
Een nieuwe biljart
krant voor iedereen 

port. DE BILJART BALLEN krijgt veel 
informatie van de KNBB district Waal
wijk. Desondanks blijft de krant volle
dig onafhankelijk. De uitgever van deze 
krant, DUO PRINT uit Waalwijk heeft 
een eigen redactie. 
Advertenties 
Om een dergelijke gratis krant uit te 
geven zijn financiele middelen nodig. 
Om deze middelen te verwerven be
staat de mogelijkheid om te adverteren. 
De adverteerders zullen voor een be
langrijk deel het aantal pagina's van de 
krant bepalen. 

Eindelijk is het dan zover, de biljartkrant voor het district Waal
wijk is uit. Een krant waar wij als redactie trots op zijn. Zonder dat 
het eigenlijk de bedoeling was, mag deze krant uniek in Nederland 
genoemd worden. Voor zover bekend wordt er in geen enkel ander 
district in Nederland een dergelijke krant uitgegeven. Een krant boor
devol informatie over biljarten in het district Waalwijk. Heel be
langrijk is het dat deze krant aandacht besteedt aan alle niveaus 
op biljartgebied. Of het nu gaat om de eredivisie of de vijfde klasse 
libre, dames, jeugd, recreanten of rolstoelbiljart, het staat allemaal 
in uw krant. 
De biljartkrant zal onder de naam DE heeft de krant leest, zal deze gratis wor
BILJART BALLEN vier maal in dit sei- den verstrekt. 
zoen verschijnen. De reacties waren al Via de verenigingen, horecazaken, 
voor het verschijnen van deze eerste uit- biljartcentra, bibliotheken enz. zal de 
gave erg positief. Daarom zijn er ver- krant zijn weg naar de lezer vinden. 
gaande plannen om in het seizoen 1998 /
1999 met een grotere frequentie te ver- Van en voor biljarters 
schijnen. Het is gebleken dat er bij De krant zal zich beslist niet in conflict
\>i\\arters en publiek behoefte bestaat situaties mengen. Iedereen kan, wan
aan duidelijk leesbare informatie. DE neer hij iets onder de aandacht wil bren
BILJ ART BALLEN zal in deze behoefte gen en het niet aanstootgevend is berich
gaan voorzien. De naam van de krant is ten insturen. 
met opzet eenvoudig gehouden en laat Ook is het mogelijk om foto's te plaat
daarom ook geen twijfel over de inhoud. sen, bij bepaalde gelegenheden kan men 
Omdat het de bedoeling is dat iedereen een beroep doen op onze fotograaf. 
die iets met de biljartsport te maken Evenals nu zullen er ookin de volgende 

Raymond Ceulemans tevreden in Waalwijk 

uitgaven vaste rubrieken verschijnen. 
Zo kennen we de kolom "Krijtjes' , "In 
gesprek met" en "Onderweg". Ondanks 
dat we niet elke week verschijnen zul
len we de standenlijsten zo recent mo
gelijk weergeven. 
De redactie staat altijd open voor tips 
en nieuwtjes op biljartgebied. De krant 
is er tenslotte voor de biljarters, betrok
kenen en geïnteresseerden in de biljarts-

�· 

Hoe meer advertenties er geplaatst wor
den, hoe dikker de krant dus kan wor
den. Kortom, met z'n allen kunnen we 
telkens weer een mooie, leesbare en ge
zellige krant uitbrengen. 

Blomdahl." 

in Waalwijk 
Maandag 20 oktober a.s. speelt het �m van Voets installatietechniek 
een bekerwedstrijd tegen Procall Professionals uit Hengelo. ·Torbjöm 
Blomdahl, de kopman van Procall Professionals zal dan aantreden tegen 
Wun van Cromvoirt. Ook Brugman, Velthuis en v.d. Looy zijn dan te 
gast in Waalwijk. Zij s�len tegen Hermsen, Wi�ens en Verlouw. De aan
vang is 19.30 uur in biljartcentrum St. Jan. 

Loper uit voor superteam 

Weer winst 
voor 
Crystal Kelly Het is inmiddels bij elke biljartliefhebber in het district Waal

w_ijk bekend, dat het Crystal Ke!lyteam met Raymond Ceulemans 
biljartcentrum St. Jan als thuishaven heeft, Ceulemans en zijn 
teamgenoten hebben een contract van drie jaar, met een ·optie op 
een ruimte verlenging. 
Naast Ceulemans bestaat het Crystal Don ge en De Roo een belangrijk aspect. 
Kelly Team uit Fredéric Caudron, De nieuwe sponsor, overigens een par
Frans van Kuyk en Aad Gieskens. ticulier initiatief, gaf het team de naam 
Zoals voorspelt blijven de sucsessen van zijn dochter Crystal Kelly. Onder 
niet uit. Nadat Van Donge en De Roo 
stopten met de sponsering, was het 
voor Ceulemans geen probleem om 
het naar zijn zegge superteam, com
pleet te maken. Op de vraag of hij 
nog wereldbekerwedstrijden gaat 
spelen, antwoord hij "Ik zal ze nog 
wel spelen, maar het hoeft allemaal 
niet meer zo, het is geen must". Het 
Crystal Kellyteam staat bij hem 
voorop, dat er geen licentie vrij was 
om direct eredivisie te spelen neemt 
men graag op de koop toe. Hij ziet 
het dan ook niet als een stapje terug 
om een klasse lager te startten. Met 
de sponsor was immers de afspraak 
gemaakt dat wanneer er geen licen• 
tie vrij was om direct in de eredivisie 
te spelen, de overeenkomst toch van 
kracht zou blijven. 
Financieel 
Voor de profs was de financiele ze
kerheid na het stoppen van Van 

dezelfde naam wordt er in Monaco 
al sin� vijf jaar een biljarttoernooi ge
orgaruseerd. 
Koesteren 

-Het team heeft het overigens reuze
naar hun zin in Waalwijk. "Men be
schikt hier over prima materiaal, het
wordt gekoesterd gelijk een baby",
aldus Ceulemans.

Vrijdag 10 oktober speelde Crystal Kelly 
in Zwaag tegen NHD/Baderie Reus. 
Ook hier was men de sterkste 6-2. 
Coudron verloor zijn partij tegen Wt.rtz 
(43-45). 
Ceulemans had maar 26 beurten nodig 
tegen Botman (11-45). Van Kuyk over
speelde Bron met een moyenne van 
1,500. 
Gieskens stuurde na 45 beurten Kaarse
maker met 20 caramboles naar huis. 
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Henk Mies grote animator voor Waalwijk 

Rolstoelbiljart sterk in opkomst 

nooien. Momenteel zijn er dat al 10. Vol
gens Mies zou een landelijke promotie 
voor het rolstoelbiljarten toch geen over
bodige luxe zijn. Hij is er dan ook blij 
mee dat de K.N.B.B. district Waalwijk 
plannen heeft om het rolstoelbiljart 
structureel in de regio op te zetten. Zo 
zou Henk Mies graag een echte inter
land organiseren. Hem is bekend dat er 
in Noord-Holland en de Achterhoek op 
dit gebied ook activiteiten zijn. Het is 
echter moeilijk om alles bij elkaar te krij
gen. Met dit zelfde probleem kampt 
men ook in België. "België kan helaas 
ook geen vier man bij elkaar krijgen om 
een interland te spelen. Er wordt in Bel
gië wel gespeeld in Oostende en Weelde, 
maar kunnen er niet meer de titel inter
land aan geven. Dit jaar is er dus voor 
de eerste keer geen interland te verspe
len", aldus Mies. 

Sinds dit jaar is Waalwijk toegevoegd aan de serie Grand Prix toer- nen wij net als de valide biljarter laten 
nooien libre-klein voor rolstoelbiljarters. Henk Mies is de grote drijf- zien dat wij daar niet voor onder doen",
veer achter het Waalwi7'kse toernooi. Wim v. Cromvoirt stelde hier- aldus een rolstoelbiljarter. Bij het

rolstoelbiljarten mag natuurlijk ook gevoor een bokaal ter beschikking, waar nu jaarlijks om wordt ge- bruik gemaakt worden van hulpmidde-
streden. 

Sinds twee jaar organiseerd Henk Mies 
in biljartcentrum St. Jan het rolstoel
biljarttoernooi. "Een geschikte accom
modatie waarin men maar liefst 4 bil
jarts ter beschikking heeft. Zo kan men 
16 rolstoelers aan een toernooi laten 
deelnemen, een ongekende luxe", aldus 
Mies. Afgezien van het feit dat er zoveel 
biljarters kunnen spelen, is in de ruimte 
een goede vloerbedekking rond de 
wedstrijdtafels aanwezig, wat zeer be
langrijk is voor de rolstoelbiljarter. Men 
moet licht kunnen draaien, wat niet zo
veel energie vergt. Ook is er natuurlijk 
een lift in het biljartcentrum. Naast een 
uitstekende accommodatie is de steun 
van sponsors onontbeerlijk. Met enige 
trots laat organisator Mies dan ook de 
sponsorlijst zien, die toereikend is om 
een dergelijk toernooi te organiseren. In 
totaal worden er dit seizoen 8 Grand 
Prix toernooien gespeeld, in België en 
Nederland. Omdat men niet alle inge
schreven biljarters deel kan laten nemen, 
bestaat de mogelijkheid om uitgeloot te 
worden. Dit kan maximaal twee keer hij ernaar om zoveel mogelijk propa
per seizoen. Devijf best gespeelde wed- ganda voor deze vorm van 
strijden tellen voor de ranking. De laat- gehandicaptensport te maken. 
ste wedstrijd is gespeeld in Roosendaal 
op 27 en 28 september. Het is volgens Uitlaatklep 
Mies niet toe te juichen dat er in Waal- Voor vele rolstoelgebruikers blijkt hetwijk een groot aantal rolstoelers zijn. biljarten een uitlaatklep te zijn. Er wordtMaar daamaast vindthij het jammerdat dan ook met de regelmaat van de klokvoor zover hem bekend is, men in het goed getraind, een moyenne van driedistrict Waalwijk zelf geen blijkt geen uitzondering te zijn. "We zijnrolstoelbiljarters heeft. Daarom streeft beslist niet zielig, op deze manier kun-

A. Meijer B.V. Nooit Volleerd

Kampioen 1e klasse 
driebanden klein 

Biljartvereniging De Westhoek organiseerde op 2, 3 en 4 oktober, de finale le klasse 
driebanden-klein van het district Waalwijk. Na drie dagen te hebben gespeeld, is 
�teindelijk A. Meijer van B.V. Nooit Volleerd als eerste geëindigd. Een spannende 
finalepartij tegen J.v. Geenen van B.S.V. Van Geenen zou zijn partij moeten win
nen om kampioen te worden. Meijer daarentegen had voldoende aan remise om 
de titel te veroveren. Jan v. Geenen kon in het begin van de partij gelijke tred 
houden met Meijer. Maar naarmate de partij vorderde werd de druk schijnbaar te 
zwaar en lukte er niets meer. Meijer won de partij en werd daardoor kampioen 
met 3 punten voorsprong op zijn clubgenoot M. Leijtens. Leijtens won op zijn 
beurt de partij tegen W. Vink. Van Geenen zakte door zijn verlies naar de 4e plaats. 
Namens het district Waalwijk huldigde W. de Rooij de kampioen en werden de 
prijzen uitgereikt aan de overige winnaars. De organisatie was dat weekend in 
goede handen bij wedstrijdleider Albert Klerks. Tevens ging een woord van dank 
en een prachtig bloemstuk naar het kasteleinspaar voor de gastvrijheid, prima 
materiaal en de heerlijke hapjes die met regelmaat geserveerd werden. De kam
pioen neemt op 31 oktober, 1 en 2 november deel aan de gewestelijke finale, welke 
m het district Dieren e.o. wordt gespeeld. Als reserve werd Dhr. v. Geenen aange
wezen. 

Een spelmoment tijdens de finale in biljartcentrum De Westhoek. 

De ranking na 6 toernooien 
1: Ad Bakx, 2: Oscar Sobry, 3: Theo Schil
ders, 4: Marco Mies, 5: Joost Polak, 
6:Louis Weterings, 7: Ludo Baijens, 8: Jan 
Zagers, 9: Kees v. Gestel, 10: Piet v.d. 
Velden. 

De nog te spelen wedstrijden van dit jaar 
zijn: 
Oisterwijk 25 en 26 okt. 
Oosterhout 8 en 9 nov. 
Rijen 22 en 23 nov. (invitatietoernooi niet 
voor A.K.R.) 

!en zoals b.v. een bokje. Dit zal door de
arbiter aangereikt en weer weggenomen 
worden. Gelijkgesteld is wel dat iedere
rolstoelbiljarter zijn caramboles in zit
tende positie maakt.

In'terland 
Als men enkele jaren terugblikt is er al 
wat uitbreiding gekomen in de deel
name aan het rolstoelbiljart, enkele ja
ren terug begon men met 3 of 4 toer-

. ... ;:, { ,., . . 
. . -� '< •.,$",. ,(, 

�;' n '. 

17, 18 en 19 oktober 
2e klasse driebanden-klein in cafe 't Trefpunt, Elshout. 

2, 3 en 4 januari
3e klasse driebanden-groot in biljartcentrum De Westhoek, Drunen. 

20, 21 en 22 maart 
4e klasse bandstoten-klein in cafe Witte Brug, Sprang-Capelle. 

16en 17mei 
teamfinale C4 in biljartcentrum St. Jan, Waalwijk. 

16mei 
voorrondes driebanden-groot in biljartcentrum De Westhoek, Drunen. 

-- --------- - -- - ---

------ -----

Finale 4e klasse 
libre recreanten 

Op maandag 4, dinsdag 5, donderdag 7 en vrijdag 8 november worden de finale
wedstrijden 4e klasse libre recreanten van het district Waalwijk gespeeld. De or
ganisatie zal in handen van B.V. De Ouwe Toren 60+ zijn. De aanvangstijden van 
de wedstrijden zijn telkens om 13.30 uur. Deelnemers zijn: 
J.de Bruin, Ouderen vermaak - Sprang-Capelle. M.v.d.Sanden, Parkpaviljoen -
Waalwijk. G.de Werd, De Amstel -Waalwijk. C.Boots, De Ouwe Toren 60+ - Waal
wijk. J. Swinkels, De Amstel- Waalwijk. J. Netten, Parkpaviljoen - Waalwijk.
P.v.Moerkerk, De Langstraat - Waalwijk. J.Damen, De Mofenvliet - Waalwijk. Ie 
reserve:A. Brok, De Langstraat - Waalwijk. 2e reserve: J.v.d. Wiel, Molenvliet -
Waalwijk. Finale: vrijdagmiddag rond de klok van 16.00 uur.
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Recreantenbiljart 
in het district Waalwijk 

Inmiddels draait de recreantencompetitie in het district Waalwijkvan de KNBB al weer drieëntwinti�·aar. In 1974 namen C. v.d. Sanden en A. v. Veldhoven het initiatie om een competitie op te zettenvoor mensen van boven de midde bare leeftijd. Gestart werd metdrie teams van Antoniushof en een van het Parkpaviljoen. In hetseizoen 1975 - 1976 namen vijf teams deel aan de competitie,Antoniushof werd kampioen. 
Toen in 1976 Av. Seeters als voorzitter 
van de bejaardenbond de commissie 
kwam versterken, waren inmiddels 8 
verenigingen met 9 teams aangesloten. 
Deze verenigingen waren: Antoniushof, 
Parkpaviljoen, Molenvliet, De Ouwe 
Toren, De Gecroonde Leerse, De Amstel, 
0.0.G. en H.N.C. Enkele hiervan be
staan inmiddels niet meer. Later sloten 
BBV Door Vriendschap Sterk, De West
hoek en B.S.D. uit Drunen zich aan. De 
Gildenbond, Helpt Elkaar en Vrienden
kring uit het district Kaatsheuvel namen 
als gasttearns deel aan de competitie. De 
commissie bestond inmiddels uit: C. 
Berkelmans, J. v.d. Penne, C. v. Loon en 
A. v. Kempen. Later hadden H.v.d. Lee,
H. Sleenhof en G. Haagen ook nog zit
ting in de commissie.

Sterke groei 

Casteren bokaal beschikbaar. Deze is vijf 
jaar gespeeld. Toen na vijf jaar van Cas
teren met pensioen ging, kon de nieuwe 
burgemeester deze traditie overnemen. 
Zo stelde in 1992 burgemeester van 
Schaik een nieuwe wisselbokaal be
schikbaar. Om definitief in het bezit te 

Ondertussen groeide het aantal leden 
gestadig door, in 1986 waren er 137 
recreanten actief in het district Waalwijk. 
Zes jaar la ter, in 1992, namen maar liefst 
48 teams aan de competitie deel. Nadat 

De huidige commissie v.l.n.r. secretaris/penningmeester C.v.d. Sanden, 
voorzitter H.Mies, wedstrijdleider A.de Roos. 

intussen BVV den Bolder en Ouderen 
In tweede klasse driebanden-klein 

komen van deze bokaal, moest men drie 
keer achtereen of vijf keer in totaal win
nen. 
Ook na vijf jaar kwam een einde aan 
deze burgemeester van Schaikbokaal, 
maar niet in verband met pensionering, 
maar vanwege de herindeling van de 
gemeentes Waalwijk, Sprang-Capelle en 
Waspik. Met ingang van 1998 zal dus om 
de nieuwe bokaal gespeeld worden. Dat 
voor de bokaal veel belangstelling be
staat is op te maken uit het aantal in
schrijvingen wat ieder jaar tussen de 70 
en 75 deelnemers telt. In 1987 stelde 
oud-wethouder A.v. Seeters een bokaal 
beschiltbaar, waardoor twee invitatie
toernooien ontstonden. Ook hiervoor 
� veel belangstelling te bestaan, 
deelnemersaantal ook 75 'a 80. Sinds 
1991 kwam hier nog De Langstraat
triatlon bij, georganiseerd door RBC De 
Langstraat voorheen De Westhoek. 
Aan dit toernooi, wat in de periode 
maart t/m mei gespeeld wordt, nemen 
teams deel uit geheel Nederland. Dit 
toernooi wordt gespeeld in de spel
soorten libre, driebanden en bandstoten. 
Voor dit toernooi is ook altijd grote pu
blieke belangstelling. De 
recreantencommissie bestaat thans uit 
voorzitter H. Mies, secretaris/penning
meester C .v.d. Sanden en wedstrijd
leider A. de Roos. 
Al met al kan men stellen dat het 
recreantenbiljarten in het district goed 
floreert, gezien het steeds groeiende 
aantal leden. 
Indien er verenigingen zijn welke inte
resse hebben in het recreantenbiljart, 
kunnen zij contact opnemen met een 
van de commissieleden. 

Vermaak uit Sprang-Capelle waren aan
gesloten is dit jaar in biljartcentrum St. 
Jan De Gouden Keu opgericht. 
Momenteel telt men 210 leden verdeeldt 
over 50 teams. Om de krachts
verhoudingen zo dicht mogelijk bij el
kaar te houden werd enige jaren gele
den besloten de competitie onder te ver
delen in drie klassen. Rl met een 
moyenne van 1.80 en hoger, R2 met een 
moyenne van 1.30 tot en met 1.79 en R3 
met een moyenne tot en met 1.29. De 
winnaars van deze klassen spelen na 
afloop van de competitie tegen elkaar 
om het algemeen kampioenschap van 
Waalwijk. 

The Corner 1 maatje te klein 
voor Nooit Volleerd 2

Kampioen van Nederland 
Sinds enkele jaren wordt het 
kampioensteam afgevaardigd naar de 
gewestelijke finales van het gewest Mid
den-Nederland.In 1996 werd het team 
van de Westhoek in de top 60 klasse, 
kampioen van Nederland. Aan de ge
westelijke finale's werd met wisselende 
successen deelgenomen. Door veel 
recreanten wordt ook deelgenomen aan 
de persoonlijke kampioenschappen, die 
sinds 1994 worden gehouden. 

Toernooien 
In 1986 stelde de toenmalige burgemees
ter van Waalwijk, van Casteren, de van 

BSV-9 

Maandag 6 oktober speelde in 't 
Tapperijke aan de Grotestraat te Waal
wijk Nooit-Volleerd 2 een thuis
wedstrijd tegen The Corner 1. Op pa
pier gelijkwaardige tegenstanders, doch 
de werkelijkheid was anders. De eerste 
partij ging tussen}. Brands enJ. Rochat. 
Brands die in de zevenentwintigste 
beurt zijn elfde carambole maakte, sloeg 
even negen keer over en maakte in de 
zevenendertigste beurt de twaalfde 
carambole. Toch kwam Rochat na 48 
beurten 3 caramboles tekort (10-8). Van 
Drunen en Ruis maakte er een langere 
partij van. Van Drunen maakte in de 
vijfenzeventigste beurt uit (10-9). De 
laatste partij tussen A. Brands en S. 
Waterdrinker werd in vierendertig beur
ten uitgemaakt. Brands speelde een ge
middelde van 0.882 en gaf daardoor 
Waterdrinker geen kans. (10-4) 

weer op gang 
Na een moeizame start van deze competitie is het team BSV 9 weer op gang geko
men. Al twee keer werd het maximaal aantal punten behaald. Zo ook op dinsdag 
7 oktober j.1., toen het team Concordia 4 op bezoek was in De Molenvliet. De 
eerste partij werd met overtuiging gewonnen door M.Haverhals. J. v. Gorkum 
had meer werk met zijn tegenstander, maar wist ook de tien punten te verzame
len. P. Danckaert en B. v.d. Anker speelden tenslotte allebei een goede partij. De 
hoogste serie op deze avond werd behaald door P. Danckaert (8). Speelster Yvonne 
(Concordia) dacht haar partij op kousenvoeten te kunnen winnen, maar dat bleek 
later te hoog gegrepen. 

Een foto uit de krant bestellen ... 

Bel 0416 - 343819

Voor aanvang van de wedstrijd poseerden beide teams graag even voor een foto. 

Ook Wilma van Uden (Concordia 4) moest haar partij gewonnen geven 
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Van familie, op familie 

nen tot in redelijk detail helemaal naar 
eigen inzicht samengesteld worden. 
Ook de jeugdigen, 

Kriek sportprijzen verhuisd! 
die een verjaardagspartijtje houden of 
b.v. gaan karten, bezoeken de zaak voor
een leuke herinnering. "Dit hoeft niet
groot of duur te zijn en geeft een extra
feestelijke tint aan het geheel", aldus
Anneke. Daarnaast zijn er natuurlijk ook
extra grote prijzen, zoals een beker van
b.v. 1.20 meter, plaquette of trofeeën
voor Sarah of Abraham en tal van an
dere mogelijkheden. Alles wordt met de
grootste zorgvuldigheid gegraveerd.
Het graveren van kleine aantallen is bin
nen een dag te realiseren, maar bij gro
tere aantallen is de wachttijd meestal een
week. Kriek Sportprijzen is elke dag
geopend van 10.00 tot 18.00 uur en 's
zaterdags van 10.00 tot 13.00 uur. Ook
kan men een telefonische afspraak ma
ken voor een ander tijdstip. De ingang
naar de showroom 1s door de poort
naast het woonhuis.

Waalwijk, Anneke en Ed Boertje van "Kriek sportprijzen", zijn met 
ingang van 2 september 1997 verhuisd. De kleine ruimte aan de Mr. 
v. Coothstraat 1 hebben zij vervangen voor een veel grotere ruimte
aan de St. Crispijnstraat 69. Het nieuwe pand heeft nu maar liefst
een showroom van 40m2 en een werkplaats die bijna twee keer zo
groot is als de oude. De keuze voor de klant wordt gemakkelijker
doordat het assortiment overzichtelijker en ruimer staat opgesteld.

Het echtpaar Boertje is voor de sport
liefhebber niet meer weg te denken uit 
de omgeving. Zes jaar geleden vestig
den zij zich in Waalwijk. Anneke en Ed, 
van oorsprong afkomstig uit Gorinchem 
en Den haag, hebben hun zaak beslist 
niet zonder slag of stoot gekregen. De 
eerste twee jaar reisde ze samen elke dag 

op en neer tussen hun toenmalige woon
plaats en Waalwijk. In '93 betrokken zij 
officieel het pand aan de 
Mr.v.Coothstraat. Omdat Anneke uit 
een familie komt die zelf verschillende 
sportprijzenzaken bezit, wist ze ook dat 
er we1 degelijk een markt bestond voor 
sportprijzen. Na zes jaar waren zij dan 

Landscompetitie 

ook uit hun jasje gegroeid. De overstap 
naar een nieuw pand maak je volgens 
Anneke niet zo snel, maar om de klan
ten nog beter van dienst te kunnen zijn 
was dit onvermijdelijk. 

Van dasspeld 
tot sportkleding 
Het grote assortiment is in de ruimere 
showroom veel beter te bekijken, veel 
klanten zien b.v. nu pas dat zij bij Kriek 
ook sportkleding kunnen kopen en la
ten bedrukken. Ook bestaat de moge
lijkheid. om sportkleding die men zelf 
heeft te laten bedrukken. Bijna alles kan 
bij "Kriek Sportprijzen", de prijzen kun-

Een overzicht van een gedeelte van de nieuwe ruime showroom 

!en dat zij hun leden een aantrekkelijk
wedstijdprogramma kan

District Waalwijk K.N.B.B. 
bieden, wat mede te danken is aan de
voortreffelijke sfeer die in het district
�tuur heerst. Daarnaast beschikken zij
over zeer goede accommodaties,
waarop menig buurtdistrict jaloers is.
Van de 36 lokalen hebben 16 daarvan
twee of meer biljarts. En maar liefst vier
lokaties beschikken ook nog over een of 
twee grote match-tafels. Naast deze luxe
zijn er nog twee mooie biljartcentrums,
zoals De Westhoek in Drunen en St.
Jan in Waalwijk.

In het jaar 2000 bestaat het district Waalwijk 50 jaar. In de onge
veer 30 jaar dat dhr. Ad de Roos, wedstrijdleider van het competitie
gebeuren en persoonlijke kampioenschappen is blijkt er veel te zijn 
veranderd. Daarom is de competitie nu niet meer te vergelijken met 
de jaren zestig. 

Toen Ad het wedstrijdleiderschap over
nam van Cor v.d.Sanden, kon heel de 
competitie nog verwerkt worden op vier 
A4 -velletjes. In die tijd namen er onge
veer 30 a 40 teams deel aan de 
competitie.De teams waren allen afkom
stig uit Waalwijk, pas later kwam daar 
Elshout en Drunen bij. Ad de Roos is 
blij met de automatisering, die ook in 
de biljartsport zijn intrede heeft gedaan. 
Als hij op zondagmorgen de gegevens 
verwerkte, was hij daar bijna de gehele 
voormiddag mee bezig, alles moest met 
de hand verwerkt worden. Terwijl hij nu 
met 129 deelnemende teams, alles bin
nen een paar uur uitgeprint en klaar 
voor verzending heeft liggen. Een dag 

later hebben de verenigingen de uitsla
gen en standen al in huis. Vanaf het sei
zoen 1981-1982 zijn alle gegevens eens 
op een rij gezet, zodat men een indruk 
kan krijgen hoe het district Waalwijk in 
die jaren is uitgegroeid tot een van de 
grotere in het gewest Midden Neder
land, waaronder het district Waalwijk 
valt. 
In het seizoen 1989-1990 werd de klasse 
B-driebanden-klein voor teams inge
voerd, hierdoor liep vooral in de klasse
Cl het aantal teams sterk terug. De laat
ste twee seizoenen namen de Cl-teams
uit Waalwijk deel als gastteams aan de 
competitie in Dordrecht. Hierdoor kon 
toch een aantrekkelijke competitie spe-

len. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat 
sinds het seizoen 1992/1993 het aantal 
verenigingen sterk is toegenomen en 
daardoor uiteraard ook het aantal teams 
wat aan de competitie deelneemt. Met 
enige trots kan het district Waalwijk stel-

Nieuwe sponsor 

voor B.V. De Westhoek 
Voor biljartvereniging De Westhoek begon het nieuwe seizoen ook met 
een nieuwe sponsor. Op de vestjes van de spelers staan voortaan de na
men Bergmans Plafonds en van de Wiel uit Drunen. Bergmans levert en 
installeert inmiddels alweer 8 jaar systeemplafonds en wanden. Ook voor 
alle soorten verlichting kan men bij dit bedrijf terecht. Naast winkels en 
kantoren vinden ook steeds meer particulieren hun weg naar Bergmans. 
Co-sponsor van de Wiel is in dezelfde branche actief. 

Het bestuur met de nieuwe sponsors. 

1,,,- . 
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