SNOOKER
NIEUWS
Beste Snookerliefhebber,
Voor u ligt het eerste nummer van Snooker Nieuws. Een
nieuw magazine met allerlei snooker gerelateerde zaken
voor de promotie en stimulering van de snookersport in
Nederland. Opmerkelijke buitenlandse snookerzaken
komen vanzelfsprekend ook aan de orde.
Wilt u graag een mening, advertorial, anekdote of een advertentie plaatsen in deze maandelijkse uitgave? Kijk dan
even op de website snookernieuws.nl.
Veel leesplezier en succes met je snookerprestaties het
komende jaar!
Met sportieve groet,
André Stadt
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Na een overwinning op zijn ziekte
heeft The Captain genadeloos teruggeslagen en staat hij in het rijtje waar hij
thuis hoort, de top 16 van de wereld. De speler uit Essex wist
overtuigend te winnen van Joe Perry (10-8). Eerder wist hij
al Stuart Bingham, John Higgins en Thepchaiya Un-Nooh te
verslaan in het Worldopen in Yushan.

Snooker Nieuws is een maandelijkse uitgave voor de promotie en stimulering van de
snookersport in Nederland.

Advertentie .........................8
COLOFON:

KvK: 61221546
email: info@snookernieuws.nl
web: www.snookernieuws.nl
Hoofdredacteur:
André Stadt

De top 16 ziet er overigens goed uit. Mark Selby weet nog
steeds de 1e plaats te bezetten, met op een tweede worldrankingplaats Stuart Bingham en als 3e Shaun Murphy.
Luca Brecel (B.) staat vol trots op een mooie 31e positie.
© 2016 copyright Snooker Nieuws. Aan de informatie in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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SNOOKER & TECHNIEK
Het is bekend dat de snookersport om veel technische
vaardigheid vraagt. Daarom zal ‘Snooker Nieuws’ iedere
maand aandacht schenken aan dit essestiële onderdeel
van deze complexe precisiesport.
Deze maand het onderdeel:

Voor rechtshandigen is dit het rechterbeen.
Voor linkshandigen is dit het linkerbeen.
3. Breng de keu in lijn en plaats de pomerans zo dicht
mogelijk bij de speelbal. (tip to the ball)
4. Beug het lichaam nu zodanig, dat je borstkas en kin
contact maken met je keu.

BENADERING VAN DE STOOT
1. Overzie het totale shot.
2. Stap in met het leidende been in lijn van de stoot. De
teen van de leidende voet is naar de witte bal gericht.

5. Doordat jouw leidende been in lijn van de stoot staat,
helpt dit om je lichaam, borstkas, brughand en keu in lijn
van de stoot de krijgen.
Meer informatie op www.snookerschool.nl

SNOOKERSPORT WEER IN OPKOMST!
SNOOKER REIZEN
Een leuk en nieuw initiatief
is Snooker Reizen! De organisatie heeft voor ogen om
relatief korte reizen naar
(internationale) snookertoernooien te organiseren.
Er zijn momenteel 3 soorten
reizen te boeken naar Sheffield tijdens het WK Snooker
in The Crucible 2017.
Vanzelfsprekend is het een
fantastische manier om van
je hobby te genieten en met
andere snookerliefhebbers
een leuke tijd mee te maken.
Snookerreizen verzorgt de
reis, entreetickets, hotel en
vele extra activiteiten.
Meer weten?
www.snookerreizen.nl

TOERNOOI VAN DE MAAND
IBSF WERELDKAMPIOENSCHAP U18 2016 IN MOL BELGIË
Het kan u natuurlijk niet ontgaan zijn. Afgelopen maand was de BBSA in het
Belgische Mol gastheer van IBSF Wereldkampioenschap onder 18 én onder 21.
Van 16 augustus t/m 25 augustus laat de jeugd zien wie de beste ter wereld is!
Elk land kan 4 spelers uitzenden voor de groep jonger dan 18 jaar en 4 spelers
voor de groep van 18 t/m 21 jaar. Als je onder de 18 bent, mocht je ook meedoen met de groep van onder de 21 jaar.
De Nederlandse delegatie bestond uit:
U18
Kevin Oei
Man Hee Tang
Kendrew Oei
Mike Ebbe
U21
Tim De Ruyter
Nathalie Seighter (bij
de dames)
De gebroeders Kendrew & Kevin Oei draaien alHet eerstvolgende
weer enkele jaren met succes mee in het jeugd
toernooi in Nederland
snookercircuit.
is het Haags Open dat
in September gespeeld wordt. (www.haagsopen.nl)
Voor alle andere NSR toernooien kan je ook raadplegen:

www.snookertoernooi.nl
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TEAM COMPETITIE KNBB
DE EREDIVISIE
De hoogste divisie van het Nederlandse snooker bestaat in het seizoen
2016/2017 uit 10 teams die in 18 rondes zullen uitmaken wie de sterkste is. De
teamcompetitie begint in september.
www.teamcompetitie.nl + helpdesk (http://helpdesksnooker.knbb.nl)
Ook zijn er twee nieuwe vrijwilligers binnen de KNBB sectie Snooker om de
teamcompetitie helpen te begeleiden. Dit zijn Lea Lindhout (voor de 1e & 2e
divisie) en André Stadt (voor de Ere divisie).

DE 1E & 2E DIVISIE
Deze week in Snooker Nieuws het team:

BILJARTMAKERS 1
Geschiedenis:
Ieder van ons heeft al tientallen jaren regio competitie gespeeld en we hebben
elkaar ontmoet in ons huidige speellokaal van de Snookervereniging De Ronde
Venen (SVRDV). Deze vereniging is opgericht in 2003 en is volledig in eigen
beheer. Sinds de oprichting hebben wij Regioteams gehad in verschillende
samenstellingen door de jaren heen.
Als team hebben wij voornamelijk in de tweede klasse gespeeld maar hebben
ook twee jaren in de eerste klasse gespeeld. Voor ons is de tweede klasse het
meest competitief. Helaas is er al jaren een daling van het aantal teams te zien
waardoor wij ieder jaar tegen dezelfde teams strijden. Als team nemen wij de
snookersport en de wedstrijden zeer serieus en gaan ook iedere keer vol goede
moed de strijd aan in de regio.
Ideaal is om een team te hebben met vier personen, waardoor je allemaal voldoende
kan spelen maar je ook wat
flexibeler bent in verband met
persoonlijke verhinderingen.
Wij hebben het een aantal jaar met een team van drie geprobeerd maar voor de
captain is het veel kunst en vliegwerk om ons aan de planning te houden. Nico
is ons team dan ook komen versterken dit seizoen. Verder heeft onze vereniging drie regio teams (Biljartmakers 1, 2 &3) die allemaal vernoemd zijn naar
het gelijknamige bedrijf in Portengensebrug van één van onze bestuursleden en
oprichters Gerard Bocxe.
Speellokaal:
Snookervereniging De Ronde Venen, Molenland 25, Wilnis
www.snookerloods.nl
Teamleden
Erik de Ruiter (C), 39 jaar, hoogste break 37
Edwin Stokkermans, 48 jaar, hoogste break 41
Michael Salentijn, 42 jaar, hoogste break 74
Nico Stokkermans, 49 jaar, hoogste break 76

SNOOKERREGELS
BALL ON:
Elke bal die reglementair het eerst
geraakt mag worden door de cueball, of reglementair gepot mag
worden is een mogelijke ball on.
SNOOKERED:
De cue-ball is snookered wanneer
een directe stroke in een rechte lijn
naar elk gedeelte van elke ball on
geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd door één of meer ballen
niet on. Als één of meer ballen on
aan beide uiterste zijden geraakt
kunnen worden, zonder gehinderd
te worden door een bal niet on, dan
is de cue-ball niet gesnookerd.
a. Als de cue-ball in-hand is, is hij
pas gesnookerd als hij zoals hierboven beschreven gehinderd
wordt op elke afzonderlijke positie
op of binnen de lijnen van de "D".
b. Als de cue-ball als onder a. gehinderd wordt om een ball on te
raken door meer dan één bal niet
on:
i. dan is de bal niet on, die het
dichtst bij de cue-ball ligt, de effectief snookerende bal,
ii. als meerdere hinderende ballen
niet on op gelijke afstand van de cue
-ball liggen, dan zijn al die ballen
effectief snookerende ballen.
c. Als rood de ball on is en de cueball door verschillende ballen niet
on gehinderd wordt om verschillende rode ballen te raken, dan is er
geen effectief snookerende bal.
d. De striker heet gesnookerd te zijn
als de cue-ball gesnookerd is zoals
hierboven beschreven.
e. De cue-ball kan niet gesnookerd
worden door een band. Als de
ronding van een band de cue-ball
hindert en dat deel van de band
dichterbij de cue-ball is dan welke
hinderende bal niet on dan ook, dan
is de cue-ball niet gesnookerd.

Vorig jaar zijn wij teleurstellend als 4de geëindigd in een team van zes in de
gecombineerde 2de en 3de klasse. Een top 3 klassering vinden wij wel het minimale voor ons en daar gaan we dit komende seizoen weer vol voor.
Wij zijn een heel gezellige vereniging die geen commercieel oogpunt heeft maar
gerund wordt door de 25 leden. De snookerloods wordt door velen gezien als
tweede huiskamer waar met veel plezier wordt gespeeld op één van de drie
snookertafels. Er wordt ook een huiscompetitie georganiseerd en diverse toernooien gedurende het jaar. Oftewel dé gezelligste vereniging in de regio!
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SHEFFIELD
Het wereldkampioenschap
in The Crucible te Sheffield
is waarschijnlijk voor velen
het snookerhoogtepunt van
het jaar. Immers de beste
spelers ter wereld laten hier
hun beste spel zien.
Het één en ander is natuurlijk prima op televisie te
volgen, maar heb je er wel
eens over nagedacht om zelf
hierbij aanwezig te zijn? …
Jawel, op de tribune, slechts
enkele meters van Mark
Selby of Shaun Murphy!
Dit is een ongelooflijke
ervaring dat je natuurlijk
meegemaakt moet hebben in
je leven.

www.snookerreizen.nl
Snooker Reizen zal voor het
WK 2017 in Sheffield een
paar reizen organiseren
waar je in groepsverband,
met z’n tweeën of alleen aan
kunt deelnemen. Er is plaats
voor ongeveer 30 deelnemers, dus wacht niet te lang
met boeken. Wie het eerst
komt die het eerst maalt.
Een vijfdaagse reis van
maandag 17 april t/m
vrijdag 21 april is er al vanaf
€729,- inclusief: 7 entrée
tickets Crucible, hotel, reis
retour per Eurostartrein,
snookertoernooi, groepsdiner en veel extra’s!

GESCHIEDENIS EN SNOOKER
Voor het ontstaan van snooker moeten we terug naar het Engelse
'Billiards', dat naar het schijnt al in de
14de eeuw werd gespeeld.
Eén theorie over het ontstaan van de
naam 'Billiards' (of biljart) komt uit
een verhaal over een Londense handelsman, William Kew die Bill genoemd werd. Op regenachtige dagen
haalde hij de drie ballen, die buiten
het embleem waren voor zijn zaak,
naar binnen om ze te beschermen.
Wanneer hij zich verveelde plaatste
hij de ballen op de grond en duwde
hij ze rond met een
'yardstick' (meetstok). Van daar zou
de uitdrukking 'Bill-Yard' komen.
Tussen de 14de en de 17de eeuw werd
een vorm van biljart in open lucht
gespeeld, op gras, en het was Lodewijk XI van Frankrijk die naar verluid
het spel voor het eerst binnen liet
spelen, en op een tafel. (Omdat het
oorspronkelijk op gras werd gespeeld,
gaf men de voorkeur aan groen als
kleur voor het biljartlaken). De stok
die men toen gebruikte leek nog
steeds meer op een golfclub dan op
een huidige keu, die pas ontstond
rond de 19de eeuw.
In het begin van die 19de eeuw werd
het biljartspel zeer populair in Engeland. Het was ook het favoriete tijdverdrijf voor legerofficieren, en één
van hen, Sir Neville Chamberlain,
wordt de uitvinder van snooker genoemd. Toen hij in 1875 in
Jubbulpore (India) gestationeerd
was, begon het traditionele 'Billiards'spel (met twee rode en l witte bal)
hem en zijn collega-officieren te vervelen. Ze begonnen extra ballen in het
standaardspel te gebruiken, in een
poging om voor wat afwisseling te
zorgen. Zo verzonnen ze nieuwe spelletjes, waaronder de voorloper van
snooker, een spel genaamd
'Pyramids', dat gespeeld werd met l
witte en 15 rode ballen. Hierbij werden dan geleidelijk aan nog andere
gekleurde ballen toegevoegd, tot ze
aan het huidige aantal van 22 kwamen.

Het was tijdens een dergelijk spelletje
met de nieuwe kleuren erbij, dat
Chamberlain één van zijn collegaofficieren een 'snooker' noemde, nadat die een relatief gemakkelijke bal
had gemist. 'Snooker' was een soort
van spotnaam die men gaf aan nieuwe rekruten van de Koninklijke Militaire Academie. Het zou dus kunnen
vertaald worden als 'beginneling'.
Omdat zijn tegenstander dit opnam
als een belediging, haastte Chamber-

lain zich om erbij te zeggen dat ze
allemaal 'snookers' (dus
'beginnelingen' of 'groentjes') waren
in dit nieuwe spel. En daarom zei hij
ook, dat het spel zelf 'Snooker' genoemd zou moeten worden.
Snooker werd de eerste 10 jaar niet
buiten India gespeeld. Het kwam
naar Engeland in 1885, toen een topbiljartspeler uit die tijd, John Roberts, naar Calcutta reisde om de
Maharadja daar les te geven. De Maharadja was een vriend van Neville
Chamberlain, en hij en Roberts werden aan elkaar voorgesteld. Roberts
keerde later terug naar Engeland met
het nieuwe biljartspel 'Snooker'. Het
Engelse 'Billiards' bleef het meest
gespeelde biljartspel in Engeland tot
de jaren '50, toen snooker geleidelijk
aan in populariteit begon te winnen.
Ondertussen is snooker een zodanig
groot succes geworden dat het één
van de sporten is met de hoogste kijkcijfers in Groot-Brittannië. Via de
televisie is het later ook in Australië,
Canada, het Verre Oosten en Europa
zeer populair geworden.
(Bron: The Hamlyn Encyclopedia of Snooker)
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SNOOKER JEUGD
De jeugd is de toekomst!
Iedereen die bovenstaande uitdrukking toejuicht kan hier z’n steentje aan bij
dragen.
Veel ouders van het huidige jong oranje staan al bij dag en dauw op om hun
kroost naar de toernooien en trainingen te brengen.
Ook de snookercentra en clubs kunnen natuurlijk proberen mee te denken om
de jeugd aan de snookertafels te krijgen. Misschien lukt het om de woensdagmiddagen uw snookercentrum weer open te stellen? Wellicht kunt u bij een
plaatselijke school eens een poster ophangen? Alle initiatieven zijn natuurlijk
welkom en gelukkig zijn vele snookerlokalen positief over de NL snooker jeugd.
Wat doet uw organisatie om de jeugd te enthousiasmeren? Laat het weten en
deel het met de rest van Nederland!
Stuur een mail naar info@snookernieuws.nl en u komt gratis met uw idee en
bedrijfsnaam in de volgende editie van Snooker Nieuws!
(leuk idee….. stuur een foto mee als bijlage!)

De Nederlandse snookerjeugd begint weer langzaam aan het idee te
wennen dat snookeren best een moeilijke en stoere sport is!
JONG ORANJE
Het huidige jong oranje van de KNBB sectie Snooker is alweer enige jaren actief
op zowel de nationale– als internationale podia. Na een succesvolle eerste nationale training in 2014 te Ozebi Utrecht, zijn er in de afgelopen twee jaar diverse
nieuwe gezichten bijgekomen. Hoewel er nog veel werk te verzetten is, kan er
wel gezegd worden dat er een mooi begin gemaakt is. Iedereen hoopt natuurlijk
dat een talent zich zo ontwikkeld, dat er een snookerspeler van formaat ontstaat
die zich kan meten met de grote snookermasters. Alles staat of valt natuurlijk
met de bereidheid om tijd te investeren door zaalhouders, vrijwilligers en ouders. Maar niet op de laatste plaats, de jeugd zal zelf moeten trainen! Heel veel
trainen……..
Het huidige Jong Oranje bestaat uit:
Junioren:
Tim De Ruyter, Kevin Oei, Jasha Kiers, Man Hee Tang, Mike Ebbe, Mick v.d.
Kamp
Kadetten:
Kendrew Oei, Lazlo Hofstede, Hugo van Houten, Hans Kuijpers
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INTERNATIONALE SNOOKER TOERNOOIEN 2016/2017
UW

24‐28 Aug 2016

Paul Hunter Classic

Fürth

Germany

30 Aug ‐ 2 Sep 2016

Shanghai Masters Qualiﬁers

Barnsley

England

HIER?

5‐10 Sep 2016

6 Red World Championship

Bangkok

Thailand

Wilt u een toernooi, uw snookercentrum, materialen of andere
zaken onder de
aandacht brengen
bij het grote
snookerpubliek?

19‐25 Sep 2016

Shanghai Masters

Shanghai

China

26‐28 Sep 2016

European Championship Qualiﬁers

Preston

England

29 Sep ‐ 1 Oct 2016

Interna onal Championship Qualiﬁers

Preston

England

3‐9 Oct 2016

European Championship

Bucharest

Romania

10‐16 Oct 2016

English Open

Manchester

England

23‐30 Oct 2016

Interna onal Championship

NB

China

7‐12 Nov 2016

Champion of Champions

Coventry

England

14‐20 Nov 2016

Irish Open

Belfast

Ireland

22 Nov ‐ 4 Dec 2016

Betway UK Championship

York

England

6‐9 Dec 2016

German Masters Qualiﬁers

Barnsley

England

12‐18 Dec 2016

Sco sh Open

Glasgow

Scotland

2‐3 Jan 2017

Championship League ‐ Group 1

Stock

England

4‐5 Jan 2017

Championship League ‐ Group 2

Stock

England

9‐10 Jan 2017

Championship League ‐ Group 3

Stock

England

11‐12 Jan 2017

Championship League ‐ Group 4

Stock

England

15‐22 Jan 2017

Masters

London

England

24‐27 Jan 2017

China Open Qualiﬁers

Preston

England

1‐5 Feb 2017

German Masters

Berlin

Germany

6‐12 Feb 2017

World Grand Prix

Preston

England

13‐19 Feb 2017

Welsh Open

Cardiﬀ

Wales

20‐21 Feb 2017

Championship League ‐ Group 5

Stock

England

Meer informatie?

22‐23 Feb 2017

Championship League ‐ Group 6

Stock

England

www.snookernieuws.nl

23‐26 Feb 2017

Coral Shoot‐Out

NB

NB

27‐28 Feb 2017

Championship League ‐ Group 7

Stock

England

1‐2 Mar 2017

Championship League ‐ Winners' Group

Stock

England

3‐5 Mar 2017

Gibraltar Open

Gibraltar

Gibraltar

6‐12 Mar 2017

Players Championship

Llandudno

Wales

27 Mar ‐ 2 Apr 2017

China Open

Beijing

China

5‐12 Apr 2017

Be red World Championship Qualiﬁers

Sheﬃeld

England

15 Apr ‐ 1 May 2017

Be red World Championship

Sheﬃeld

England

ADVERTENTIE

Snooker Nieuws
heeft diverse adverteer mogelijkheden voor
kleine en grote
budgetten!
Particulieren kunnen hun 2e hands
snookermaterialen
onder de aandacht
brengen.
Bedrijven hebben
volop mogelijkgheden om
full colour hun
bedrijf en/of
diensten te presenteren.

Afmetingen snookertafel:

SNOOKER-WETENSCHAP

Het speeloppervlak, gemeten tussen de banden, dient 11 feet 8,5
inches bij 5 feet 10 inches (3569 x 1778 mm) te zijn, met een
maximaal toegestane afwijking van +/- 0,5 inch (+/- 13 mm).
De hoogte van de tafel, gemeten van de vloer tot de bovenkant
van de band, dient tussen 2 feet 9,5 inches en 2 feet 10,5 inches
te liggen (tussen 851 en 876 mm).
Een tafel is dus bijna 3,6 meter bij 1,8 meter. Groot genoeg toch?
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SNOOKER INTERNATIONAAL
SNOOKER OP TV:
Snooker op de Nederlandse TV is schaars. Helaas schenken de sportzenders zoals Studio
Sport, RTL Sport en
SBS6 weinig tot geen tijd
aan het snookerspel. Toch
worden de toernooien
zeer goed bekeken op
Eurosport en de BBC. 10tallen miljoenen liefhebbers kijken naar de prestaties van ondermeer OSullivan, Robertson,
Trump en Selby!
Ook kan je, welliswaar
betaald, genieten van het
snooker op je smartphone
& tablet met:
Eurosportplayer.nl

WORLDRANKING NA 2016 PAUL HUNTER CLASSIC
1

Mark Selby

675,150

2

Stuart Bingham

582,034

3

Shaun Murphy

455,308

4

Judd Trump

401,166

5

John Higgins

400,725

6

Mark Allen

363,592

7

Neil Robertson

359,582

8

Ricky Walden

312,208

9

Ding Junhui

311,425

10

Joe Perry

295,133

11

Ronnie O'Sullivan

294,333

12

Mark Williams

251,008

13

Marco Fu

243,750

14

Kyren Wilson

226,924

15

Allister Carter

214,200

16

Barry Hawkins

213,525

Mark Selby is een zeldzame
en zeer complete snookerspeler. Niet voor niets heeft hij al
vele toernooien gewonnen.
Vooral zijn geduld en het
toeslaan op het juiste moment in een match, zijn de
ankerpunten van het sublieme spel dat hij laat zien.

De worldranking wordt tegenwoordig opgesteld
aan de hand van de gewonnen geldprijzen
Het jeugdjournaal NPO
heeft overigens wel aandacht geschonken aan het
WK U18 & U21 van het
IBSF in Mol te België.
Fantastisch dat de jeugd
aandacht krijgt voor de
mooie prestaties die ze
leveren.
Op de pagina hiernaast
zie u de grote snookertoernooien die meestal
worden uitgezonden op
tv.

KENNIS EN KUNDE IN DE BILJART, POOL ÉN SNOOKERWERELD

Billardfabriek Wilhelmina Amsterdam
In het pand aan de Stadhouderskade 127 te Amsterdam zijn winkel,
kantoor en fabriek gevestigd. In de winkel treft u een ruime sortering
aan van carambole-, pool- en snookerkeuen en diverse andere biljart
toebehoren.
Billardfabriek Wilhelmina heeft een eigen service dienst voor het onderhoud aan de biljarts. Daarnaast wordt samengewerkt met dealers
door heel Nederland.
www.wilhelmina-billards.nl
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Een snelle levering, lage verzendkosten



Alle producten direct uit voorraad leverbaar



Het juiste product voor iedere klus



Veilig bestellen en betalen



Grote productkennis

Perilex‐ en CEE
contactdozen

Hager
groepenkast

Draadloze
deurbel

Jung schakel
materiaal

Toilet‐ en bad
kamerven lator

Spiegel‐ &
vloerverwarming

Hager
automaten

Inbouw spots

Installa e
materiaal

Tijd‐ & schemer
schakelaars

Coax en UTP
kabel

www.hse‐elektrawinkel.nl
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