
kers gaf op bezoek in De Gouden Leeuw
te Bergeijk zijn visitekaartje af middels
1.521 en 35 uit 23. Ad Burgmans 0.937
redde de eer. De Biljartacademie 3/Dub-
bel Rond – 't Ivoor 6-2. Kopman Stephan
Rutten gaf middels 1.166 het goede voor-
beeld in Sittard. Cues&Darts 2 – De Bil-
jartacademie 2/Belgian Coffee 3-5. Voor
de Limburgers hoefde Alex Serre met 30
caramboles na 32 beurten de minste ke-
ren van de stoel. 

Speelronde 6
't Ivoor – S&P/Oordoppen Service 2-6.
Ton Rovers boog met 0.954 voor de
1.590 van Huub Adriaanse. BC Goirle –
De Molen 2-6. Nu was het Spijkers die al-
le hoeken van de matchtafel te zien kreeg
van Erik van Loon: 9-35 (20). Goed voor
de kortste partij en hoogte partijmoyenne
in deze poule. 

Speelronde 7
Café Het Wapen van Strijp – De Biljart-
academie 3/Dubbel Rond 3-5. Toon van
Heuvel had niet genoeg aan 0.840 want
Stephan Rutten realiseerde 1.400. Ed-
dies-hr.nl – De Molen 4-4. Roger Roefs
1.029 bleek de enige boven 1.000 ge-
middeld. Cues&Darts 2 – S&P/Oordop-
pen Service 8-0. In Tilburg haalde de
jeugdige Burak Hashas en ook Martin de
Laat uit met respectievelijk 1.129 en

1.153. Ricky’s Pub – De Biljartacademie
2/Belgian Coffee 8-0. Ludy Keuten
1.206 versloeg Thierry Finet 1.172 nipt. 

Speelronde 8
De Biljartacademie 3/Dubbel Rond –
Cues&Darts 2 3-5. Stephan Rutten en Ke-
vin Vasseur deelden op knappe wijze de
buit na 35-35 (29). Er waren series van
respectievelijk 9 en 11. Vasseur eve-
naarde daarmee zijn teamgenoot Ton
Hultermans. S&P/Oordoppen Service –
Eddies-hr.nl 1-7. Bij de winnende ploeg
speelden Roger Roefs, Peter van der Heij-
den en Ad Burgmans allemaal 0.714.
Hun eerste man  René Peters deed er met
1.250 een flinke schep bovenop. Eddies-
hr.nl staat met 10 punten na 7 wedstrij-
den op de tweede plek. Koploper De Mo-
len heeft 2 punten meer.

Stephan Rutten. Foto: Jan Rosmulder    

Driebanden klein 2e klasse district West Brabant

Jack Rijsdijk de sterkste in Halsteren
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. Jack Rijsdijk Huis ten Halve 10 0.467 4
2. Arjan Jochems De Kannebuis 10 0.443 5
3. Ruud Waanders Brugmans Biljarts 9 0.516 5
4. Angelo de Jong De Ram 7 0.389 4
5. Cynthia van Peer De Ram 6 0.489 4

6. Piet de Nijs DVP 6 0.440 6
7. Jeroen Jochems De Kannebuis 4 0.394 4
8. Jac van Etten SVW 4 0.339 3

De organisatie was in handen van BV De
Kannebuis.



De Biljart Ballen, 26e jaargang, november/december 2022 pagina 8

Wereldkampioenschap driebanden Donghae Gangwon Zuid Korea

Wereldtitel voor geliefde Turk 
Tayfun Tasdemir

De prachtige hulde was voor Tayfun Tas-
demir, de wereldtitel ging eindelijk naar
de Turkse topspeler die overal in de
wereld zo populair en geliefd is. De 47-
jarige Turk won het wereldkampioen-
schap in Donghae City, Zuid Korea, in
een totaal onverwachte finale tegen de
Spanjaard Ruben Legazpi (40). 
De strijd om het WK goud draaide uit op
een one-man show: Tasdemir was supe-
rieur en won van Legazpi dankzij series
van 9, 8, 9 en 8 met 50-14 in 15 beur-
ten. Twee van de grote kampioenen wa-
ren in de halve finale verslagen: Tasdemir
won van Dick Jaspers, Legazpi van Eddy
Merckx. Dick Jaspers bleef de nummer
één van de wereld voor Dani Sánchez,
de nieuwe kampioen Tayfun Tasdemir
stijgt naar de derde plaats. Volgend jaar
mag Tasdemir zijn wereldtitel verdedigen
in eigen land. Het WK wordt dan gehou-
den in Ankara.
Tayfun Tasdemir, altijd aimabel, altijd
vriendelijk voor tegenstanders en fans, re-
ageerde dolgelukkig op het winnen van
de meest begeerde titel in het drieban-
den. Hij kreeg de beker van beste in de
wereld overhandigd, de hoofdprijs van
20.000 euro en wordt door de Turkse re-
gering ook beloond met een grote, een-
malige geldprijs: tussen de 30.000 en
50.000 euro. 
De nieuwe kampioen, die Dick Jaspers
onttroonde, haalde het individuele
wereldgoud voor de tweede keer in de
historie voor zijn land na Semih Sayginer
in 2003 in Valladolid. Drie keer werd Tas-
demir wereldkampioen met Turkije voor
landenteams, twee keer won hij een
World Cup. Maar de individuele wereld-
titel maakte veel emoties los bij Tasdemir
en de grote achterban van Turkse spelers

en biljartfans. Murat Naci Coklu was er
vorig jaar in Sharm El Sheikh al heel
dichtbij, toen hij de finale verloor van
Dick Jaspers.
In de Koreaanse biljartarena, waar de tri-
bunes meestal maar halfvol waren en het
thuisland niet meer meedeed voor de po-
diumplaatsen, kroonde Tasdemir een
prachtig WK met overwinningen op twee
Koreanen in het voortraject, Sung Won
Choi in de eerste knock-outs (50-28 in
34), Roland Forthomme (50-38 in 21) en
in zijn laatste drie sessies wereldpartijen
tegen Nikos Polychronopoulos (50-18 in
16, 3.125 gemiddeld), Dick Jaspers (een
krachtexplosie met 50-47 in 20, 2.500)
en in de finale Ruben Legazpi (50-14 in
15, 3.333).
De latere kampioen werd geen moment
bedreigd in die finale. De Turk startte met
9, liep rond de 10e beurt uit met 4, 8 en
3 naar 33-12 en was in zijn laatste twee
beurten met slotseries van 9 en 8 nog
eens meedogenloos voor Legazpi.
Het 74e wereldkampioenschap, in één
van de bolwerken van de Koreanen,
kreeg niet alleen twee finalisten die nog
nooit een wereldtitel hebben gehaald.
Het werd ook een slotgala zonder Korea-
nen en Vietnamezen en Zuid Amerika-
nen, om de suprematie van de Europese
spelers nog eens te benadrukken. Haeng
Jik Kim was de laatste Koreaan die van
het podium verdween, verslagen door Ed-
dy Merckx
Dick Jaspers blijft de leider van de wereld-
ranglijst met 531 punten voor Dani Sán-
chez met 488, Tayfun Tasdemir klom naar
de derde plaats met 318, vierde is Torb-
jörn Blomdahl, vijfde Sameh Sidhom. 

Tekst: Frits Bakker

Vlnr.: Tayfun Tasdemir, Ruben Legazpi, Dick Jaspers en Eddy Merckx. 
Foto Confédération Européenne de Billard (CEB)

Kader speelronde 4-9

Hotel van Krimpen uit Alblasserdam 
lijstaanvoerder

Poule 3
Hotel van Krimpen – De Posthoorn 7-2. In
dit duel van uitgestelde speelronde 1 ver-
loor Jan van Krimpen ondanks moyenne
17.50 want Marcel Kortlever zegevierde
met 70-140 na slechts 4 beurten. Een
evenaring van kortste partij Peter de Bree.
Café de Ram – De Posthoorn/ONNIT 5-
4. Kopman en uitbater Wilbert van Dijke
realiseerde in Roosendaal 180 carambo-
les 57/2 na 8 pogingen. Het Wapen van
Alblasserdam – De Posthoorn 8-1. Kader
57/2 Neo speler Reijer van Kooten
scoorde 160 uit 7. De Ram/MR Smederij
– Hotel van Krimpen 4-5. Ronny Mathy-
sen, 57/2, snelde in 5 pogingen naar de
finish van 190 en hij maakte daarbij een
serie van 131. Dimitri Katsis bleek met
170 uit 8 de beste bezoeker. Rick van
Hassel en Jan van Krimpen deelden de
buit na 110-120 (9). Café de Ram – De
Ram/MR Smederij 5-4. Twee winstpartij-
en voor de thuisploeg van 7 beurten: Wil-
bert van Dijke met 180 en Frans van de
Luijtgaarden met 130. De Posthoorn –
Café de Ram 5-4. Jan Bijl kreeg maar 6
kansen van Van Dijke: 52-180. Hotel van
Krimpen – Honky Tonk 7-2. In speelronde
8 blonk eerste man Ricardo Goud uit.
Voor zijn totaal van 230 in het neo 57/2
hoefde hij in eigen huis te Alblasserdam
maar vijf keer van de stoel en dat dankte
hij mede aan een prachtige reeks van
170, een seizoenrecord evenals het par-
tijgemiddelde. Kwadendamme – De Post-
hoorn/ONNIT 7-2. Peter de Bree kwam
daar in het 57/1 dichtbij met een ge-
middelde van 45.00 na 180 uit 4. Dat
betekende wel een evenaring beste sei-
zoenprestatie Marcel Kortlever qua kort-
ste duel. De Posthoorn/ONNIT – Hotel
van Krimpen 2-7. Nu was het namens de
bezoekers Jos Vlot die met 180 uit 6 uit-
haalde. Het Wapen van Alblasserdam –
Honky Tonk/Vonk Glas 0-9. Reijer van
Kooten en Dick Exalto kregen maar 8
kansen van respectievelijk Winston Oli-
vieira en Peter Boers. Honky Tonk – De

Ram/MR Smederij 5-4. Mathijs Bakker
kwam drie caramboles tekort tegen Ron-
ny Mathysen in de 57/1 partij: 167-190
(6). Wilbert Gantvoort produceerde 210
uit 8. Hotel van Krimpen is met 52 punten
na 8 wedstrijden de lijstaanvoerder. Met
afstand ligt een viertal teams op de loer. 

Poule 4
De Hazelaar 3 – De Hazelaar 4-5. In de-
ze zaalderby kwamen Alex Ulijn, 230 in
6 met 57/2, en Jordy Kanters 150 uit 8 in
57/1, het beste voor de dag. Ulijn produ-
ceerde een prachtige serie van 170, een
seizoenrecord. Het Wapen van Liempde/
Regiobank – De Hazelaar 3 0-9. Paul van
de Wouw met 230 caramboles na 6 po-
gingen en Eric Dericks na 130 uit 7 in het
57/2 lieten er geen gras over groeien. De
Hazelaar – De Burgmeester 9-0. In Ros-
malen finishte 57/2 speler Dennis Polman
met 190 uit 9. Het Wapen van Liemp-
de/Regiobank – De Burgmeester 7-2.
Henry van Dijk, 57/2, snelde in 4 om-
lopen naar zijn totaal van 170. Een even-
aring van het kortste duel. Ton Rovers zet-
te 140 uit 7 in de boeken. De Hazelaar –
't Centrum 9-0. Alex Ulijn 230 in 6 en
Dennis Polman 190 uit 8, beiden in 57/2,
en Dirk van Buuren 190 uit 8 maar dan in
38/2 kwamen met de 150 in 10 (57/1)
van Jordy Kanters sterk voor de dag.
Carambole Brabant – De Hazelaar 3 8-1.
Marco Kivits 57/2 neo realiseerde 200
caramboles na 7 omlopen. Vrienden-
kring/Autobedrijf Coppes – De Hazelaar
4-5. Opmerkelijke wedstrijd waarbij 7
beurten de langste partij betekende. Bij de
thuisploeg 4 pogingen voor zowel Lyon
Megen (220 in 57/2 neo) en Stefan
Hoen (160 in 57/2). Dit betekende even-
aring seizoenrecord kortste duel. De
55.00 van Megens verbeterde beste
prestatie qua partijgemiddelde. Bij de
gasten Dirk van Buuren, 190 in 6, en
Dennis Polman 190 maar dan in 7. Totaal
dus slechts 21 beurten. Teammoyenne
thuisploeg 19.57 en gasten 24.04.

Hotel van Krimpen met vlnr:  Ricardo Goud, Wilfried van Beek, Jan van Krimpen,
Jos Vlot, Dimitri Katsis en Gerard Bosman. Foto: HWA. Bewerking: Eric Joosten   

Mika van Berkel winnaar Masters SPC Woensel

Het was een mooie Masters SPC Woensel
editie. Alle 2-1 uitslagen zijn beslist door
middel van een shootout net als bij de Pre-

dator Pro Billiard Series. Het was dus su-
per spannend vanaf de kwartfinales. Mika
van Berkel bleek de koelbloedigste en

won alle finales in de shootout. Op een
rijtje. 
Ronde 1: Akko van der Bijl 2-0
Winnaars kwalificatie: Mart Guns 2-0
Kwartfinale: Aziz Moussati 2-1
Halve eindstrijd: Anjun Chen 2-1
Finale: Daan van der Eerden 2-1
Voor Van der Eerden betekende de neder-
laag in het beslissende duel zijn eerste
Masters nederlaag. Quinten Pongers en An-
jun Chen wonnen brons. Verlies bij de laat-
ste acht was er voor Richard Eijmberts, Aziz
Moussati, Kevin Chou en Mart Guns. De
beste 16 van de ranking hadden zich ge-
plaatst voor zaterdag 12 november. Die
ranking bestond uit 40 toernooien vanaf be-
gin februari en heeft in totaal 116 deelne-
mers geteld. De volgende ranking huistoer-
nooitjes bij SPC Woensel in Eindhoven is
woensdag 16 november begonnen.

<c>Vlnr: Mika van Berkel en Daan van der Eerden. Foto: Tim Jonkman

Winnaar Mika van Berkel. 
Foto: Tim Jonkman
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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

District Venlo

Drie arbiters 3 geslaagd

Vlnr: Wim Hermans, Patrick van der Pas en Ellen Vriezen. 
Foto: examinator Martin Wingelaar

Op 10 september zouden negen cur-
sisten van start gaan maar door vier af-
zeggingen werden het er dus vijf. Na 6
lesdagen was op 22 oktober het examen
gepland maar door te weinig voorspelers
werd besloten om het op 30 oktober te la-
ten plaatsvinden in café-biljartzaal Van

Tienen in Tegelen. Dus vijf cursisten be-
gonnen met de theorie maar door het niet
goed lezen van de vragen (waar ik op
heb gewezen) begon de praktijk met 3
cursisten die met goed resultaat slaagden.
Eén van de cursisten die niet geslaagd
waren doet binnenkort herexamen. 

Tekst: Paul Beckers

Nederlands kampioenschap golfbiljart 2022 

Patrick Wroniewicz heerst op de 
Verhoeven golfbiljarts in Wessem

Na 4 dagen van voorrondes spelen waren de 30 geplaatste spelers voor de
finaledag bekend om te gaan strijden voor de Nederlandse titels in verschil-
lende disciplines. Tussen alle speeldagen door is er ook nog een interland te-
gen België gespeeld, die in totaliteit met 15 tegen 21 in het voordeel van Bel-
gië werd beslist. Er werd in Wessem op 6 Verhoeven Magic Black Star golf-
biljarts gespeeld. 

Hoge reeks
In de hoge reeks schakelde de sterk spe-
lende Mark Roelofsen zijn opponenten 
gedecideerd uit. Hij behaalt het kampi-
oenschap door in drie sets van topfavoriet
Harm Verspagen de finale te winnen.

Koppel-klasse
In de koppelklasse werden de nodige fa-
vorieten ronde na ronde uitgeschakeld.
Zelfs de 11voudige winnaars Moonen en
Revenich hadden het moeilijk. Echter
door ervaring maar ook door foutjes van
de tegenstanders winnen ze uiteindelijk
de titel, door in drie sets Eric de Wit en
John Jacobs opzij te zetten. Daarmee
werden Revenich en Moonen al voor de
12e keer de winnaars

Foto: Jan Rosmulder

Oude Gloriën (60+ reeks)
Bij de oude gloriën klasse was Rob van
Wegberg wederom de finalist. Helaas
voor hem ging de winst naar Tom Wage-
mans, die in twee sets de titel pakte.

Veteranen (50 t/m 59 reeks)
In de veteranen klasse waren de geplaat-
ste spelers allen van de nieuwe lichting. 
Uiteindelijk werd deze finale gespeeld
door Fred Revenich en Michèl Moonen,
die Revenich wint in twee sets.

Lage reeks
In de lage reeks stond de winnaar van de
2021 editie wederom in de eindstrijd.
Frank van Hout moest strijden tegen club-
genoot Jo Broods. Van Hout prolongeer-
de zijn titel door in twee sets te zegevie-
ren.

Op 17-18 december bij 
Zaal Verploegen

NK libre klein
extra klasse in
Wijchen
Het NK libre klein extra klasse begint
zaterdag 17 december om 10.00 uur.
Dat tijdstip geldt ook voor zondag. In de-
ze klasse gaan de moyennes van 11.00
tot 20.00 en het aantal caramboles is
200 bij maximaal 20 beurten. De 12
deelnemers komen in 2 poules in actie.
Plaats van handeling is Zaal Verploegen
aan Woeziksestraat 100 te Wijchen. 
Poule A Vereniging Gem
1. Rudy Verschoor ’s-Gravenhaagsche 18.60
2. Theo Derks De Peel 15.77
3. Dave Dignum Leusden 15.68
4. Tonnie van der Ven Jong Geleerd 15.09
5. Bert Thoonen Jong Geleerd 14.19
6. Johan Koomen Entree 12.46
Poule B
1. Aaron Meeuwissen De Ram 16.15
2. Giuseppe Addis De Voorstad 15.82
3. Bernard Gorter DOS 15.61
4. Yakup Orhan WBD 15.16
5. Ferry van Stralen Jacobswoude 13.49
6. Jan Westerbeek Steenwijk 12.75

Junioren
Bij de junioren prolongeert Mike van Vel-
thoven zijn titel en wint in drie sets van 
nieuwkomer Dean Pleunis.

Wroniewicz verslaat ze 
allemaal
In de algemene klasse waren in principe
het merendeel van de favorieten ge-

plaatst. Harm Verspagen en Patrick Wro-
niewicz zetten ze allemaal schaakmat.
Wroniewicz en Verspagen speelden dan
ook de finale die door Wroniewicz werd
gewonnen en zich Nederlands kampioen
mag noemen.
Benieuwd naar de volledige uitslagen?
www.golfbiljarten.nl
Tekst: Rob van Wegberg

http://www.golfbiljarten.nl


De Biljart Ballen, 26e jaargang, november/december 2022 pagina 10

Eddies hotel restaurant
Hof 126 128 

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

info@manopmaat.nl

Uitzendbureau 
Man op Maat BV zoekt

Metselaars

Timmerlieden 1 + 2
Sint Apolloniastraat 2E

6002 BE Weert 
Telefoon 0495-820230

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

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

CAFÉ DE KARPER
Walvisstraat 34 - 5706 CT Mierlo-Hout

Tel. 0492-537855

Clubhuis van:

KARPER ’83

Thuisbasis van:
Biljartverereniging de Hazelaar

Post luchtkanalen (Eredivisie 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 

DE VEEMARKT
DOETINCHEM

Manuela Mulderij & Ingrid van Hemert

Veemarkt 4
7001 EE Doetinchem

0314 - 323585
deveemarktdoetinchem@hotmail.com

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.

Biljartfabriek Bierling de Schepper
Siegard Wijkstra

Verbindingsweg 38
9781DA Bedum

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

http://www.eddies%ED%AF%80%ED%B0%81hr.nl
mailto:info@manopmaat.nl
http://www.dekuul.nl
mailto:fransenbiljartsroutine@gmail.com
http://www.roetienen.roetienen.nl
http://www.lolaar.com
mailto:info@lolaar.com
mailto:E-mail:dehazelaar@ziggo.nl
http://www.tankertje.nl
mailto:deveemarktdoetinchem@hotmail.com
mailto:siegardwijkstra@gmail.com
http://www.bierlingdeschepper.nl
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NK 5 pins in Doetinchem
Ernst-Jan Driessen behaalt in de Veemarkt
zijn vierde Nederlandse titel 

De spelregels al spelend uitleggen aan el-
kaar, YouTube gebruiken om spelsituaties
te bekijken uiteraard de attributen aange-
schaft voor het spelen van dit spel. We
dachten allemaal wel dat we dit makkelijk
onder de knie konden krijgen, misschien
zat er wel een finaleplek in, kon je wel
Nederlands kampioen worden en dan
zat er toch maar mooi een uitnodiging
voor het EK in…… Dus nog meer trainen,
op de kleine tafel, de grote tafel, alles om
maar zo vaak als het kon meters maken
en dan vooral bal 2, die moest er echt
aan geloven omdat dat de bal was waar
we de punten mee konden scoren. 
NK was gepland van 21 t/m 23 oktober,
dus met z’n zevenen ingeschreven en een
leuk hotelletje geboekt in Zeddam vanaf
de 20e . Krijgen we 1 week van te voren
een uitnodiging dat het NK gespeeld
wordt op 22 en 23 oktober….. Wij zijn
dus al 2 dagen eerder aanwezig om toch
maar te kijken of er nog wat getraind kon
worden. Nou, dat is gelukt door de gast-
vrijheid van de Veemarkt, de lokale fiet-
senverhuurder, want ook op hoogte moest
er getraind worden om dit conditioneel
vol te houden. Zaterdag dan eindelijk de
start van ons al zo lang gedroomde NK.
Daar waar alles groots wordt aangekon-
digd door de KNBB, ben ik in de ver-
onderstelling dat over dit te houden NK
geen enkele vorm van communicatie
heeft plaatsgevonden. Geen socialmedia
aandacht, geen enkele vertegenwoordi-
ger vanuit de bond om dit te openen/be-
geleiden, arbitrage?....welnee, dat kun-
nen de spelers makkelijk zelf..??? Geluk-
kig hadden we Brian Jalving en Ernst
Driessen die er maar iets van moesten
maken, wat ook gelukkig gebeurde. Wij
hadden in de voorgaande periode moei-
te zat gehad met het doorkrijgen van alle
geldende regels, puntentelling en nu op
het uur U wordt er dan meegedeeld dat je
zelf de arbiter bent in je eigen poule….
Gelukkig zijn dan de Nederlandse top-
spelers, die ook gewoon moeten spelen

in de poulefase, gelukkig niet te beroerd
om hier ook gewoon deelgenoot van te
zijn en kregen we alle ondersteuning die
nodig was. Niemand krijgt dus de finale
in de schoot geworpen, er moest keihard
voor gestreden worden. Starten om
10.00 uur in de ochtend, eindigen om
23.00 uur in de avond, je moet er wel
wat voor over hebben om er wat moois
van te maken. 

Grote illusie armer, 
geweldige ervaring rijker
Diverse wedstrijden verder, een grote illu-
sie armer, maar een geweldige ervaring
rijker was het duidelijk dat wij tijdens de-
ze editie dan toch maar tafelvulling wa-
ren… Dit pakken ze ons niet meer af, we
hebben gestreden voor wat we waard
waren, hebben gewoon punten weten te
pakken maar vooral hebben we geweldi-
ge mensen uit de 5 pins wereld mogen
ontmoeten die ook nog eens geweldige
partijen hebben laten zien. Spelers als
Ernst-Jan Driessen, Peter Vlaar, Herold
Slettenaar en Marco Wolfs, ze hebben
ons toch maar laten zien dat dit ook top-
sport is die ver ondergewaardeerd wordt.
Heel jammer dat dit dus niet de aandacht
heeft gekregen waar deze mannen toch
echt wel recht op hebben. Ook wel een
beetje jammer dat alle spelers die niet
doorgedrongen waren tot de laatste 8
ook niet meer de moeite namen om zich
op zondag te laten zien om nog wat
hand- en spandiensten te verlenen en de
wedstrijdleiding hierin maar een beetje te
ondersteunen. Maar goed, dit wordt de
trend denk in de huidige biljartwereld.
Ondanks de vroege eliminatie van een
zestal spelers, hadden wij toch 1 troef in
de vorm van Chantal Arntz in handen,
die doorgedrongen was tot de laatste 8
van Nederland. De enige dame in het
mannengeweld, wij dachten wel even dat
je daardoor ook Nederlands kampioen
was geworden bij de dames, maar he-
laas, ook dat zat er niet in…. 

NK 5 pins door de ogen van een deelnemer……. Wij organiseren in Neder-
land prachtige grands prix, wereldkampioenschappen, worldcups en aan het
eind van het biljartseizoen ook een geweldige Masters en uiteindelijk ook nog
de bekerfinale in Berlicum. Alle aandacht die hier aan gegeven wordt is ook
niet meer dan normaal en dik verdiend, maar hoe anders is het wat ik heb er-
varen op het NK 5 pins in de Veemarkt te Doetinchem. Omdat ik me nooit en
te nimmer zal plaatsen voor 1 van eerder genoemde evenementen besloten
wij met onze biljart koppel van ZUID om gebruik te maken van deze “open”
inschrijving voor een NK. Uitkomen op een NK is voor velen een droom, nou
wij hebben er dus dankbaar gebruik van gemaakt. 

Wij bedanken café de Veemarkt voor de
gastvrijheid, de gezelligheid, de service
maar bovenal voor het beschikbaar stel-
len van het fantastische materiaal. Ook
bedanken wij Brian Jalving voor zijn lei-
ding, want zonder deze mensen kan er
gewoon niets meer georganiseerd wor-
den. Met allemaal drammerige, zeurende
en teleurgestelde mensen om je heen
moet je toch maar de rust en kalmte be-
waren om dit tot een goed einde te bren-
gen. 
Ernst-Jan Driessen, gefeliciteerd met je
vierde nationale titel, bedankt voor je tips,
we gaan er mee aan de slag. Succes op

het EK, stel ons niet teleur. Peter Vlaar, ge-
feliciteerd met je 2e plek, verrassend
maar niet minder verdiend. Herold Slette-
naar en Marco Wolfs, gefeliciteerd met
plek 3, maar vooral voor jullie geduld en
vriendelijkheid. Wij, de strijders van
ZUID, komen dus sterker terug dan ooit,
we weten nu wat er van ons verwacht
wordt en dan zullen we er klaar voor zijn.
Volgend jaar zullen wij wederom present
zijn en zullen wij onze huid nog duurder
verkopen dan dit jaar….. 

Namens de brigade van ZUID, Leo Lips

Eindstand
1. Ernst-Jan Driessen
2. Peter Vlaar
3. Herold Slettenaar
3. Marco Wolfs
5. Chantal Arntz
5. Ernst Driessen
5. Tom Penrose
5. Jeroen Driessen

Vlnr: Ernst-Jan Driessen, Peter Vlaar, Herold Slettenaar en Marco Wolfs. 
Foto: Ingrid van Hemert

DKM Tools League 8e speelronde

Woonwonder Oosterhout klimt naar
3e plaats

Het Oosterhoutse team van 't Hartje heeft
dit jaar Woonwonder als teamsponsor en
doet de naam alle eer aan. Dankzij een
knappe 8-0 overwinning in Den Haag te-
gen J&F Auto's/New Jorissen  is het naar
de top drie van de eredivisie geklommen.
Dekker Keukens won met 8-0 van Post
Luchtkanalen, STZ Zundert met dezelfde
score van A1 Biljarts. Alleen tussen Team
Eekhoorn en Bousema Lochem bleef het
spannend tot het eind. Frans van Kuyk en
Peter Ceulemans trokken uiteindelijk de 5-
3 voor Eekhoorn over de streep.

J&F Auto’s/New Jorissen – 
Woonwonder Oosterhout/
’t Hartje 0-8
Erwin Kivits was de grote uitblinker bij de
Brabanders door Glenn Hofman het na-
kijken te geven in 24 beurten met een
hoogste serie van 12 (33-40). Ook de
overige spelers van Woonwonder won-
nen van het Haagse team. Van de Ven
van Klompenhouwer 28-40 (37) en Frank
Martens en Martin Spoormans bleven
Joey de Kok (38-40) en Herman van Daa-
len (39-40) nipt voor.

Dekker Keukens/A.P. Sprundel –
Post Luchtkanalen/
De Hazelaar 8-0
Thuisspeler Dave Christiani handhaafde
zijn hoge niveau door Leslie van Neyen
te verslaan met 40-25 na slechts 21 beur-
ten. Barry van Beers was een maatje te
groot voor zijn tegenstander Marc Celen
40-25 (31). Erwin Hens van de bezoe-
kers uit Rosmalen leek de eer te gaan red-
den want hij had tegen Gerwin Valentijn
met 21-24 het initiatief. In een tijdsbestek
van tien omlopen veranderde dat beeld
volledig gezien de 40-35 uitslag. Ook 4e

man Wilco van Wijk kon zijn opponent
Henk Blauwblomme met 14-12 achter na
tien beurten goed volgen. Tien pogingen
later was het echter 37-17. Van Wijk wist
het verlies tot 40-31 te beperken in 29
beurten.

STZ Zundert – 
A1 Biljarts DPC 8-0
STZ Zundert was zonder zijn kopman Ro-
land Forthomme in een grootse vorm met
de 8-0 zege op A1 Biljarts DPC. Bij Zun-
dert was Sam van Etten de beste man met
winst op Kay de Zwart (40-24) in 23
beurten. Thorsten Frings bleek de uitste-
kende vervanger van Forthomme met 40-
38 (30) tegen Jelle Pijl en won Francis
Forton van Richard Bitalis met 40-36 in
29 pogingen.

Team Eekhoorn – 
Bousema Lochem 5-3
Team Eekhoorn en Bousema Lochem deel-
den de buit in de pauze door winst van
Jerry Hermans op Stefan Lenting (40-38)
en Frans van Schaik op Kurt Ceulemans
(19-40). Het tweede deel kreeg een boei-
end slot. Frans van Kuyk haalde een rui-
me marge op tegen Gökhan Salman met
een serie van 7, de Turk miste drie match-
ballen en maakte pas gelijk toen Van Ku-
yk de 40e had gescoord in 29 beurten.
Toen kon Peter Ceulemans de zege nog
binnenhalen voor zijn team met winst op
Johan Loncelle (40-31) na 24 beurten.
Na 8 speeldagen is SIS Schoonmaak
koploper met 14 punten, Cues &
Darts/Xtreme volgt met 12 en Woonwon-
der/ ’t Hartje met 11 punten. Onderaan
wordt het lastig voor zowel A1 Biljarts
DPC (3 ptn) als Post Luchtkanalen/De Ha-
zelaar (2 ptn).

Woonwonder Oosterhout/`'t Hartje.  Foto: Yucel Drvanmaz
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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

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

JBS is ook verkrijgbaar bij:
Easy Diamonds Shop Hoofddorp en Biljartwinkel Ludo Kools Hoogerheide

Hoogstraat 123, 5258 BC Berlicum,
073-5031264

www.eureka-billard.nl

snabrug
photography

http://www.vaneschbiljarts.nl
http://www.eureka-billard.nl
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Nieuw boek over driebanden

Er is een nieuw boek verschenen over 3 banden van de hand van Eddy Merckx en
Frans Hendrickx. Eddy Merckx is een wereldberoemd driebander, hij won 2 wereld-
titels, heeft het wereldrecord over de kortste partij naar 50 punten ( in 6 beurten!!!!),
won 12 World cups, won vele Europese en Belgische titels en talloze tornooien in Eu-
ropa, Amerika en Azië. 

Frans Hendrickx is reeds 10 jaar leerling van Eddy Merckx, hij zette de kennis van
Eddy om in een boek van 270 pagina's. Het is een hardcover boek formaat 17 x
24 centimeter. Met meer dan 200 4 kleurige illustraties. De illustraties zijn gemaakt
met een Progressive Web App speciaal ontwikkeld door een Nederlandse IT inge-
nieur voor dit boek. Elke illustratie geeft het effect op de speelbal aan, de dikte waar-
mee bal twee wordt geraakt, de looplijnen van de speelbal en bal 2, en ook de kur-
ve die de speelbal soms moet maken om het punt te kunnen maken. Voor elke figuur
waar gevaar voor klos bestaat wordt aangegeven welke bal " voorrang"  heeft in
de klospassage. De start, de aankomst en de mikwaarden van elke figuur worden
uitgelegd. Ook zijn er een twintigtal foto's over lichaamshouding,masse stoten en zo
verder. Er zijn ook zeer waardevolle tips van Eddy Merckx bv over wedstrijd spelen.
Het boek is in het Nederlands en in het Engels (vertaling van het Nederlands in het
Engels is gedaan door Bert van Manen). Het boek kost €49,50 en is te bestellen via
de website alwatikweetoverdriebanden.com. Op de website kan U gratis 22 pagi-
na's uit het boek bekijken De verzending is gratis. U hebt retourrecht van 14 dagen,
niet tevreden geld terug.

Biljartfabriek Verhoeven BV levert wereldwijd

‘Elke biljarttafel wordt met de hand 
gemaakt, is dus uniek’ 

Naast de ploegendienst bij
een chemiebedrijf werkte
Jos Verhoeven overdag ook
enige uren in een biljartfa-
briek. Toen er bepaalde af-
spraken niet werden nage-
komen, liet hij in 1970 in
zijn achtertuin in Malle een
loods optrekken om er zelf
biljarts te gaan maken. En
met heel veel succes. Bil-
jartfabriek Verhoeven BV is
wereldwijd toonaangevend. 

Boomstammen komen er in
het Belgische Malle binnen,
ze gaan er als biljart naar
alle windstreken toe. In eerste instantie in
zijn moederland, Nederland en Luxem-
burg. Naarmate bekend werd dat de pro-
ducten die Verhoeven leverde van hoog-
staande kwaliteit waren, kwamen ze ook
in onder meer in de biljartlanden bij uit-
stek terecht: Turkije, Zuid-Korea en Co-
lombia. Wereldwijd dus.
“We kunnen jaarlijks ongeveer tweehon-
derd biljarts maken”, zegt zijn zoon Luc
(58), die eigenlijk al vanaf zijn vijftiende
– toen ging hij in de zaak meehelpen –
wist dat hij in de voetsporen van zijn va-
der zou treden. “Maar we maken er zo’n
150 tot 175. Ja, daar zijn we heel blij.
We hebben een gezond bedrijf.” Zes
medewerkers, die intern zijn opgeleid,
verdienen er een boterham. 
Kwaliteit prefereert boven kwantiteit, zegt
Luc, die vele biljarts ziet terechtkomen bij
biljartcentra en particulieren. “Daar doen
we geen enkele concessie aan. Het is dus
allemaal handwerk. Elke tafel is uniek,
dus onderdelen uitwisselen is bij ons niet
mogelijk.” 
De leiplaat is eigenlijk de heilige graal
van een biljart. “Bij ons komt die nooit uit
China of Brazilië, want bij het verwarmen
bestaat er een kans dat de leiplaat gaat
vervormen. Dat is bij ons een doodzon-
de. Vandaar dat we ze uit Italië halen, het
is de allerbeste leisteen. Het laat zich ook
makkelijker verwarmen.” Elke leiplaat
wordt op zijn eigen biljart gevlakt. Daar-
naast krijgt het positioneren van de rub-
ber band veel aandacht. “Logisch, na de
leiplaat is dat een van de belangrijkste
onderdelen van een biljart.” 
Precisie staat bij Biljarts Verhoeven voor-
op, als een motto én een missie. Alle
onderdelen worden zorgvuldig afgewerkt
en gemonteerd, tot in de kleinste bij-
zonderheden. Het verstek bestaat voor
70% uit handwerk. De keuze voor het la-
ken van Iwan Simonis garandeert een be-
ter rendement inzake perfecte afslag en
snelheid. Alleen het beste hout komt in
aanmerking en wordt gezaagd en be-
werkt in eigen atelier. Originele Italiaanse
leiplaten worden nauwkeurig afgevlakt

Foto’s Biljartfabriek Verhoeven

en waterpas gebracht tot op 18/100 van
een millimeter. Een beredeneerd aanbod
komt tegemoet aan de wensen van alle
biljartspelers, tot en met die van de
wereldkampioenen.
Over de klanten gesproken: de cafés
lopen wat terug, zeker in Nederland en
België. “Hoe krijg je de jeugd aan het bil-
jarten, dat is lastig. Wij ondersteunen de
werking van het Belgisch Verhoeven
Jeugdcircuit . Begonnen met acht jonge-
lui, nu zijn het dertig. Er zit dus muziek
in.” 
Voor Biljartfabriek Verhoeven BV, die ook
pool- en golftafels maakt, is mond-tot-
mondreclame heel belangrijk. Vooral van
de toppers natuurlijk. Die ontmoeten el-
kaar op grote toernooien, daar waar
soms wordt gespeeld op biljarts uit Malle.
“Als zij zeggen dat de biljarts goed zijn,
zijn wij tevreden. En dat horen we al já-
ren.” Wat ook helpt op het vlak van mar-
keting: er sneuvelt nogal eens een wereld-
record op een van hun groene lakens.
“Dan delen wij dus mee in de eer.” 

Eredivisie poolbiljart ronde 1-2

Ivar Saris is terug bij SPCWoensel.nl   

Bij de start van de eredivisie versloeg
SPCWoensel.nl het team van Exten-
sion/Crypto.com met 5-2. Ivar Saris,
terug van weggeweest, zette Norman
Bakker opzij maar ging onderuit tegen
Marc Bijsterbosch. Tim Jonkman won van
Gerrie Kuik en was in het koppel met
Yannick Pongers eveneens succesvol.
Ook Yannick Pongers trok aan het kortste

eind tegen Bijsterbosch. Aziz Moussati
zette Ralf Zigahn en Michel Drenth opzij.
Tegen Go Customs werd een 6-1 zege
behaald. Aziz Moussati, Yannick Pongers
en Ivar Saris realiseerden een honderd
procent score. Tim Jonkman bleef tegen
Jan Rempe in evenwicht na winst en
verlies. Hague 5 won eveneens twee-
maal.

Ivar Saris in actie bij de Jumbo NK pool in mei 2022. Foto: Jan Rosmulder   
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PK’s driebanden klasse 1-2-3 DBB

In De Gouden Helm, In den Sleutel 
en 't Perron
Eerste klasse
Op maandag 7 november is in De Gou-
den Helm aan Oude Peelstraat 3 het PK
driebanden 1e klasse begonnen. De 10
deelnemers hebben op vrijdag 9 decem-
ber de slotavond met de beste vier van de
eindstand. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Mari van Hout D’n Anlaup 0.805 31
2. Ivan van Oosterhout HGL 0.711 28
3. Adriaan Adriaans SVN Marma 0.671 26
4. Ben Jonker Helenaveen 0.599 24
5. Jan van den Heuvel 't Perron 0.560 23
6. Roland van Herpen ONA 0.526 22
7. Remy van Dooren HGL 0.504 22
8. Toon Steevens OLV 0.496 22
9. Toon Munsters HGL 0.489 21

10. Jan Harmsen ONA 0.486 21

Tweede klasse
Ook de tweede klasse ging op maandag
7 november van acquit en de finale-
avond is eveneens vrijdag 9 december. In
café In den Sleutel aan Stationsstraat 8 te
Deurne heeft vereniging HGL de leiding.
De onderlinge verschillen zijn erg gering.
Naam Vereniging Gem Car
1. Rinie Weemen Ons Vermaak 0.449 18

2. Sjef Steevens D’n Anlaup 0.448 18
3. Gerrit van de Werf Helenaveen 0.434 18
4. Michiel Penninx Helenaveen 0.433 18
5. Fer Graat SVN Marma 0.409 17
6. Hans van Dooren HGL 0.402 17
7. Hennie van den Anker Vriendenkring 0.393 17
8. John van der Horst D’n Anlaup 0.382 17
9. Henri van den Broek HGL 0.376 16

10. Frans Brouwers Helenaveen 0.373 16

Derde klasse
In 't Perron, voorheen 't Turfke, aan Vlier-
denseweg 5 te Deurne werd op dinsdag
8 november begonnen. 
De halve finales en eindstrijd staan hier
voor dinsdag 13 december op het pro-
gramma. 
Naam Vereniging Gem Car
1. Johnny Goossens TBK 0.351 15
2. Harry Meulendijks D’n Anlaup 0.348 15
3. Jo van Lierop Vriendenkring 0.340 15
4. Leo Vermeulen Ons Vermaak 0.324 14
5. Martin van de Water SVN Marma 0.305 14
6. Patrick Verberne Ons Vermaak 0.286 14
7. Piet Berkers OVU 0.283 14
8. Martien Meulendijks Vriendenkring 0.265 13
9. Willy Kivits Vriendenkring 0.258 12

10. Petro Boots Helenaveen 0.220 11

Libre klein rolstoel 26-27 november

NK in de Biljartacademie te Sittard
Het NK libre klein rolstoel wordt op 26 en
27 november gehouden bij De Biljartaca-
demie aan Handelsstraat 34a te Sittard.
Op zaterdag is de aanvang 10.30 uur.
Er zijn 7 deelnemers en Jan Versprille is
de openingsronde vrij. Vervolgens is de
hoogst geplaatste speler vrij die nog niet
vrij is geweest.

Naam Plaats Gem Car
1. Jan Versprille Breda 3.39 64
2. Jean Mailleur Stabroek (B) 2.40 52
3. Murat Gercek Ottersum 1.95 43
4. Frans van Buel Kerkrade 1.61 38
5. Rachel Venrooij Schijndel 1.14 30
6. John Bax Luyksgestel 0.97 27
7. Ivo Smits Vught 0.49 19 Foto Jan Rosmulder De Biljart Ballen 

Eerste divisie driebanden poule 1 speelronde 5-6-7-8-10

IQ Coach Stefan Lenting aan de leiding 
maar DKM Tools heeft beste papieren 
Speelronde 5
IQ Coach Stefan Lenting – Constructor
Staalbouw 6-2. Een seizoenrecord qua
moyenne voor Murat Gökmen met zijn
40 caramboles na 20 beurten. Goed
voor 2.000. Vierde man Stefan Hetzel
reikte tot 1.458. DKM Tools – Biljart Cen-
trum Arnhem 8-0. Beste speler bleek Jack
Wijnen dankzij 1.458 en 35 uit 24. Hel-
lo Drydocks/Arbo Industries – SIS Billi-
ards 2 4-4. Voor de gasten evenaarde Ru-
dy de Laet het enkele uren eerder ge-
vestigde record van 2.000 gemiddeld.
De Distel Biljarts/Groene Cijfers – Kip-
penpan.nl 2-6. Marc Roofthooft redde
middels 1.818 de eer. De Kuul 2 – Burg-
mans Biljarts/Revast Makelaardij 2-6.
John Tijssens 1.333 was de enige bij de
ploeg uit Huissen die tot winst kwam. Jor-
dy de Kruijf ging ondanks 1.250 onderuit
want Frank Hommering produceerde
1.458. 

Speelronde 6
Zwiers Aircoservice/Cues&Darts – IQ
Coach Stefan Lenting 0-8. Stefan Hetzel
evenaarde bijna het seizoenrecord kort-
ste partij van Toine Dekkers (35 uit 18)
door de 35 caramboles al na 19 pogin-
gen bij elkaar te tikken. SIS Billiards 2 –
De Distel Biljarts/Groene Cijfers 4-4. Tom
Löwe en Rudy de Laet, beiden 40 uit 34,
gaven het goede voorbeeld. Biljart Cen-
trum Arnhem – De Kuul 2 0-8. In deze
Huissense zaalderby bleven Ad Koore-
vaar 1.290, John Tijssens 1.250 en Jordy
de Kruijf 1.060 onder de 35 beurten. 

Speelronde 7
Zwiers Aircoservice/Cues&Darts – Burg-
mans Biljarts/Revast Makelaardij 2-6.
Burak Hashas en Stef van Hees deelden
de buit na 1.333. Land Transport – IQ
Coach Stefan Lenting 6-2. De eerste
nederlaag voor de gasten. Gert-Jan van
der Veen 1.258 moest Murat Gökmen
1.290 als enige voor laten gaan. DKM
Tools – Hello Drydocks/Arbo Industries 6-
2. In De Eekhoorn te Oosterhout haalde
de thuisploeg flink uit. Dave van Havere
1.818, Roland Uijtdewillegen 1.600,

Jack Wijnen 1.346 en Eddy Willems
0.738 zorgden voor een teamoyenne
van 1.269. Kippenpan.nl – SIS Billiards 2
4-4. Twee duels van 32 omlopen: Bryan
Vangenechten en Rudy de Laet. De Kuul 2
– De Distel Biljarts/Groene Cijfers 4-4.
Ad Koorevaar en Stefan Spilleman hoef-
den beiden maar 28 keer van de stoel
voor respectievelijk 40 en 35 treffers. Ri-
chard Berkelmans realiseerde bij de be-
zoekers 35 uit 29. Constructor Staalbouw
– Biljart Centrum Arnhem 4-4. Jean-Paul
Kregting zette 1.093 in de boeken na-
mens de gasten. 

Speelronde 8
IQ Coach Stefan Lenting – De Kuul 2 5-3.
Murat Gökmen klopte John Tijssens met
1.333 om 1.200. Stefan Spilleman
1.400 bleek bij de bezoekers de enige
winnaar. Hello Drydocks/Arbo Industries
– Land Transport 2-6. Bezoeker Gert-Jan
van der Veen viel op met 1.333 en serie
van 13. De reeks was een evenaring sei-
zoenrecord Gökmen. SIS Billiards 2 –
Zwiers Aircoservice/Cues&Darts 8-0.
Tom Löwe vestigde de aandacht op zich
dankzij 1.538. Teamgenoot Rudy de Laet
noteerde 1.176. De Distel Biljarts/Groe-
ne Cijfers – DKM Tools 2-6. Sterk optre-
den van de gasten door Roland Uijtdewil-
legen 1.538. Eddy Willems 1.206 en
Jack Wijnen 1.129. Burgmans Biljarts/
Revast Makelaardij – Constructor Staal-
bouw 2-6. Stef van Hees trok in De Gou-
den Leeuw te Bergeijk ondanks 1.214
aan het kortste eind tegen Henk Over-
mars 1.428. Biljart Centrum Arnhem –
Kippenpan.nl 2-6. Danny Geysen bleek
via 1.212 de beste.      

Speelronde10
IQ Coach Stefan Lenting – De Distel Bil-
jarts/Groene Cijfers 8-0. Knap moyenne
van 1.666 voor zowel Murat Gökmen en
Rob Lamboo. Adrie Demming verloor on-
danks 1.208 van Gökmen. IQ Coach Ste-
fan Lenting heeft na 9 duels met 14 pun-
ten de leiding. Naaste achtervolger en
ongeslagen DKM Tools beschikt met 13
uit 7 over de beste papieren.  

Tweede divisie driebanden poule 2

Marc van der Spiegel namens 
Polka Print moyenne van 1.875
Het is dringen aan de kop van de rang-
lijst in poule 2. Koploper is ’t Hartje van
Oosterhout 2 met 11 uit 8 dat in de uit-
wedstrijd in Tilburg bij Slijterij Zee-
gers/Cues & Darts een punt moest af-
staan (4-4). De twee winstpartijen van de
Oosterhouters sprongen eruit met kopman
Ivan Stitschinsky, winst in 28 beurten te-
gen Mark Alleman (17-30). Ook de Belg
Marc Verhaegen was op dreef en bleef
aan de goede kant van de score tegen
Toine Bongers met precies een gemiddel-
de van 1.000. (11-30). Vierde man de
ondernemer Jurgen Zeegers kende geen
pardon tegen Marie Groeneveld 30-
21(40) en Peter Willems zorgde ervoor
dat er toch een punt bleef in Tilburg door
nipt te winnen van zijn opponent Ton Roo-
vers, het werd 35-34 in 52 beurten. Num-
mer twee Polka Print (10 uit 8) verloor ver-
rassend met 6-2 bij De Parel Dranken in
Zundert. In de thuiswedstrijd een ronde
eerder (6-2 winst) was er een uitzonder-
lijke prestatie van de Belgische biljarter
Marc van der Spiegel, die voor zijn 30
punten maar 16 beurten nodig had. Zijn
tegenstrever Tony De Voght van Bouwbe-
drijf Rams/BV Sprundel 2 moest zijn
meerdere erkennen. (30-9). 
Nummer drie Dallinga.com kwam ook

niet aan winst in de achtste speelronde en
moest genoegen nemen met een punt te-
gen TMS/De Borduurder. Teletronik a dat
hetzelfde aantal punten heeft als nummer
drie Dallinga.com met 9 punten verloor
eveneens. In Zundert gaven de  bezoe-
kers van De Distel Biljarts 2 hun tegen-
stander het nakijken, Uitblinker bij de
Roosendaalers was Peter van Nassau met
1.000. Hij zette Jeffrey van Nijnatten op-
zij via 32-35 (35).

Foto Marc van der Spiegel

Tweede divisie driebanden poule 3 

HCR Prinsen aan de leiding
Speelronde 5
Thekes/Park Tivoli – De Kuul 5-3. Micha
van Bochem 1.129 stak er bovenuit. 

Speelronde 6
Carambole Daarlerveen – West-Peter/
DPC 4-4. Vierde man Erwin de Groot
haalde uit met 1.363 na 30 uit 22. De
Kuul – Almere '83 4-4. Taner Bilgic bleek
namens de gasten de beste van iedereen
via 1.034. Splinter & de vosch – SIS Billi-
ards 3 Internationaal 2-6. Bezoeker Baj-
ram Ibraimov vertrok met 1.296 winst
naar Duitsland. 

Speelronde 7
Almere '83 – West-Peter/DPC 6-2. Ri-
chard Dekker zette 1.346 op het score-
bord. 

Speelronde 8
De Kuul – splinter & de vosch 4-4. In Huis-
sen blonk Eric Eickhoff uit dankzij 35 uit
29 ofwel 1.206. HCR Prinsen – The-
kes/Park Tivoli 8-0. Op bekend terrein re-
aliseerde Dinand Prinsen in Haarlo
1.111 dankzij 30 caramboles en 27 po-
gingen. Zijn kopman Markus Wirgs be-
haalde 1.029. Met 12 punten na 7 duels
is HCR Prinsen lijstaanvoerder al zijn de
verschillen op de ranglijst vooralsnog ge-
ring.    

www.debiljartballen.nl

Uitzendschema livebeelden Kozoom
Evenement Datum
WK 9-ball jeugd, Puerto Rico 18-21 nov
WK 8-ball, Puerto Rico 19-22 nov
DKM Tools League driebanden 20 nov
Driebanden Frankrijk 25 nov
Eurotour 9-ball, Treviso 25-28 nov
DKM Tools League driebanden 27 nov
DKM Tools League driebanden 4 dec
NK Vijfkamp ereklasse, Sittard 7-11 dec
GP driebanden, Rosmalen 17 dec

http://www.debiljartballen.nl
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PK bandstoten 2e klasse DBB

Hans van Dooren oppermachtig 
in Helenaveen
Op de slotavond van het PK bandstoten
tweede klasse liet Hans van Dooren nog-
maals zien dat hij de beste was. In Hele-
naveen versloeg hij Wim Leereveld in de
halve finale om vervolgens in de finale
André Crotjee opzij te zetten. Crotjee
had eerder bij de laatste vier van Michel
Berkers gewonnen. Kampioen Van Doo-
ren was in de reguliere eindstand reeds
als eerste geëindigd na 14 punten en 8

partijen. Crotjee stond toen ook al op de
tweede plek. Karel Wijnhoven eindigde
als vijfde en Harry Meulendijks bezette
de zesde positie. Richard van Mensfoort
en Willy Kivits sloten respectievelijk als
zevende en achtste af.        Peter Kooter
was hekkensluiter. Michel Berkers maakte
met 12 caramboles de hoogste serie ter-
wijl Wim Leereveld via 1.31 het beste ge-
middelde behaalde.  

Met familie Van den Eijnden nieuwe uitbaters aan het roer

Perron Deurne timmert aan de weg

Wij zijn Anita en Jan van den Eijnden en
wonen in Deurne-Zeilberg. We hebben 3
dochters Pascalle, Bianca en Daniëlle.
Deze zijn intussen alle drie volwassen en
samenwonend in de St. Jozefparochie,
een Deurnese wijk.
Jan heeft altijd in de bouw gewerkt en
ook hebben wij in Zeilberg samen met
veel plezier het gemeenschapshuis Den
Draai beheerd, tot 2020. Daarna heeft
Jan nog wat projecten gehad in de bouw
maar de omgang met de mensen misten
we toch wel. Toen kwam café ’t Turfke op
ons pad. Na wat bezoekjes bij Tonny en
Kiki, was het verder allemaal zo gere-
geld. Wij zijn een mooie uitdaging aan-
gegaan en hebben er reuze zin in. Voor-
lopig willen wij het bruin café voortzetten
zoals het nu gaat en hopen alle klanten,
clubs en verenigingen van dienst te kun-
nen zijn en blijven. Wel stellen wij  het ter-
ras meer open met koffie, gebak, drank
en een kleine lunchkaart voor de lekkere
trek die met de huidige faciliteiten uitvoer-
baar is. Wij hopen u zo alvast kennis te
laten maken met onze gastvrijheid. Later
willen wij graag uit gaan breiden met een
keuken en een afsluitbaar overdekt terras.
Zodat wij onze toekomstvisie, namelijk
lunch- en dinercafé met behoud van bruin
café voor de wijk creëren. Hiermee zijn
wij op papier al aan de gang, maar zijn
natuurlijk afhankelijk van bijvoorbeeld

vergunningen en dat heeft ook tijd nodig.
Pas als alles compleet is kunnen wij de
aanpassingen gaan doorvoeren. Wij
hopen op een later tijdstip groots te kun-
nen heropenen met een geheel concept
eten en drinken en genieten.

Feesten, partijen en 
arrangementen
Er zijn heel wat gelegenheden om iets te
vieren met familie, vrienden en collega’s.
Een bedrijfsborrel, afscheidsreceptie, jubi-
leum, huwelijksfeest of gewoon een gezel-
lig samenzijn. Wij bieden verschillende
arrangementen aan, voor ieder wat wils.
Desgewenst kunt u na de borrel of recep-
tie nog lekker nagenieten met een select
gezelschap om te dineren. In de arrange-
menten folder kunt u een kijkje nemen of
we bespreken graag met u wat de wen-
sen zijn. Denk ook aan het huren van een
e-scooter om te genieten van De Peel etc. 

Contactgegevens
Naam: Perron Deurne
Adres: Vlierdenseweg 5, 
5753 AA Deurne
Site: www.perrondeurne.nl. 
Email:  info@perrondeurne.nl
Telefoon: Jan 06-51761037, Anita 06-
38116495 en Pascalle 06-14615796
Van woensdag tot en met zondag vanaf
12.00 uur tot 01.00 uur geopend.

Vlnr: Jan, Anita en Pascalle van den Eijnden. Foto: Jan Rosmulder
Perron Deurne, voorheen 't Turfke, werd in de zomer overgenomen. Alle clubs
en verenigingen, waaronder dus ook de biljartvereniging, bleven aan
Vlierdenseweg 5 welkom. Hieronder stellen de nieuwe uitbaters zich voor.

PK bandstoten 1e klasse DBB

Michel Penninx bekroont prima 
slotavond bij In den Sleutel te Deurne

De 4 beste spelers van het PK bandstoten
eerste klasse van de Deurnese Biljartbond
kwamen op vrijdag 4 november nog-
maals in actie om de prijzen te verdelen.
In de eerste halve finale leidde Gerrit van
de Werf na 7 beurten met 9-4 tegen
Michiel Penninx. Slechts 8 pogingen later
was de eindstand 20-45 (15) in het voor-
deel van Penninx. Martien Meulendijks
en Ben Jonker streden om de andere plek
in de eindstrijd. Het werd een nek-aan-
nekrace waarbij Meulendijks dankzij

9 treffers in de laatste 3
pogingen aan het lang-
ste eind trok. 
Voor Jonker en Van de
Werf, beide biljarters
van vereniging Helena-
veen, resteerde een ge-
deelde derde plaats.
Het beslissende duel
ging dus tussen Martien
Meulendijks (32 car) en
Michiel Penninx (45
car). Met 11-31 na 15
omlopen leek het een
eenzijdige finale te wor-
den. Meulendijks, speler
van vereniging Vrien-
denkring, maakte ver-
volgens 15 caramboles
in 5 beurten waarmee
hij op een totaal van 26
kwam.

Vlnr: Martien Meulendijks en Michiel Penninx. 
Foto: Jan Rosmulder   

Libre speelweek 5
In de eerste klasse stond Gerrit van de
Werf na 19 beurten aan zijn totaal van
66. Stefan Jacobs behaalde namens Ons
Vermaak 106 uit 17. Vierdeklasser Christ
Jacobs speelde twee partijen en had tel-
kens maar 19 pogingen nodig voor 40
treffers. Gerard van Otterdijk was even-
eens goed voor 19 beurten maar dan met
22 caramboles.  

Libre speelweek 6
In de eerste klasse blonk Ties van Esch op
bezoek bij café In den Sleutel uit door de
113 caramboles na maar 16 beurten bij
elkaar te hebben. Goed voor ruim 7.00
moyenne. D’n Anlaup thuisspeler Jo van
Cuijk stond toen op 96 van zijn 108 te
scoren punten. John van den Beuken be-
haalde in Griendtsveen 111 uit 19. Twee-
deklasser Jan van den Heuvel viel op met
75 treffers na 19 pogingen. Absoluut op-
vallendste speler was Louis Maas die in
klasse drie slechts 8 beurten nodig had
om aan de eindstreep van 55 te geraken.
Gemiddelde dus van 6.87. Mart van

Moorsel hoefde maar 17 keer van de
stoel om zijn totaal van 71 te bereiken.
De vierde klasse bleef met Frits Rayma-
kers niet achter dankzij 25 uit 16. 

Libre speelweek 6a
Een beperkt programma en slechts één
partij onder de 20 beurten. In de derde
klasse zorgde Henk Penninx daarvoor
dankzij 52 caramboles en 19 pogingen. 

Libre speelweek 7
Ook nu maar twee korte duels en allebei
in de eerste klasse. Voor HGL produceer-
de Wim Leereveld 64 treffers na 17 beur-
ten. John van den Beuken zette in Zeil-
berg 111 uit 19 op het scorebord.

Libre speelweek 8
In 't Ankertje te Deurne haalde Ties van
Esch in de eerste klasse uit met 113 tref-
fers na 19 beurten. In de derde klasse viel
een mooie remise te bewonderen in Lies-
sel: Jan Martens - Wiljan van Esseveldt
58-45 (19).

Mooi seizoen en veel 
spelplezier toegewenst
Eindelijk en na deze bloedhete zomer waarbij het zelfs te
warm was om de keu in de hand te houden is het zover dat
de competities zijn begonnen en we weer wekelijks aan de
start mogen verschijnen.
Ik hoop dat we een mooi seizoen gaan beleven met fraaie
wedstrijden in vooral sportief en strijdlustig inzicht. Dat
sportieve daar wil ik het toch ff over hebben want spelen
met bijvoorbeeld de verkeerde bal of net een band gemist?
Beste mensen waar gaat het om? Ik zou zeggen help elkaar een beetje want onze
sport wordt er niet jonger op. De uitdaging op het biljart is ook dat er een hoop nieu-
we lakens gelegd zijn en dat vergt een aanpassing en uitdaging, maar dat maakt
de biljartsport ook weer aantrekkelijk.
Op 10 en 11 september werd in Almere voor het eerst gespeeld in een gezamen-
lijke GP ere- en eerste klasse artistiek. In een nieuwe opzet dus wat voor zowel het
publiek als de uitbater aantrekkelijk is of kan zijn. Na 4 GP’s zijn de eerste 8 ere-
klasser en van plaats 9-16 eerste klasser. Er werd gestart met 22 spelers en ik ben
echt benieuwd of deze opzet het artistiek beter op de kaart zet.
Ik wens U allen een geweldig mooi seizoen toe met veel spelplezier.

Cock Ooms
vz district Venlo eo

Penninx, ook al van Helenaveen, besliste
de partij toen met een slotserie van 7 en
daarmee was de titel voor hem. 
De toernooileiding in café In den Sleutel
te Deurne was namens vereniging D’n
Anlaup in handen van Mari van Hout. De
als vijfde geëindigde Jo van Cuijk zorgde
met 2.82 voor het beste algemeen ge-
middelde, de hoogste serie van 21 en de
kortste partij met 65 uit 12. Mari van
Hout werd zesde, Jo van Lierop zevende,
Frans Brouwers achtste en Rinie Weemen
sloot de rij op de negende plek.

http://www.perrondeurne.nl
mailto:info@perrondeurne.nl
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hotel - café restaurant
van der weijde

brouwerijstraat 1
4317 ac noordgouwe

tel.: 0111 - 401491

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

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

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

Hotel van der Weijde: www.hotelvanderweijde.nl

Professor Romeinstraat 17
5013 BX Tilburg

013-5458000
info@cuesendarts.nl

4 x Match
8 x Carambole

Gabriels Imperation V
12 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.

BILJART CENTRUM DE DISTEL
Een van de grootste biljartcentra van Europa 

1200 m2 biljartplezier
16 Pooltafels

6 Biljarttafels 230x115
4 Matchtafels
3 Snookertafels
3 Mini bowlingbanen

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

Voor al uw biljartbenodigdheden en reparaties

www.genoegkeus-shop.nl

Genoeg Keu's
Seterseweg 4

4903 RV Oosterhout
Tel: +31 6 52680744

info@genoegkeus-shop.nl

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

WWW.DALLINGA.COM

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

‘t Hartje van Oosterhout
Biljartcentrum

De Braak 31 - 4901 JL Oosterhout
Tel. 0162 463759

06 22244368
Info@hartjevanoosterhout.com

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

Wilt u ook 
redactionele 

aandacht in De 
Biljart Ballen? 

Bel: 06-12815082

http://www.hotelvanderweijde.nl
mailto:info@cuesendarts.nl
mailto:Info@hartjevanoosterhout.com
mailto:info@goedeverwachting.nl
http://www.goedeverwachting.nl
http://www.dedistel.nl
http://www.dedistelbiljarts.nl
mailto:info@hetcaves.nl
http://www.hetcaves.nl
http://www.genoegkeus-shop.nl
mailto:info@genoegkeus-shop.nl
http://www.degoudenleeuwbergeijk.nl
http://www.melmor.nl
mailto:info@melmor.nl
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Driebanden hoofdklasse 3 en 4 december

Gewestelijke eindstrijd ZN2 in Eijsden
Op 4 biljarts wordt op 3 en 4 december
de gewestelijke finale ZN2 in de hoofd-
klasse driebanden klein gespeeld. Moy-
ennes van 0.760 tot 1.100 en wedstrij-
den gaan over 40 caramboles. Aanvang
zaterdag en zondag 11.00 uur. De strijd
voor plaatsing NK wordt georganiseerd
in De Greune Mert aan Diepstraat 31 te
Eijsden.

Naam Vereniging                       Gem
1. Christian Steenbakkers Karper '83 1.069
2. Leon Keulen De Biljartacademie 1.052
3. Arnoud Huibers HAS 0.984
4. Joop Baars Coba 0.984
5. Heinz Jacobs La Plaza 0.970
6. Eddy Verhoeven ABC ’t Töpke 0.866
7. Jan Coninx Vilt '68 0.841
8. Robert Houben Krijt op Tijd '50 0.836

Eerste divisie driebanden poule 2 speelronde 4-8 en 11

De Veemarkt leidt uitgebreide 
kopgroep en records Paul Bruijstens

Speelronde 4
Fietsaccu-Revisie.nl – Denksportcentrum 't
Spaerne 4-4. In deze uitgestelde wed-
strijd traden de bezoekers met Lars Dunch
als kopman aan. Dat mocht niet baten
want Paul Bruijstens bleek hem via 1.333
royaal de baas. Charles Mekes reikte tot
1.060 en de show werd gestolen door
Robert Scheffer die de 35 caramboles al
na 17 omlopen bij elkaar had. Goed
voor 2.058. 

Speelronde 5
De Veemarkt – VK1/Gorissen Furniture 8-
0. In Doetinchem was John van der Stap-
pen de uitblinker met 1.400 na 35 uit 25.
DKM Tools 2 – Man op Maat/'t Caves 6-
2. Nick Zuijkerbuijk gaf met 1.379 het
goede voorbeeld. Philip Coenen 1.029
redde de eer. Treva/Theory Cues – Fiets-
accu-Revisie.nl 0-8. Kopman Paul Bruij-
stens vestigde 2 records: kortste duel en
partijmoyenne. De 40 uit 15 leverde
2.666 op. Aartsbouw Sprundel – Sprun-
del 8-0. Sterke thuisploeg via Tom Persyn
1.250, Ronny Brants 1.212, Dirk Weere-
mans 1.176 en Ad Broeders 0.972. Ca-
pelle SPC – De Biljartacademie/Avalan-
che 4-4. Jef Philipoom 1.379 bleef Roy
Zielemans 1.310 nipt voor. Benoit Rama-
ekers vertrok met 1.250 winst terug naar
België. 

Speelronde 6
Man op Maat/'t Caves – De Veemarkt 0-
8. Voor de bezoekers zetten John van der
Stappen 1.206 en Michel van Silfhout
1.060 op het scorebord in Wintelre.
Sprundel – Denksportcentrum 't Spaerne
3-5. Steven Buelens bleef met 1.176 San-
der Jonen 1.088 voor. De enige zege
van de thuisploeg. De Biljartacade-
mie/Avalanche – Treva/Theory Cues 6-
2. In Sittard bleek Paul Wallerand via
1.206 de beste van de Limburgse ploeg.
Dustin Jäschke 1.290 redde de eer.
VK/Gorissen Furniture – DKM Tools 2 1-
7. Nick Zuijkerbuijk 1.333 bleef iedereen

voor. Verkeersschool De Bruijn/BC Tege-
len – Aartsbouw Sprundel 0-8. De Bra-
banders haalden uit via Tom Persyn
1.750, Ronny Brants 1.428, Ad Broeders
1.166 en Dirk Weeremans 0.975. Dat re-
sulteerde in teamgemiddelde van 1.260.
Fietsaccu-Revisie.nl – Capelle SPC 4-4.
Bruijstens trok de goede lijn dankzij
1.600 door. Peter van Lieshout 1.206
scoorde op bezoek 35 uit 29. 

Speelronde 7
Treva/Theory Cues – De Veemarkt 0-8.
René Dericks had een druk weekeinde in
verband met GP artistiek in Bergeijk maar
dat bracht hem niet van de wijs getuige
de 40 uit 27, moyenne 1.481, voor hem.
John van der Stappen 1.333, Micha van
Bochem 1.093 en Michel van Silfhout
1.000 plus serie van 11, maakten het
teammoyenne van 1.209 compleet. Ver-
keersschool De Bruijn/BC Tegelen – Fiets-
accu-Revisie.nl 4-4. Roland Löwe 1.060
gebruikte met 35 uit 33 de minste pogin-
gen. VK/Gorissen Furniture – Man op
Maat/'t Caves 2-6. Belangrijke winst
voor de bezoekers. Philip Coenen 1.060
en reeks van 10 hoefde de minste keren
van de stoel van zijn viertal. Maarten
Janssen 1.379 redde de eer. Sprundel –
De Biljartacademie/Avalanche 0-8. Be-
noit Ramaekers liet met 1.521 iedereen
achter zich. Capelle SPC – DKM Tools 2
2-6. Peter van Lieshout 1.166 hield als
enige de punten in Capelle. Nick Zuijker-
buijk 1.739 blijkt in vorm. Denksportcen-
trum 't Spaerne – Aartsbouw Sprundel 4-
4. Bert van Manen viel op met 1.212 en
serie van 10. Ad Broeders haalde na-
mens de gasten uit middels 1.296. 

Speelronde 8
Man op Maat/'t Caves – Verkeersschool
De Bruijn/BC Tegelen 3-5. In Wintelre
keek Raymond Ceulemans na 5 beurten
al tegen een 9-20 achterstand aan tegen
Karl-Heinz Gertzen. Aan de eindstreep
strandde Ceulemans op 3 treffers: 37-40

(30). Het werd 0-4 om-
dat Philip Coenen oppo-
nent Paul Savelkoul 4
treffers voor moest laten
gaan. Het was weer
spannend toen Wil Jans-
sen na een taaie strijd
Roland Löwe met 35-32
voorbleef. Op dat mo-
ment stond Leslie Men-
heer tegen Daan Glisse-
naar met 36-35 voor.
Met een reeks van 3 ar-
riveerde de Belg ook als
eerste. Voor Glissenaar
de opdracht om in de
nastoot op gelijke hoog-
te te komen met 2 tref-
fers. Daarin slaagde de Limburger en 3-5
is een wereld van verschil met 4-4. De
Veemarkt – Capelle SPC 4-4. In Doetin-
chem trok Dieter Grossjung met 1.160
aan het kortste eind tegen de 1.600 van
Jef Philipoom. Ook Dan Breur bleef na-
mens de bezoekers aan de goede kant
van de score. Voor de Gelderse formatie
wonnen John van der Stappen 1.166 en
Michel van Silfhout 1.129. De Biljartaca-
demie/Avalanche – VK/Gorissen Furnitu-
re 4-4. Roy Zielemans 40 caramboles en
Paul Wallerand 35 caramboles hoefden
beiden maar 29 keer uit de stoel. Wilco
Meusen produceerde bij de gasten
1.250. DKM Tools 2 – Denksportcentrum
't Spaerne 6-2. Nick Zuijkerbuijk 1.290

De Veemarkt met vlnr: John van der Stappen, René Dericks, Michel van Silfhout en
Dieter Grossjung. Foto: Ingrid van Hemert 

liet Lars Dunch achter zich. Bert van Ma-
nen redde na 1.250 de eer. Aartsbouw
Sprundel – Treva/Theory Cues 6-2. Sterk
optreden van Ad Broeders 1.206 en Dirk
Weeremans 1.333. Patrick Vasseur
1.212 zegevierde als enige van zijn
team. 

Speelronde 11
De Veemarkt – Denksportcentrum 't Spa-
erne 4-4. In deze topper geen duels on-
der de 35 pogingen. Met 14 uit 9 is De
Veemarkt lijstaanvoerder. 't Spaerne volgt
met 13 uit 9. DKM Tools 2, Aartsbouw
Sprundel en Fietsaccu-Revisie.nl hebben
met een duel minder slechts een geringe
achterstand.

Paul Bruijstens. Foto: Jan Rosmulder

Zaterdag 3  en zondag 4 december bij De Distel in Roosendaal

Deelnemers finalerondes NK Pool 2022 
Straightpool en 10-ball zijn bekend

Zaterdag 5 november en zondag 6 no-
vember werden er op drie verschillende
plaatsen de Kwalificatierondes gespeeld.
Voor de twee spelsoorten Straightpool en
10-ball zijn er 16 spelers per discipline
geplaatst voor de Finalerondes die ge-
houden worden in Biljartcentrum De Distel
Kade 46 in Roosendaal op zaterdag 3 en
zondag 4 december.

Voor de Kwalificatieronde Straightpool in
Poolcentrum Keus hadden 38 spelers zich
aangemeld. Via de winnaarskant plaat-
sten zich:  Ivar Saris, Gilliano Smit, Ri-
chard Eijmberts en Quinten Pongers 

Aan de verliezerskant waren er twee
zwaarbevochten overwinningen van Tim
Jonkman en Navin Ramkhelawan. De
spelers die zich geplaatst hebben via de
verliezerskant zijn:  
Yannick Pongers, Tim Jonkman, Aziz
Moussati en Navin Ramkhelawan. Op-
vallend feit: zes van de acht geplaatste
spelers komen uit het Eredivisieteam van
Woensel.  
Tegelijkertijd werd er in Poolcentrum Njoy
Drachten de Kwalificatieronde 10-ball ge-
speeld. Hier waren 56 spelers naartoe
gekomen. Via de winnaarskant hebben
zich geplaatst:  Nick van den Berg, Joël
Kartowikromo, Joey Haegmans en Mika
van Berkel. Via de verliezerskant kwamen

daar nog eens bij:  Jan Rempe, Wouter
Frans, Frank Brouwer en Cyriel Ledoux 

De volgende dag, op zondag 6 novem-
ber werd er dit keer in Njoy de Kwalifi-
catieronde Straightpool gespeeld. Dit
keer kwamen 35 spelers naar Drachten
die streden om de 8 plaatsen voor de Fi-
naleronde. Via de winnaarskant zijn ge-
plaatst:  Nick van den Berg, Jan Rempe,
Goran Kobas en Joey Haegmans. Ruim
twee uur later kwamen daar via de verlie-
zerskant bij: Hoa Nguyen, Joël Kartowi-
kromo, Mika van Berkel en Kim Uyten-
bogaardt 

Dezelfde dag werd in Biljartcentrum De
Distel in Roosendaal de Kwalificatieronde
10-ball gespeeld. Hier werd het toernooi
met een vol veld gespeeld, 64 spelers.
Aan het begin van de avond wisten de
volgende spelers zich te plaatsen via de
winnaarskant:  Ijsbrand Bergisch, Yannick
Pongers, Quinten Pongers, Tim Jonkman.
Via de verlierzerskant maakten de vol-
gende spelers het veld compleet:  Aziz
Moussati, Rahadi Hamid, Sonny Haeg-
mans en Ivar Saris. 
De Finalerondes Straightpool en 10-ball
worden gespeeld in Biljartcentrum de
Distel in Roosendaal op met op zaterdag
3 december Straightpool en zondag 4
december 10-ball.

Foto: Biljartcentrum De Distel 
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RCN
Recrea e Centrum Nieuwegein 
Biljart  en dartcentrum 
Herenstraat 100 1e verdieping
3431 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

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

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

petersmits@live.nl

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

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.

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

Tel: 0544461986

www.hotelpotgroenlo.nl

Dorpsstraat 136
1796 CE De Koog
Tel. 06-30580782

kevin.knol@icloud.com

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

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

‘T HANGIJZER

Café New Jorissen
Nancy en Theo v.d. Vaart-Wurms

Heelsumstraat 82-92-94
2573 NP Den Haag

4 kleine tafels
3 grote tafels
2 pooltafels
3 dartsbanen

Thuisbasis van:
Team J&F Auto’s

Beer de Jong
New Jorissen 2
New Jorissen 3

mailto:rcnnieuwegein@gmail.com
http://www.houkol.nl
http://www.petersmitsbestratingen.nl
http://www.petersmitsbestratingen.nl
mailto:smitsbestratingen@petersmits@hotmail.live.nl
http://www.vlierden.com
http://www.hotelpotgroenlo.nl
mailto:kevin.knol@icloud.com
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Derde divisie driebanden poule 5-6-7. Speelronde 5-8

De Peel/Van Esch Biljarts royaal aan de leiding 

Poule 5
Boeve Afbouw – Sloepverhuur Nieuw
Amsterdam 6-2. Marc van der Sluis
sprong er met 1.034 bovenuit. De Har-
monie Winschoten – BM-Sat Rijssen 6-2.
De eveneens 1.034 van thuisspeler Eddie
Siemens werd volledig overschaduwd
door de prestatie van Gerrit Scholten. De
derde man van de gasten zette 1.666 op
het scorebord na 25 caramboles en 15
beurten. De Harmonie Winschoten –
Quality Time Campers Verhuur 8-0. Nu
realiseerde Siemens met 30 uit 15, der-
halve 2.000 moyenne, een seizoenre-
cord qua gemiddelde en een evenaring
van het kortste duel van Scholten. 

Poule 6
De Kuul 3 – Ammerzoden 2-6. In Huissen
zette Ronnie Freriks 0.806 op het score-
bord na 25 uit 31. ABC 't Töpke – Moira
4-4. Winfried Smolders behaalde een uit-
zege via 0.735. De Peel/Van Esch Bil-
jarts – Struijk Metaal Recycling 8-0. In
‘t Viltje te Bakel was Cock Ooms de meest
opvallende speler in deze topper. Ooms
had na 9 beurten 5 caramboles om daar-
na uit zijn slof te schieten met 20 treffers
in de volgende 8 pogingen. Dat leverde
met 25 uit 17 een moyenne op van
1.470. Goed voor het hoogste partijge-
middelde en tevens kortste duel in deze
poule. Ooms zette daarmee de 6-0 op
het scorebord waarna Wilfrie Vermeer op
de andere matchtafel een inhaalrace be-
kroonde met een slotserie van 4. De Kuul
3 – BV '75 2-6. Arno Brouwer was voor
de bezoekers in vorm getuige de 1.111.
Moira – De Peel/Van Esch Biljarts 3-5. De
koploper bleef ook in Nijmegen over de
100% score beschikken. Er wa-
ren 2 winstpartijen van de gasten
in 33 beurten. Frank Jonker 30
caramboles en Cock Ooms 25
zorgden hiervoor. De remise van
Theo Voesten was daarmee vol-
doende voor de zevende zege
op rij. De Peel/Van Esch Biljarts
heeft een voorsprong van liefst 5
punten op naaste achtervolger
Struijk Metaal Recycling. Marke-
ting Rebel staat op 6 punten
maar heeft één wedstrijd minder

gespeeld. Thekes Herpen 2 – ABC 't Töp-
ke 2-6. Bart Valckx was de grote man bij
de Limburgers dankzij 1.041.  

Poule 7
DAB/Eureka Billard – De Biljartacademie
5/Go to the Max 8-0. Eerste man Benny
Smits behaalde 1.200 in De Mixx te
Geldrop. VK2/Gorissen Furniture – Bo-
nanza/ls-elektro.nl 2-6. Rob Mans was
voor de gasten goed voor 1.250. Band-
stoters/'t Caves – Bonanza/ls-elektro.nl 4-
4. Hier was het Danny Smeijsters die in
Wintelre de minste pogingen nodig had
voor de Limburgers, namelijk 25 uit 33.
De Biljartacademie 5/Go to the Max – La
Plaza 8-0. Wim Faessen was de uitblin-
ker in deze thuiswedstrijd te Sittard. De
kopman zette 1.428 in de boeken na 30
treffers in 21 beurten. La Plaza – Band-
stoters/'t Caves 2-6. Heinz Jacobs boog
voor de 0.882 van Rick Sleddens. DBC
de Mixx – VK2/Gorissen Furniture 8-0.
Jos de Brie 0.882 en zeker ook Harrie
van Zantvoort 0.967 speelden prima. De
Molen 2 – VK5/Eetcafé Riekelt 6-2. Wil
de Wit 1.045 behaalde zijn eerste zege
niet want Johan Ekkerink reikte tot 1.363.
Ronaldo Kanen bleek goed voor 25 uit
28. De Biljartacademie 4/Pelzer Trans-
port – De Biljartacademie5/Go to the
Max 6-2. Peter Wolters 0.909 en John Tit-
selaar 0.882 bleken de besten in deze
zaalderby te Sittard. DAB/Eureka Billard
– Bandstoters/'t Caves 4-4. Het hoogste
gemiddelde kwam op naam van Bjorn
Schaeken die met 0.862 huiswaarts
ging.   Bonanza/ls-elektro.nl heeft met 12
uit 7 een marge van drie punten opge-
bouwd.

Van Esch Biljarts/De Peel met vlnr: Cock Ooms, Frank Jonker, Theo Voesten en 
Wilfrie Vermeer. Foto: Jan Rosmulder

Wim Faessen  

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

Derde divisie driebanden poule 1-2-3-4

Jack van de Klundert scoort moyenne
van 1.562
Poule 1
De Haagse derby tussen Van
Bruggen Advies en New Joris-
sen is in nipte 3-5 overwinning
geëindigd voor de bezoekers.
New Jorissen is nu de nieuwe
leider omdat WBV Wormerveer
een 0-8 nederlaag moest incas-
seren tegen Dirk Snip Biljart en
Sportprijzen. Rinus Vane van
New Jorissen begon voortvarend tegen
Leon Brouwer met moeilijke ballen er
“vol” op, ook de “makkelijke” liet hij niet
liggen en dat resulteerde in een ruime
voorsprong tijdens de pauze. Na deze
pauze was de concentratie wat minder
van Vane zodat Brouwer de kans gaf
dichterbij te komen tot 24- 26.  Vane
miste bij een serie van 3 de matchbal op
een haar. Die kans greep Brouwer vol
aan en ging als eerste uit. Vane bleef
kalm en maakte ook zijn laatste caram-
bole in de nabeurt wat resulteerde in een
remise. Heel belangrijk omdat het team
New Jorissen  mede daardoor met 5-3
won. Peter Tanis versloeg Cor Trampe en
had maar 30 beurten nodig voor zijn 25
caramboles (25-16). Tanis speelde een
geweldige partij tegen Trampe, die toch
tevreden was ondanks moeilijk spel en
behoorlijk wat pech. Hij vertelde na af-
loop. “Dat is het voordeel van een team
je doet het samen. Als de één  een steek
laat vallen moeten de anderen hem op-
pakken”. Fred van Leeuwen en William
Giraldo Orozco pakten dit dan ook en
waren succesvol tegen Arno van Brand-
wijk 22-30 (54) en Marc Romijn 16-25
(60). In de ranglijst heeft WBV Wormer-
veer 11 uit 7, BV New Jorissen 11 uit 8
en derde staat Onder Ons ’67 uit Bever-
wijk met 10 uit 7 ontmoetingen.

Poule 2
RCN uit Nieuwegein wist de laatste 5
wedstrijden te winnen nadat het was be-
gonnen met tweemaal een gelijkspel.
Ook KlaBilAdo werd op een nederlaag
getrakteerd, 6-2 winst. André Prins van
de thuisploeg verloor met één carambole
verschil van zijn opponent René van Leeu-
wen 24-25 (46). Vierde man Harjan
Hooijen speelde een sterke partij tegen
Dannu van Leeuwen en bereikte na 33
beurten de eindstreep (25-10). Ook de
nummers één en twee wonnen van hun

Jack van de Klundert De Distel Biljarts 3

Team BV New Jorissen 3 

tegenstander. Henk Holtrop deed dat te-
gen Niels van der Vlist 30-25 (46) en An-
dré van Straaten gaf Bob de Zeeuw wei-
nig kans 30-22 (42). Merwehof/Dérogée
Beveiligen leed zijn eerste puntenverlies
tegen Pool and Billiards Delft en staat met
11 punten uit zes één punt achter op
RCN dat aan kop gaat met 12 uit 7.

Poule 3
De derby tussen BV Cortini Automotive en
De Eekhoorn 3/Biljartpoint eindigde in
een remise met als grote uitblinker Cris
Tellekamp van de bezoekers. Tellekamp
gaf Gerrie de Bruijn het nakijken in 29
beurten (11-30). Ook Erik van Woerkom
was succesvol tegen Peter Cortini 17-25
(31). Bij de thuisploeg bedwong Fabian
van Hees zijn tegenstrever Jan Rijckaert
met 30-22 in maar 33 beurten. Frans
Bambacht behaalde een positief resultaat
tegen Nol Nooten in 44 pogingen (25-
14). Koploper Treva/Theory Cues won
met 2-6 bij De Eekhoorn 2 met een sterk
kopman Ronald van Geyt, winst in 33
beurten en een serie van 9. BV Cortini en
De Eekhoorn 3/Biljartpoint zijn terug te
vinden op de 4e en 5e plaats.

Poule 4
De Distel Biljarts 3 won vrij eenvoudig van
het laag geklasseerde Rob Jacobs Man-
nenmode. Het werd in Roosendaal 8-0
met een ontketende Jack van de Klundert
tegen Joop de Fouw. De thuisspeler had
voor zijn 25 caramboles maar 16 beurten
nodig en speelde een moyenne van
1.562 met een hoogste serie van 7, zijn
tegenstander bleef op 8 caramboles ste-
ken. Bij de Zeeuwen was het Rob Jacobs
die nipt verloor van Adrie van Mechelen
25-24 (55). René Kuijstermans en Jac
Doggen kenden geen pardon tegen zo-
wel Piet Kock 30-24 (44) als Martin Sturm
30-26 (60). Door deze overwinning staat
De Distel Biljarts 3 ruim aan kop.

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl
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Eredivisie topteam ronde 5-8

ABC 't Töpke en De Hazelaar 
samen aan kop

Speelronde 5 en 6
ABC 't Töpke – BIOS/De Biljartfabriek.nl
6-0 en 4-2. In D’n Boerenbond te Sieben-
gewald werd de buit in het 47/2 tussen
Micha van Bochem en Hans Klok ge-
deeld. Dennis Timmers en Jos Bongers
kwamen respectievelijk in het 71/2 en
bandstoten niet in de problemen. De Ha-
zelaar – Egbersbeek.nl/De Veemarkt 4-2
en 4-2. In deze topper bleek Jordy Kan-
ters beide duels te sterk voor Christian Pö-
ther. Jean-Paul de Bruijn liet met moyen-
nes van 25.00 en 20.00 nogmaals zijn
klasse bij het bandenspel zien tegen
Harrie van den Boogaard. De neder-
lagen van Gert-Jan Veldhuizen tegen
Martijn Egbers bleven dan ook zonder
gevolgen. Carambole/DISC – De Haze-
laar/XL Box 6-0 en 4-2. Frank Vermeulen
en Marco Kivits hielden de punten in ei-
gen huis te Rumpt. Lyon Megens wisselde
tegen Johan Devos winst en verlies af. 

Speelronde 7 en 8
De Hazelaar/XL Box – ABC 't Töpke 0-6
en 0-6. In Rosmalen waren Johan Devos,
Peter de Bree en Alex Ulijn niet opgewas-
sen tegen respectievelijk Micha van Bochem,

Dennis Timmers en Jos Bongers. Van Bo-
chem en Timmers maakten beiden één
partij in drie beurten uit. Egbersbeek.nl/
De Veemarkt – Carambole/DISC 4-2 en
4-2. Arnd Riedel en Lyon Megens ver-
deelden de buit in Doetinchem. Hetzelfde
scenario volgden Martijn Egbers en Ri-
cardo Goud. Harrie van den Boogaard
verzamelde de 100 caramboles tegen
Gerrie van Eck na 17 en 23 pogingen.
De laatste ontmoeting kreeg een 100-98
uitslag. BIOS/De Biljartfabriek.nl – De
Hazelaar 2-4 en 2-4. Deze keer was het
Gert-Jan Veldhuizen die zijn team over de
streep hielp. Hij won beide wedstrijden
tegen Michael Woidowski waarbij een-
maal 50.00 moyenne en serie van 136
in het 71/2 knappe prestaties waren. Ra-
ymund Swertz overtuigde in het bandsto-
ten met gemiddelde van 33.33 en reeks
van 73 om vervolgens in de andere ont-
moeting te buigen voor Gert van Beek.
Jordy Kanters en Erik van der Linden ble-
ven in balans. Na acht speelronden heeft
ABC 't Töpke met 13 punten de leiding.
De Hazelaar heeft eveneens 13 punten
maar minder partijpunten. Egbersbeek.nl/
De Veemarkt is derde met 10 punten.

De Hazelaar werd gehuldigd i.v.m. titel 2021-2022. Egbersbeek.nl/De Veemarkt
ontving de medailles voor hun derde plek. Foto’s: Henry Thijssen

Vierde divisie driebanden poule 1-2-3-4

Nieuw Diemen nog steeds 100% score 
Poule 1
Na zeven speelronden, is het team van
Nieuw Diemen nog zonder punten verlies
en op koers voor een toprankschikking.
Ook bij subtopper A3 BC in Wetering-
brug werd de volle buit binnen gehaald
(2-6). In het spoor van Nieuw Diemen
blijft WBV De Koger dat ook nog onge-
slagen is met 12 uit 7. 

Poule 2
De Rietlander 2 en SPC Capelle 3 zijn de
koplopers mede door een 6-2 overwin-
ning van SPC Capelle 3 op Markeer mts
traffic services. In dit topduel was alleen
Richard Poleij van de bezoekers in goede
vorm, Hij was een maatje te groot tegen
Marco van de Hout en won na 29 beur-
ten (10-25). Alle andere partijen waren
een prooi voor de thuisploeg uit Capelle
a/d IJssel. Zo wist Jan Kom te winnen van
Metin Solmaz 25-21 (53), John Breur van
John van der Kooij 20-12 (56). Vierde
man Roy van Straalen bleek te sterk voor
Peter de Nooijer in 51 beurten (20-16).
Door deze nederlaag van het team uit
Den Haag is men nu teruggezakt naar de
derde plaats.

Poule 3
Het topduel tussen de koplopers BV Cort-
ini Automotive 2 en Stukadoorsbedrijf
Kanters eindigde in Oosterhout in een
4-4 gelijkspel. De strijd kussen de kop-
mannen Martijn Bastiaansen en Wim
Kanters werd beslist met één carambole
verschil in het voordeel van Kanters 24-

25 (54). Ook John Eijskoot won namens
de bezoekers uit Zevenberg, hij zette Ro-
bert Evers opzij 17-20 (41). Bij de
Oosterhouters waren Anton Pals en Mar-
tin Stoop te sterk tegen hun opponenten.
Zo won Pals in 47 beurten van Jos Broe-
ders (25-18) en Stoop was een maatje te
groot voor Marjo Hoeven 20-11 (51).
Apparekoi-Car profiteerde niet van dit ge-
lijkspel, het kwam niet verder dan 4-4 te-
gen BV De Osskop/Vissenberg Sierteelt
en blijft zodoende op de derde plaats.

Poule 4
Ondanks dat De Distel Biljarts 5 tweemaal
remise speelde in de laatste twee speelron-
den blijft het aan kop van de ranglijst. In
het uitduel tegen De Distel Biljarts 6 kwam
het goed weg met een uitblinker Hans
Joosten die maar 34 pogingen nodig had
voor zijn 25 caramboles tegen Chris Ver-
vers (9-25). Bij de thuisploeg waren zowel
Jan Willem Kuijten als Rowin Jansen in een
supervorm. Kuijten overklaste Hans Joosten
in 34 beurten (20-10). Rowin Jansen deed
het nog beter in won in 26 pogingen van
Pierre         Roosenboom (20-9). In het thuis-
duel tegen ’s Land Welvaren 2/AVH Auto-
’s/ VSS Machinebouw, dat ook 4-4 werd,
was er winst voor zowel Maarten van
Boeckholtz als Hans Broeren. Kopman Van
Boeckholtz klopte Martijn Hendriksen nipt
25-22 (51) en Broeren kende geen pardon
voor zijn tegenstrever Mark van der Hage
25-4 (32). De Distel Biljarts 5 blijft na 7
speelronde één punt voor op ’s Land Wel-
varen 2 en 2 punten voor op  Reseda. 

Vierde divisie driebanden poule 5-6-7. Speelronde 5-8 

Ongeslagen De Biljartacademie 6/ 
De Daltons koploper 
Poule 5
Erik Kuiper Relatiegeschenken/Anytyme
Harwig – Biljartschool.nl/De Harmonie 6-
2. Gerrie Wierstra zorgde met 20 uit 33,
moyenne 0.606, voor de kortste partij. 

Poule 6
De Kuul 4 – Van Rossum Tegelwerken 6-2.
Thuisspeler Johan Sopamena zorgde dank-
zij 0.833 voor de minste beurten na 20 uit
24. Bij de tegenstanders bleek kopman
Han van Rossum goed voor 25 uit 26. SIS
Billiards 5 – De Hazelaar 3 4-4. Jacky Dek-
kers vertrok met 0.757 winst. De Hazelaar
3 – SIS Billiards 7 2-6. Bij de bezoekers Pe-
dro van de Berg 0.806 en Carl Verhoeven
0.714. SIS Billiards 4 – Maasduin Wit-
goed Service 2-6. Namens het winnende
team behaalde Eddy Verhoeven 0.892 en
Jan Francissen 0.606. Maasduin Witgoed
Service 3 – SIS Billiards 7 0-8. Pedro van
de Berg scoorde 0.757. Van Rossum Te-
gelwerken – De Veemarkt 2 6-2. Een
hoofdrol voor Han van Rossum die tegen
Michel van Bommel 1.785 liet noteren na
25 uit 14. Goed voor kortste duel en hoog-
ste partijmoyenne. Leo Vermeiren 0.714
redde de Doetinchemse eer. SIS Billiards 7
– De Veemarkt 2 4-4. Joop Baars 1.315 en
Michel van Bommel 1.000 kwamen tegen
elkaar prima voor de dag. Sander Sloots
0.862 en Leo Vermeiren behaalden de uit-
zeges. SIS Billiards 5 – De Kuul 4 6-2.

Gert-Jan Veldhuizen verbeterde de hoogste
serie in deze poule naar 9. De Veemarkt 2
– SIS Billiards 5 6-2. Emanuel Coort stak er
met 0.833 bovenuit en daarmee was de
koek voor de bezoekers op. De Kuul 4 –
Maasduin Witgoed Service 2-6. Peter Ver-
hoeven haalde uit via 1.000. Zijn teamge-
noot Jan Francissen boekte 0.625. SIS Bil-
liards 7 en 5 geven de toon aan. 

Poule 7
HAS – De Biljartacademie 8/De Senioren
4-4. Namens de Limburgers bleek John
Rademackers met 20 uit 32 de beste van ie-
dereen. BC Tegelen 3 – NAS 6-2. Bij café-bil-
jartzaal Van Tienen toonde Abbas Cetin Ko-
sar zich via 0.833 een prima kopman. Van
Melis Autobedrijf 2 – 't Caves 3/De Strevers
2-6. Eduard Kennis gaf voor de winnende
ploeg met 0.689 het prima voorbeeld. De
Biljartacademie 7/De Boys – VK4/Café
Groeselt 4-4. Severijn Janssen bleef met 20
uit 34 als enige onder de 35 pogingen. De
Biljartacademie 6/De Daltons – 't Caves
3/De Strevers 6-2. In Sittard reikte Hans Pe-
pels tot 0.961. Aannemersbedrijf P. van Hulst
– Van Melis Autobedrijf 5-3. Fons Maas
scoorde 20 uit 33. 't Caves 3/De Strevers –
De Biljartacademie 7/De Boys 6-2. Arnold
van der Linden bleek in vorm na 0.781. Met
13 punten na 7 duels heeft De Biljartacade-
mie 6/De Daltons de leiding. ̀ t Caves 3/De
Strevers volgt op 2 punten.

District Kempenland 24-26-27 november

Libre klein 4e klasse bij 't Caves in Wintelre
De eindstrijd district Kempenland in de
vierde klasse libre vindt op donderdag
24, zaterdag 26  en zondag 27 novem-
ber plaats. Moyennes van 0.30 tot 1.40
en caramboles met interval. Aanvang op
donderdag 19.00 uur en in het weekein-
de 11.00 uur. Speellocatie is Golf & Re-
creatiepark 't Caves aan Veneind 5 te
Wintelre. 

Naam Vereniging Gem Car
1. Boris Hubers 't Vrijthof Libre 1.38 41
2. Maria Timmermans-Sebregts De Zwaan 1.33 41
3. Maarten van Gompel De Koster 1.26 39
4. Peter van de Wouw Ambiani 1,18 37
5. Willem de Regt De Hangijzers 0.91 33
6. Maria Blom Combi '95 0.88 31
7. Frans Veron De Hangijzers 0.79 29
8. Betsie den Hollander Wapen van Strijp 0.51 25

Eerste divisie topteam speelronde 7-8

Dibo/The City veel te sterk voor 
De Hazelaar 3
In Deventer stond zaterdag 12 november
de dubbele ontmoeting tussen Dibo/The
City en De Hazelaar 3 op het program-
ma. In speelronde 7 werd het 6-0 en dat
herhaalde zich in ronde 8. In de ope-
ningswedstrijd eindigde het libre tussen
Germ Bot en Leon Dudink in 250-158 na
4 beurten. De hoogste serie van Bot was
203. Het 47/2 tussen Matthijs Bakker en
Nick Dudink duurde eveneens 4 pogin-
gen en leidde tot 175-11. John van der

Stappen kwam in het bandstoten niet in
de problemen tegen Sjef Jansen. In de
tweede ontmoeting hadden Bot en Bakker
slechts twee beurten nodig. Er waren
reeksen van respectievelijk 175 en 114.
Ook John van der Stappen bleef aan de
goede kant van de score. 
Met veertien uit acht is De Hazelaar 2
lijstaanvoerder. Na zes duels heeft Moira
tien punten, Dibo/The City  en BV '75
acht.   
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NK Pool dames in Spijkenisse

Kampioenschap eindigt met een 
zenuwslopende 9-ball finale

NK Pool dames 8-balls en 14.1 straightpool

Titels voor Maaike Dent en Elise Qiu

Directe concurrenten van elkaar Qiu en
Schuurman kwamen elkaar tegen in de
winnaars kwalificatie ronde. Het werd
een 6-3 overwinning voor Elise Qiu.
In dezelfde ronde winst voor Verharen te-
gen Zwijnenburg en plaatst zich net als
Qiu voor de kwartfinale. In de verliezers-
ronde laat  Schuurman zich niet gek ma-
ken en vecht zich in de verliezersronde
via winst op Irina Khodareva ook naar de
kwartfinale. 
Jum Zwijnenburg die met 2x een tweede
plek en een titel in 10-ball haar EK-deel-
name al had veilig gesteld, kwam niet
verder dan plaats 9. 
De drie de kanshebbers voor de laatste
EK-spot winnen hun kwartfinale en in de
halve finale spelen Qiu en Schuurman te-
gen elkaar, terwijl Maaike Dent het op
moet nemen tegen Tara Verharen.
Door sterk spel plaatst Verharen zich als
eerste voor de finale (6-3). In de andere
halve finale is er winst voor Schuurman
door met 6-2 te winnen

De finale 
Spannender kan het bijna niet worden.
Voor allebei de speelsters geldt dat dege-
ne die wint, zich plaatst voor het EK. 
Het gaat gelijk op en bij de stand van
5-5 pot Schuurman een bal in de hoek en
wil positie spelen voor de volgende bal
die verderop op tafel ligt. Met de route
die de witte aflegt, klost de cueball op de
5-ball en verdwijnt in de midden pocket. 
Met ball in hand aan tafel speelt Verharen
de tafel leeg. Een tricky positie op de
7-ball, die ze in het midden snijdt,
waardoor de cueball veel snelheid heeft.
Een lastige pot op 8 blijft er over. Ze
neemt wat extra tijd en pot de 8 in de
hoek. Nog 1 bal te gaan voor de winst.  
Een medium lange pot is wat het verschil
gaat maken tussen winst plus een EK-spot,
of verlies en het net niet halen. Koelbloe-
dig maakt ze het af en de titel, beker, me-
daille en natuurlijk de zwaarbevochten
EK-spot is binnen.
Tekst: Sectie Pool

Maaike Dent uit Voorburg heeft in
Spijkenisse met haar winst in het NK Pool
Dames 8-ball de nationale titel veroverd.
Dent klopte in de finale Jum Zwijnenburg.
Het brons was voor de dames Tara
Verharen en Jolien Schuurman.
Bij het NK 14.1 straightpool was er winst
voor Elise Qiu. In poolcentrum Keus was
zij oppermachtig tegen Jum Zwijnenburg,
Ook hier was een derde plaats voor
zowel Tara Verharen als Jolien Schuur-
man.

Eindstand 8-balls
1. Maaike Dent
2. Jum Zwijnenburg
3. Tara Verharen

3. Jolien Schuurman
5. Mirjam Alfons
5. Jeanette van den Eijkel
5. Elise Qiu
5. Rahil-Nissa Moeniralem

Eindstand 14.1 straightpool
1. Elise Qiu
2. Jum Zwijnenberg
3. Tara Verharen
3. Jolien Schuurman
5. Mirjam Alfons
5. Jeanette van den Eijkel
7. Karin Roijen
7. Priscilla Thebu

Tekst: Pool sectie

Foto: Stefan Osnabrug

Foto: Stefan Osnabrug
Op de laatste speeldag van het NK Pool Dames 2022 kwamen 14 speelsters
vanuit het hele land naar Spijkenisse. Jum Zwijnenburg had haar EK-spot al
eerder veilig gesteld. Ze won op zaterdag in de finale bij de 10 balls met 5-2
van Elise Qiu. Dus er was nog één EK-spot te verdelen. Voor de resterende EK-
spot waren nog 3 speelsters in de race. In respectievelijke volgorde van de
ranking op dat moment:  Elise Qiu, Tara Verharen en Jolien Schuurman. 

De districtsfinale Kempenland in de eerste
klasse driebanden klein kreeg in Golf &
Recreatiepark 't Caves in Wintelre een
mooie ontknoping. Na 6 ronden leidde
Toine van Zantvoort met 10 punten en
een algemeen gemiddelde van 0.781.
Naaste achtervolger René van Hak be-
schikte over 8 punten en 0.744. Van
Zantvoort kon zich dus een remise en
zelfs kleine nederlaag permitteren in het
afsluitende onderlinge duel. De speler
van DAB, café De Mixx uit Geldrop, ging
echter met 18-30 na 40 beurten onderuit
tegen Van Hak. Het gevolg was dat bei-
den op 10 punten eindigden maar dat de
titel naar Van Hak ging vanwege een iets
beter moyenne. René van Hak is lid van

de organiserende vereniging 't Vrijthof
85. Omdat de locatie in Oirschot niet be-
schikbaar was werd de finale bij 't Caves
in Wintelre gehouden. Raymond Caers
kreeg het beste gemiddelde achter zijn
naam: 0.765. De hoogste serie ging met
9 caramboles naar Willie Tegelaars en
Jan van Drunen. 
Naam Vereniging Pnt Gem HS
1. René van Hak 't Vrijthof 85 10 0.745 8
2. Toine van Zantvoort DAB 10 0.732 5
3. Wil Kanen De Molen 9 0.639 5
4. Bart van de Wijgert Mierlo 8 0.679 7
5. Willie Tegelaars Sint Joris 8 0.610 9
6. Raymond Caers Sint Joris 6 0.765 6
7. Jan van Drunen 't Vrijthof 85 4 0.642 9
8. Marco Vogels Karper '83 1 0.578 5

Driebanden klein 1e klasse district Kempenland

René van Hak slaat in slotronde toe 
bij ‘t Caves in Wintelre

Boven vlnr: Willie Tegelaars, Marco Vogels, René van Hak, Bart van de Wijgert en
Toine van Zantvoort. Onder vlnr: Raymond Caers, Jan van Drunen en Wil Kanen.
Foto: Jan Rosmulder

Poolbiljart eerste divisie. Speelronde 2 en 3

Twee nipte zeges Cues& Darts 
In de thuisbasis te Tilburg werd Poolscool
met 4-3 verslagen. Michel Sagar wees
Joey Haegmans met 9-5 en Tamara Rade-
makers met 9-8 terug. Joris Vaes won indi-
vidueel van Tamara Rademakers maar
ging in het koppel met Kevin Voets de boot
in tegen Cyriel Ledoux en Joey Haegmans.
Voets moest ook Haegmans in het 10-ball

voor laten gaan. Tom Penrose trok tegen
Ledoux tweemaal aan het kortste eind.
Ook tegen Strijders werd het voor Cu-
es&Darts een 4-3 overwinning. Penrose
behaalde zowel winst tegen Jan Rempe als
in het koppel met Sagar. Michael Sagar
had ook in het 9-ball succes. Kenny Voets
en Joris Vaes bleven met lege handen.

Poolbiljart tweede divisie Zuid. Speelronde 2-3

DMT herstelt zich met 2 zeges
Na verlies in de openingsronde won DMT
met 3-4 bij Ketel Divisie. William Gelens
deed een duit in het zakje door Paul Tim-
merman in het straight pool met 75-31
voor te blijven. In het koppel met Jeroen
Gelens wist men met 6-1 te zegevieren. In-
dividueel bleek Jeroen Gelens minder suc-
cesvol. Kevin Beun boekte verlies en winst.
Paul Verbruggen volgde na 7-6 en 6-7 het-

zelfde scenario. Tegen Go Customs 2
werd in De Distel te Roosendaal een 5-2
overwinning gerealiseerd. Bjorn Kock
bleek de meerdere en de mindere in de
persoonlijke duels. Met Rory van der Wee
werd het koppel een succes. Van der Wee
wist individueel tweemaal een maximale
7-0 te boeken. William Gelens hield het
spannend met 74-75 en 9-8. 
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EK poolbiljart senioren 

Tweemaal goud Melissa Kuys-Rademakers
en brons Jum Zwijnenburg

10-ball
Op de vierde speeldag van het EK Senio-
ren in Slovenië heeft Melissa Kuys-Rade-
makers een gouden medaille binnenge-
haald. Ze verslaat in de finale de Finse
Tuuliina Panula.

Via welke route bereikte Melissa de finale?
Ze stond een dag eerder nog in de twee-
de partij tegenover Jum Zwijnenburg.
Zwijnenburg staat de hele partij voor
maar uiteindelijk moet de wedstrijd beslist
worden in het laatste rack, die gewonnen
wordt door Kuys-Rademakers. In de win-
naars kwalificatiewedstrijd speelt ze
daarna tegen de Finse Panula. Ze komt
niet goed in haar spel en verliest 2-5. Via
de verliezerskant weet ze zich daarna te
plaatsen voor de halve eindstrijd tegen
Birgit Heidorn uit Duitsland. Beide speel-
sters lijken last te hebben van spanning in
combinatie met de shotcclock. Ook hier
komt het aan op het laatste rack. Hierin
gaat het over en weer maar is het uitein-
delijk toch Melissa Kuys-Rademakers die
de winnende 10-ball maakt. 
In de finale staat ze weer tegenover de
Finse speelster Tuuliina Panula. Het is dé
kans om sportieve revanche te halen. De
Nederlandse gaat goed van start en komt
snel op voorsprong en bouwt die uit tot 4-
0. Dan krijgt Panula kansjes om wat terug
te doen en de spanning in de wedstrijd
terug te brengen 4-2. 
In het volgende rack komen beide speel-
sters aan tafel. Met 3 ballen op tafel pot
Panula de 8 maar tegelijkertijd ook de 9,
terwijl de 10-ball aan de andere kant van
de tafel ligt dan waar de cueball eindigt.

Ze gaat voor een pot maar mist en Melis-
sa Kuys-Rademakers krijgt de 10-ball, de
beker en de titel op presenteerblaadje.
Deze kans laat ze niet liggen en ze pakt
de titel in 10-ball.

8-ball
Rademakers, de kersverse kampioen in
10-ball, had eerder al via 3 overwinnin-
gen in haar favoriete discipline een plek
in de halve finale veiliggesteld. Jum Zwij-
nenburg moest na haar verlies in de eer-
ste ronde via de lange route richting edel-
metaal. Na drie winstpartijen, waarin ze
onder andere van meervoudig kampioe-
ne Cristina Moscetti won, stond ook zij in
de halve eindstrijd. De loting was niet
gunstig voor Team NL, want ze stonden
nu tegenover elkaar. Edelmetaals was
voor beiden een zekerheid, maar allebei
waren ze natuurlijk gebrand om de finale
te halen. Melissa Kuys-Rademakers won
met een overtuigende uitslag en Zwijnen-
burg moest genoegen nemen met haar
eerste EK-medaille. 
In de finale was Alexandra Cunha de
tegenstandster van de Limburgse. Cunha,
van origine een Portugese speelster maar
die tegenwoordig in Engeland
woonachtig is en ook daarvoor uitkomt,
had zich eveneens via dezelfde weg ge-
plaatst, alleen maar winstpartijen. Op pa-
pier dus een geduchte tegenspeelster.
Maar in de realiteit liet Melissa Kuys-Ra-
demakers nogmaals blijken waarom 8-
ball haar favoriete spel is. Een afgeteken-
de uitslag van 5-1 betekende de tweede
gouden medaille en titel op rij voor haar. 
Tekst: KNBB poolbiljart

Vlnr: Melissa Kuys-Rademakers en Jum Zwijnenburg. Foto: EPBF

Derde GP artistiek

René Dericks winnaar 
in De Gouden Leeuw te Bergeijk

Met 18 deelnemers werd de derde GP ar-
tistiek georganiseerd in de fraaie zaal
van De Gouden Leeuw te Bergeijk. In de
openingsset ging Mark Janssen als een
speer van start. Hij maakte de eerste 9
figuren van de 10, waarvan 7 in de eer-
ste poging. Dat leverde 65 punten op en
de koppositie. Ook na de tweede set
stond hij nog aan de leiding al kwam
René Dericks wel op gelijke hoogte. In die
set twee bracht Benny Smits 9 van de 10
figuren tot een goed einde. Alleen de
voorlaatste ging mis. Vanaf de derde set
kwam Dericks aan kop en die positie gaf
hij het gehele weekeinde niet meer uit
handen. Janssen bleef tweede al was de
marge met Smits slechts een fractie. Ook
Mark Janssen gaf zijn fraaie positie in het
verdere verloop niet meer uit handen. De
strijd om de derde plek wisselde tussen
Benny Smits en Patrick de Haan, al waren
de verschillen gering. De Haan tuimelde
in de laatste set naar de zesde plaats.
Erik Vijverberg profiteerde en behaalde
na een inhaalrace alsnog een top drie
plek. Voor Mark Janssen leverde de twee-

de positie met het percentage van 63.61
een fraaie verbetering van zijn P.R. op.
De vierde en tevens laatste GP wordt op
14 en 15 januari in zijn lokaal De Biljart-
academie in Sittard gehouden. Dan valt
ook de beslissing wie zich plaatsen voor
de NK’s ereklasse en eerste klasse. 
Naam Pnt Pog   %
1. René Dericks 348 145 66,28
2 Mark Janssen 334 146 63,61
3. Erik Vijverberg 298 166 56,76
4. Sander Jonen 290 163 55,23
5. Benny Smits 287 167 54,66
6. Patrick de Haan 285 161 54,28
7. Jop de Jong 260 165 49,52
8. Johnny van Mil 252 170 48,00
9. Eric van Kampen 171 182 32,57

10. Wilfrie Vermeer 168 184 32,00
11. Jean-Marie Limbourg 165 179 31,42
12. Fred Groen 163 180 31,04
13. Cock Ooms 145 188 27,61
14. Walter Crols 116 191 22,09
15. Fred Driessen 111 188 21,14
16. Remy Sleijpen 104 196 19,80
17. Martin Wingelaar 101 193 19,23
18. Eric van Hoorn 84 192 16,00

Vlnr: Mark Janssen, René Dericks en Erik Vijverberg. Foto: Roos Vermeer

B2 café 't Hangijzer competitie district Kempenland

Recordmoyenne voor René van Bokhoven
in zijn eigen Karper te Mierlo-Hout

Op vrijdag 11 november stond in de B2
klasse café 't Hangijzer competitie van
het district Kempenland de ontmoeting in
Mierlo-Hout tussen Karper '83/2 en DAB
3 op het programma. De speciale aan-
dacht ging uit naar het duel van de kop-
mannen ofwel René van Bokhoven tegen
Louis van den Broeke. Van Bokhoven, uit-
bater van De Karper, ging met 8 caram-
boles van acquit en stond na 7 beurten al
op een 17-1 voorsprong. Na 14 pogin-

gen was het 24-3. In beurt 15 maakte Re-
né van Bokhoven zijn resterende 5 punten
waarna Van den Broeke de nastoot miste.
De 29-3 uitslag na 15 beurten leverde
Van Bokhoven een zeer fraai gemiddelde
op van 1.933. Goed voor 2 seizoenre-
cords en een evenaring. De records bete-
kenden een flinke verbetering en betrof
kortste duel en partijgemiddelde. De
reeks van 8 was een evenaring. Gelukkig
voor Van den Broeke was het geen verre
terugreis want hij woont in Geldrop.

René van Bokhoven

Jeugd district Venlo en Den Bosch

Seizoenrecords sneuvelen massaal 
Royal Events Palace 2 – ABC 't Töpke 23-
21 en 23-28. Namens de bezoekers won
Dylan Sanders beide duels. Overberg –
Royal Events Palace 28-22 en 25-25.
Thuisspeler Max Eggenkamp behaalde
de maximale 20 punten in zijn 2 partijen.
ABC 't Töpke – Royal Events Palace 25-
24 en 15-24. Kopman Rik Kolorz verza-
melde de 65 caramboles na respectieve-
lijk 30 en 17 beurten. Het gemiddelde
van 3.82 was een seizoenrecord. Dat hij
hierbij ook de hoogste serie van 26 liet
noteren is natuurlijk geen verrassing en
eveneens de beste seizoenprestatie. Roy-
al Events Palace 2 – Overberg 22-29 en
24-27. Hier liet Max Eggenkamp zich

gelden met 50 uit 14. Ook al een sei-
zoenrecord wat betreft kortste partij.
Overberg – ABC 't Töpke 29-22 en 25-
24. Thuisspeler Dylan Biemans won bei-
de ontmoetingen maar verbeterde met 31
uit 13 tevens het kortste duel. Kopman
Djovanny van Eindhoven bleef tweemaal
aan de goede kant van de score. Dylan
Sanders presteerde dat bij de gasten
eveneens. Royal Events Palace 2 – Royal
Events Palace 26-28 en 25-24. Namens
het tweede team waren Gijs Selten en Tim
van der Wijst goed voor de maximale 20
punten. Bij Royal Events 1 verzamelde Evi
van Erp de 27 treffers na respectievelijk
26 en 17 pogingen.    
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De Hazelaar organiseert
Van 8 Dec t/m 17 Dec 2022 voor de 11e keer

(11 en 14 Dec wordt er niet gespeeld) aanvang 11.00 uur

GrandPrix De Hazelaar
Met o.a. Dick Jaspers, Raimond Burgman, Jean v Erp, Barry v Beers, Dave Cristiani,

Wilco v Wijk, Jeffrey Jorissen, Jean Paul de Bruijn, Raymund Swertz

T.M. Kortenhorstlaan 6 / 5244 GD / Rosmalen




